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es compromet a publicar tot el que 
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Jocs 
semàntics

alicia coscollano

Amb el que tinc, m’entretinc J.Z.

La forta calor ja la 
tenim aquí i és que 
“pel juliol, amb poc 
foc bull el perol” i 
així és perquè tot 
just el passat dia 5, el 
regidor d’Economia 
i Hisenda, Ernesto 

Molinos, va donar a conèixer la situació econòmica 
que s’han trobat a l’Ajuntament, qualificant-la 
d’extremadament complicada. I és que amb el 
que portem d’any, les partides pressupostàries de 
tot un any de la majoria de regidories ja s’havien 
gastat molt més de la meitat, i els pressupostos 
municipals del 2011 no fa gaire temps que s’havien 
aprovat, pel que la despesa en temps record és 
més que evident per part de l’anterior equip de 
govern. Potser és que ja no pensaven menjar del 
pròxim plat polític que és el que decidix el poble, 
però haguessen hagut de pensar que ells també 
podrien seguir i la veritat siga dita, econòmicament 
no sé com ho haguessen fet perquè les proves són 
prou concloents, i és que el guardar en temps de 
crisi va bé, i la dita no s’ha inventat ara. Pot ser que 

si hi haguessen responsabilitats, més de quatre 
polítics gestionarien millor els diners del poble, 
i és que en això la democràcia tampoc és real. 
Aquí cal afegir que els socialistes vinarossencs han 
mostrat per mitjà d’un comunicat la seua sorpresa 
i disconformitat sobre la situació econòmica de 
l’Ajuntament, i ho consideren fals i deslleial. En fi, la 
polèmica està servida i més quan la gran majoria 
no hi entenem de números. A banda, i després del 
canvi de color polític al nostre Ajuntament, resulta 
que ara sí que se’n recorden d’on està Vinaròs, i 
precisament el dia de sant Joan va estar a la nostra 
ciutat el nou president de la Diputació, Javier 
Moliner, i el 6 de juliol ens va visitar el delegat del 
Consell a la província de Castelló, Joaquim Borràs, 
qui es va reunir amb l’alcalde, Juan Bta Juan. A 
més també és notícia les diverses activitats que 
s’han preparat des de les regidories de Turisme i 
Cultura del nostre Ajuntament a la fi de fer un estiu 
més agradable, tant als vilatans, com als turistes i 
visitants. I ja per acabar, hem de recordar que este 
diumenge dia 10 se celebra la festa del patró dels 
conductors, sant Cristòfol, així que feu bondat per 
la carretera a la fi de no perdre punts.

Qui no guarda quan té, no menja quan vol

Tot i que resulta complicat per la manca d’espai, 
hem intentat fer un resum del que han sigut els 
principals actes de la Fira i Festes de Sant Joan 
i Sant Pere 2011. En la memòria ja el pregó de 
l’artista mantenidor de les festes, Sebastià Miralles, 
que oferia una mirada estimada a la ciutat, amb 
contingut també per la crítica i la demanda, un 
discurs molt actual encaixat perfectament amb 
l’esperit de modernitat i tradició. Era el moment, 
també, de Jaume Anguera de “La sardina i la nit” 
de Marmaña, de les diverses entitats i penyes, 
dels joves artistes, que tornaven a l’Espai d’Art 
amb una mostra que enllaça amb l’esperit versàtil 
d’una ciutat que, com la resta del paisatge de les 
ciutats que ens envolten, també viu canvis en la 
seua fisonomia urbana, i que deu acostumar-se 
al naixement de nous negocis: on abans hi havia 
immobiliàries, ara creixen els negocis de compra 
d’or. Respecte a l’actualitat política, senyalar 
el Ple extraordinari al bell mig de les festes i el 
desencontre entre govern local i oposició. El joc 
semàntic ens ha atorgat noves denominacions 
per designar les dedicacions de sempre -ja que 
sempre es pressuposa la devoció per atendre un 
càrrec polític voluntari al servei d’una ciutat-,  i, a 
més, se’ns presenta un invitat ja esperat: el repte 
de superar l’estat de la cosa econòmica hereditària, 
obstacle que sol repetir-se inexorablement en 
canvis de governs al llarg de les geografies i els 
temps. Si la situació econòmica a l’Ajuntament de 
Vinaròs és tant complexa com remarquen des del 
govern local, circumstància que l’anterior equip ha 
desmentit categòricament al·legant que es busca 
el desprestigi de la seua gestió, el regidor Ernesto 
Molinos tindrà raó. Es presenta tot un desafiament, 

i aquí sí que es podrà mostrar la capacitat de 
gestió de l’equip que acompanya a Juan Bta. 
Juan. És en aquestes situacions quan es confirma 
la preparació de les persones i la seua entrega al 
càrrec que desenvolupen, continuant endavant 
amb els compromisos assumits. Sortosament, des 
del govern local ja han afirmat que la situació no 
s’utilitzarà com a pretext.  

Quant a les remuneracions, potser la polèmica al 
carrer es genera pel ball de xifres, en plena crisi i amb 
l’índex d’atur que patim no resulta molt elegant. 
A més, hi ha veus que s’han alçat recordant que ja 
existia un acord de Ple respecte a una rebaixa en les 
assignacions, que no s’ha tingut en compte, atenent, 
precisament, als moments de crisi. Una circumstància 
que ha fet “al·lucinar” a alguna integrant dels escons 
del saló de plenaris, i que ha generat que part dels 
membres de la corporació, llancen el guant en favor 
de la gent que viu en condicions més precàries. Ens 
espera pròximament una moció, amb una esmena 
afegida, per tal de destinar els sous dels regidors per 
a causes comunitàries, com la compra de llibres per 
a estudiants. Si algú pensava que aquesta seria una 
legislatura tranquil·la, potser estava equivocat, o, 
almenys, potser no ho siga tant com els pronòstics 
apuntaven. El que sí que pot ser, i sembla que així tot 
ho indica, és que ens espera una etapa molt creativa.

2011
Sant Joan
i Sant Pere
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A.C.

El Pleno extraordinario del día 28 suponía un 
punto y aparte en el desarrollo habitual de las 
fiestas de San Juan y San Pedro, que quedaban 
aparcadas durante prácticamente hora y media 
para dar paso al desarrollo de la actividad política. 
Durante el primer Pleno presidido por el nuevo 
alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, el debate, sin 
cronómetro, se centró básicamente en dos puntos, 
por un lado el dedicado al régimen de asistencias 
a sesiones y establecimiento de asignaciones a 
grupos políticos, en el que el PP local se quedó solo, 
y, por otro, el dedicado a la propuesta de Alcaldía 
de determinación de número y características del 
personal eventual, punto este último en el que 
volvió a votar a favor únicamente el PP local. El 
resto de partidos, a excepción de Esquerra Vinaròs, 
que se abstuvo, votaron en contra. 

Así, el responsable de economía del PP local, 
Ernesto Molinos, defendía que con la nueva 
estructura en cuanto al régimen de asistencias, el 
consistorio ganará en eficiencia al establecer cuatro 
áreas de gestión que consigue, según apuntaba, 
un modelo que ahorrará horas de trabajo a los 
funcionarios, ya que las Juntas de gobierno se 
llevarán a cabo dentro del horario del consistorio, 
entre otras ventajas señaladas por el edil popular. 
Además, en el capítulo de asignaciones, Molinos 
establecía la diferencia entre las retribuciones 
anteriores y las actuales, explicando que entre 
2007 y 2011 los gastos se elevaron a 1.254.720 
euros, y el coste en la etapa que transcurre entre 
2011 y 2015 se va a establecer en 830.250 euros, 
lo que supondrá un ahorro del 33’83%. Por 
otro lado, el edil popular destacaba que se ha 
desestimado el uso de móviles destinados a los 
ediles, medida que conseguirá el ahorro de 32.000 
euros, y explicaba que el primer edil Juan Bta. 
Juan ha debido contratar a una persona para que 

se haga cargo de sus ocupaciones ajenas a la vida 
del consistorio. En este punto intervenía el edil 
de Esquerra Vinaròs, Lluís Batalla, para preguntar 
por qué no se había mantenido el acuerdo del 
Pleno de marzo de 2010, cuando el PP local y el 
BLOC, entonces en la oposición, rebajaron las 
asignaciones de los ediles con el argumento de la 
crisis económica. Batalla avanzaba que propondrá 
una moción mediante la cual propondrá que los 
21 ediles renuncien a su asignación hasta el mes 
de diciembre para poder destinar esta cantidad 
económica al pago de libros de estudiantes de 
secundaria de Vinaròs.

Miralles afirma sentirse “alucinada”
Por su parte, la edila del PVI, Mª Dolores Miralles, 

afirmaba sentirse “alucinada”. La edila del PVI añadía 
que la crisis había empezado con anterioridad 
a marzo de 2010, cuando se desarrolló el Pleno 
de rebaja de las retribuciones, y criticaba que las 
asignaciones actuales aplicadas por el gobierno 
local no mantengan los criterios adoptados en el 
Pleno de marzo de 2010. Para Miralles, finalmente, 
los gastos se incrementarán en un 24% respecto al 
último año de la legislatura. Miralles puntualizaba 
que ella también se había aplicado el término 
“dedicación absoluta” durante su etapa como 
responsable de Cultura. La portavoz del PVI se 
sumaba a la propuesta de Batalla indicando que 
el PVI propondría una enmienda a la moción de 
Esquerra Vinaròs para que los ediles renuncien a 
las retribuciones durante la legislatura, algo que 
supondría ahorrar 170.000 euros, cantidad que 
podría entregarse a Càritas. 

Desde las filas socialistas, el portavoz Jordi 
Romeu recordaba que la “dedicación absoluta” no 
es un término que aparezca en la RAE, y que en 
su actividad como primer edil, había dispuesto de 
“dedicación exclusiva”, término que implica que 

“no puedes dedicarte a otras actividades”. Romeu 
incidía en que “todos los que tenemos dedicación 
absoluta debemos renunciar a nuestro trabajos” 
respondiendo así a la afirmación de que Juan 
debía dedicarse por entero a sus ocupaciones en 
el Ayuntamiento.  

La oposición no cree necesaria la nueva 
figura enmarcada en personal eventual 

En cuanto al apartado de personal eventual, 
desde la oposición era un tema que se cogía con 
pinzas al solicitar, por ejemplo, desde Esquerra 
Vinaròs que fuera una persona capacitada y que 
se buscara la eficiencia, además de demandar 
que fuera un trabajo que fuera evaluado 
públicamente. Por su parte, Miralles recordaba a 
propósito de la nueva figura que a Javier Balada 
se le quitó la dedicación exclusiva porque la crisis 
económica conllevaba una bajada de trabajo en 
cuanto a solicitud de licencias de obra, además 
de resaltar que la nueva plaza supondrá un 
aumento en el gasto de 12.000 euros, algo que 
Miralles creía innecesario. En el mismo sentido se 
manifestaba el edil del BLOC, Domènc Fontanet, 
quien explicaba que el nuevo gobierno local ni 
siquiera había ofrecido la posibilidad al resto de 
grupos municipales de poder contar con esta 
figura, “se nota la mayoría absoluta”. Por su parte, 
desde el PSPV-PSOE, Vicent Andrés Albiol indicaba 
que la nueva figura supondría un incremento en el 
gasto de 15.000 euros, “parece que hay una nueva 
necesidad en que la creación de esta nueva figura”, 
afirmaba Albiol, quien se refería a Agustí Guimerà 
al manifestar que “supone un reconocimiento 
a la tarea del anterior edil que estaba a cargo de 
todo el departamento”. En este sentido, Molinos 
recordaba que la creación de la nueva figura era 
legal y que era potestad del alcalde reestructurar 
las plazas existentes.

Se aprueban las 
asignaciones 
con el voto en 
contra de la 
oposición
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“Ecologistas en Acción denuncia la 
desaparición de numerosos pies de arbolado 
tradicional de secano de gran porte en la 
parcelas 14 y 22 de la zona Soterranyes 
Baixes (polígono 43) de Vinaròs (Castellón). 
Dichas fincas son actualmente de propiedad 
municipal, y hasta el momento, se sabe de 
la sustracción de dos olivos catalogados de 
interés local monumental”. 

Ecologistas en Acción Vinaròs, durante 
sus habituales salidas de campo para la 
catalogación de la fauna y flora en el sector 
Soterranyes Baixes, hoy en día aún afectado 
por un proyecto de polígono industrial, 
ha detectado movimientos de tierras y la 
desaparición de numeroso arbolado tradicional 
de secano de gran porte en las parcelas 14 y 22, 
que actualmente son de propiedad municipal. 
Los actos denunciados afectan a una superficie 
total de 4,5 hectáreas y ya han sido arrancados 
más de una veintena de algarrobos y olivos 
de grandes dimensiones. Se desconoce si este 

tipo de actuaciones han sido promovidas por el 
propio Ayuntamiento de Vinaròs o si han sido 
fruto de robos, ya muy habituales en la zona 
desde que se promovió el plan de reserva de 
suelo y el proyecto industrial. 

Recordemos que en marzo de 2010, 
Ecologistas en Acción hizo público el patrimonio 
arbóreo de interés local monumental existente 
en el sector Soterranyes Baixes, solicitándose, 
al consistorio municipal, su protección y su 
inclusión en el Catálogo de Árboles de Interés 
Local Monumental de Vinaròs. Este patrimonio 
fue reconocido municipalmente e incluso 
incluido en los propios informes ambientales 
de la zona. No obstante, parece ser que nunca 
se tomaron medidas cautelares de vigilancia, 
conservación y protección, y ya se ha constatado 

la desaparición de varios olivos centenarios. 
Más información en: http://www.internatura.
org/grupos/apnal/arboles_monumentales_de_
Soterranyes_baixes.pdf). 

Recordemos que la zona se encuentra 
sometida a un plan especial de reserva de 
suelo y a una fase de elaboración de informes 
ambientales, paisajísticos, arqueológicos, etc., y 
por tanto está prohibida cualquier alteración de 
su suelo, patrimonio, paisaje, etc. 

Informamos que ya hemos formulado las 
correspondientes denuncias ante los organismos 
competentes para que tomen cartas en el 
asunto, nos informen sobre estas actuaciones, 
las paralicen y busquen a sus autores. 

Más información: APNAL-Ecologistas en 
Acción-Vinaròs. Tlf: 610604180

Emili Fonollosa
El Ayuntamiento de Vinaròs va a presentar 

una denuncia ante la Guardia Civil por el 
expolio descubierto en terrenos municipales 
de la zona Soterranyes Baixes, adquiridos por 
el anterior equipo de gobierno con destino a 
polígono industrial.

La Brigada municipal estuvo inspeccionando 

este lunes los terrenos y pudo comprobar 
el expolio en patrimonio natural, que había 
sido denunciado días atrás por Ecologistas en 
Acción (EA), según informó ayer el portavoz 
del gobierno local Lluís Gandia. La Brigada 
pudo comprobar que no solamente se han 
arrancado varios árboles catalogados de 
interés local monumental y pies de arbolado 

tradicional de secano. Gandia anunció que 
el expolio afecta a un mayor terreno de lo 
anunciado por el grupo ecologista, aunque 
no pudo dar más detalles a la espera de un 
análisis más detallado de lo sucedido. Así no 
concretó si también han podido ser destruidas 
algunas de las construcciones de piedra en 
seco existentes en la zona.

Comienza el expolio de Soterranyes Baixes (Vinaròs)

El Ayuntamiento 
denuncia el 
expolio sufrido 
en los terrenos de 
Soterranyes
Es mayor de lo anunciado por los ecologistas

Gandia no descarta apoyar la opción 
socialista de recuperar el JJ Cinema

El nuevo responsable de Cultura del 
consistorio vinarocense Lluís Gandia ha 
anunciado un cambio significativo en 
la programación de la Nit de la Cultura, 
iniciativa creada por la anterior edila del 
área María Dolores Miralles.

Las actividades abarcarán hasta 
cuatro noches consecutivas, del jueves 
21 al domingo 24 de julio, en lugar de 
concentrarlas en una sola noche para 
favorecer una mayor participación popular 
y evitar lo que hasta ahora era una “maratón” 

de actos, como definió Gandia. Este edil 
recordó que el año pasado en 4 o 5 horas 
se concentraron una treintena de actos. 
Este cambio, que permitirá incrementar la 
oferta de actividades, se hará este verano 
a manera de prueba para comprobar si da 
buenos resultados y se va a contar, como en 
anteriores ediciones, con la colaboración de 
numerosas entidades de la población. 

JJ CINEMA
Por otro lado, Gandia espera que el PSPV-

PSOE presente al consistorio la idea que 
tenía de reconvertir el antiguo JJ Cinema 

para que pueda volver a proyectar películas 
e incluso acoja actuaciones musicales, 
mientras no se haga realidad el Auditori, 
“que  prácticamente es inviable porque 
cuesta 14 o 15 millones de euros”. El edil de 
Cultura sin embargo, matiza que el alquiler 
del local y la remodelación del mismo 
puede ser un inconveniente por el coste 
que puede suponer. También está sobre la 
mesa el recuperar el antiguo cine Coliseum. 
Reconoce Gandia que en el Ayuntamiento 
hay numerosos expedientes abiertos de 
temas pertenecientes al Departamento de 
Cultura.

La Nit de la Cultura abarcará cuatro días
Emili Fonollosa
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Las IV Jornadas de Cocina del Langostino de 
Vinaròs se trasladan de fecha, este año van a 
ser durante todo este mes de julio para intentar 
reactivar un mes que con la crisis no está 
siendo tan productivo como antaño, y además 
aprovechar la mejor calidad y cantidad de las 
capturas en estos momentos. 

Las jornadas tenían lugar en septiembre, 
pero ahora se apuesta por un mes turístico 
por excelencia, que además aprovechará al 
máximo las bondades del langostino, ya que 
en estos momentos se pesca al “tiret”, por lo 
que no sufre tanto durante sus capturas cuando 
la modalidad empleada es la del arrastre. 
Así lo explicó  el restaurador y presidente de 
Vinaròs Gastronòmic, Rafael Chaler, durante 

la presentación de las jornadas, que se hizo 
en el Mercado Municipal, acompañándolas de 
una degustación de algunos de los exquisitos 
platos que se podrán saborear durante este 
mes. Además, como explicó el también 
restaurador Carlos Albiol, en este julio es 
cuando más capturas hay y el de Vinaròs tiene 
una peculiaridades añadidas, no solamente 
por el color singular de su cola, sino también 
por su sabor diferenciado aportado por los 
sedimentos que llegan hasta el mar a través del 
Delta del Ebro. 

La nueva concejala de Turismo Elisabet 
Fernández agradeció la colaboración de los 
patrocinadores de estas jornadas organizadas 
por el Ayuntamiento y Vinaròs Gastronòmic, que 

son la Cofradía de Pescadores San Pedro y vins de 
la terra de Castelló Clos d’Esgarracordes.

Los restaurantes participantes en las IV 
Jornadas son en total ocho: Bergantín, Cal 
Pintxo, Càtering del Maestrat, La Isla, El 
Langostino de Oro, Mesón de la Mera, Rafel lo 
Cristalero y el Vinya d’Alòs. Estos restaurantes 
han acordado un precio común para las 
jornadas de 39 euros, “precio competitivo 
dada la calidad del producto y con menús muy 
innovadores” destacó Fernández. Asimismo, 
durante las jornadas se promocionará vino de 
estas tierras.

El catálogo de los menús se puede encontrar 
en la web de turismo de Vinaròs y en la Oficina 
de Turismo.

Los hosteleros 
apuestan 
por julio para 
promocionar los 
langostinos
Al haber mejores capturas y para 
reactivar un mes que nota la crisis

Emili Fonollosa

El faristol
“O tots frares, o tots monjos”
Sebastián Brau Valls ens ha fet arribar una queixa a col·lació de les obres 

de canalització de pluvials que tenen lloc actualment entre l’avinguda de la 
Llibertat i el carrer del Pont. Segons diu aquest veí, existeix un ban d’Alcaldia que 
indica que els sorolls en llocs d’ús públic no podran pertorbar la tranquil·litat 
ciudatana. Brau critica que les obres no deixen circular els vehicles, a més de 
lamentar que “de Fires a setembre sempre s’han aturat les obres, a més, aquest 
és un carrer molt transitat”. Brau opina que “o tots frares, o tots monjos”.  

En aquest sentit, el regidor Lluís Gandia ha explicat 
aquesta setmana que les obres de canalització de 
pluvials en la zona continuaran al mateix ritme perquè 
estan emmarcades en el Plan Confianza, i que no es 
pot retardar més l’avanç de l’actuació, ja que des de 
l’Ajuntament volen que estiguen finalitzades abans de 
l’arribada de les pluges de la tardor. 

En la Asamblea General que la Asociación 
Española de Destinos para la Promoción del 
Turismo Gastronómico (parte integrante de 
Saborea España) que se desarrolló en la mañana 
del 27-VI-11 en el Patio Herreriano, con la 
participación del alcalde de Valladolid, Francisco 
Javier León de la Riva en calidad de Presidente de 
la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo 
de Valladolid, además de los representantes de 
las veinte ciudades que conforman, actualmente, 
esta Asociación, Valladolid ha sido elegida para 
presidir los destinos de la misma durante los 
próximos cuatro años. Junto con Valladolid, Lleida 
ocupará la vicepresidencia, Cambrils el cargo de 
tesorero y Lanzarote el cargo de Secretario.

Este nombramiento implica que Valladolid, 

Lleida, Cambrils y Lanzarote pasan a formar parte 
de la Junta Directiva de la Red Saborea España, 
de la que la Asociación de Destinos es, junto 
con la Federación Española de Hostelería y las 
asociaciones profesionales de chefs, cocineros 
y reposteros, Euro-Toques y Facyre, miembros 
fundadores. Esta Red cuenta con el apoyo de la 
Secretaría General de Turismo y está presidida 
por Pedro Subijana.

A la Asamblea han asistido los representantes 
de las ciudades de San Sebastián, Cambrils, 
Valladolid, Lanzarote, Santiago de Compostela, 
Lleida, València, Murcia, Gijón, Albacete, Badajoz, 
Ciudad Real, Córdoba, Mallorca, Menorca, 
Tenerife, Vinaròs, Zaragoza, Segovia y Sant Carles 
de la Ràpita.

Asimismo, los asistentes han aprovechado 
para trabajar en el desarrollo del Foro Saborea 
España, encuentro de debate sobre el turismo 
gastronómico que se celebrará en València el 
próximo 1 de julio.

En el Foro participarán los principales actores 
del mapa del turismo gastronómico de España 
dirigidos y coordinados por Saborea España.

Tienen confirmada su asistencia el Director 
General de Turismo de la Secretaría General de 
Turismo, Antonio Bernabé, representantes de 
RTVE, del MARM y del Instituto Cervantes.

En nombre del Ayuntamiento de Vinaròs ha 
asistido a la reunión la concejala de Turismo, 
Elisabet Fernández Millán y el técnico de Turismo 
Gabriel Quesada Marín.

Vinaròs asiste a la 
asamblea de la Asociación 
Española de Destinos para 
la Promoción del Turismo 
Gastronómico
En la citada reunión también se ha acordado que Valladolid 
presida la Asociación a partir de este momento.
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A. C.

Molinos criticaba la gestión del consumo 
eléctrico, o la gestión de los residuos sólidos para 
el que se habían destinado 260.000 euros, partida 
de la que se ha consumido el 50%, lo que puede 
generar un déficit de 550.000 euros. La situación 
podría complicarse cuando deba efectuarse el 
pago al Ministerio de los 2,1 millones de euros 
del préstamo para el polígono de Soterranyes, 
el pago del caso Vandowska por un importe de 
2,2 millones; y la sentencia de la zona verde de 
la avenida Juan XXIII, “debido a que el anterior 
equipo de gobierno no quiso hacer frente a la 
negociación por otras vías.”, según afirmaba 
Molinos. 

El edil de Hacienda afirmaba, sin embargo, 
que se han detectado “puntos de mejora” y que 

el gobierno local apuesta por el optimismo con 
la próxima presentación de un plan de ajuste 
económico, que podría coincidir en algunos  
puntos en el que ya presentó el PP local en el 
año 2009. Molinos indicaba que solamente 
en el control “férreo” del sistema eléctrico el 
ahorro podría elevarse a un 40% del coste. 
A todas estas cifras Molinos añadía “los 27,3 
millones de euros de deuda acumulada por el 
Ayuntamiento en los últimos 8 años”. El edil de 
Hacienda sentenciaba que esta situación no 
“debía servir de pretexto” a la hora de plantear 
la gestión económica del gobierno local, y que 
deberían aplicar soluciones para solventar este 
déficit. 

Por otro lado, el edil de Cultura, Lluís Gandia, 

lamentaba que el PSPV-PSOE hubiera publicado 
de manera “irresponsable” en un medio local el 
arqueo de caja del Ayuntamiento, y recordaba 
la existencia de la Ley Orgánica de protección 
de datos. Además, incidía en el tema de 
las retribuciones de la nueva corporación, 
apuntando que con esta rebaja el coste total de 
los sueldos de los ediles se situará en 800.000 
euros. Gandia afirmaba que el anterior alcalde 
de Vinaròs, Jordi Romeu, había cobrado 166.000 
euros en cuatro años, y que el actual alcalde, Juan 
Bta. Juan, cobraría un total de 87.000 euros por el 
mismo periodo. El edil de Cultura destacaba que 
el anterior equipo de gobierno había gastado 
32.000 euros en móviles, y que en esta legislatura 
cada edil se pagará de su bolsillo este servicio. 

El gobierno local afirma 
que el Ayuntamiento sufre un 
déficit que complicará la gestión 
económica de la legislatura

Según anunciaba esta semana desde el 
gobierno local el responsable del área de 
Economía y Hacienda, Ernesto Molinos, la 
situación económica actual del consistorio 
vinarocense no se corresponde a la situación 
que trasladó el equipo de gobierno anterior. 
Así, Molinos lamentaba la situación “heredada”, 
un panorama económico que, según  indicaba, 
va a condicionar los cuatro próximos años y que 
en el mes de agosto podría dificultar algunos 
pagos, hecho este último “transitorio” que será 
paliado en septiembre gracias a la aportación de 
la Diputación con la transferencia del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, que ayudará a finalizar el 
ejercicio. Aún así, el edil de Hacienda declaraba 

que el déficit “será difícil de soportar 
en el próximo ejercicio”, un déficit que 
está generado, entre otras causas, 
por un “error de cálculo importante” 
respecto a la gestión de recursos. 
Según Molinos, existen áreas ya 
agotadas a nivel económico. El edil 
señalaba que a seis meses de haber empezado 
el año, Alcaldía, por ejemplo, se encontraba 
agotada en un 90%, el departamento de Fiestas 
estaba agotado en un 75%, Seguridad en un 
70%, Bienestar social en un 81%, Deportes en 
un 57% y Cultura en un 60%, entre otras, “un 
grado de ejecución en el gasto de un 65% 
de lo que había en el presupuesto”. Bienestar 

Social, Servicios y Alcaldía serán las áreas más 
limitadas, como avanzaba Molinos, ya que 
habría partidas que se habían dotado a la baja 
inicialmente, por lo que se debería inyectar 
dinero a estas áreas concretas para poder 
finalizar el ejercicio. Molinos citaba como 
ejemplo las horas extra de la Policía Local, 
inicialmente con 200.000 euros, y en la que 
actualmente quedan 6.354 euros.  

Molinos avanza puntos de mejora y anuncia la presentación de un plan de ajuste

La réplica del PSPV-PSOE no se hacía esperar y, 
al día siguiente de la rueda de prensa ofrecida por 
el edil popular Ernesto Molinos, desde el partido 
manifestaban su más “rotunda disconformidad y 
sorpresa” con las declaraciones vertidas sobre la 
situación económica de las arcas municipales al 
considerarlas falsas y desleales.

Según afirman los socialistas, el grupo popular 
ha tenido acceso trimestralmente al estado de 
las cuentas municipales, por lo que estarían al 
corriente de los números “que ahora tanto les 
alarman, ya que les eran conocidos y son los 
habituales a estas alturas de año”. Además, han 
añadido que “no queremos pensar que mientras 
fueron oposición no hicieron su trabajo sino que 
solo nos criticaban con el único fin de desgastar 
al gobierno socialista”.

Desde el partido socialista han afirmado 
categóricamente que el pago a los proveedores 
está plenamente garantizado, “a no ser que a 
ustedes no les interese pagarles para continuar 
con el ambiente de crispación que han cultivado 
durante su periodo en la oposición”.

Para el PSPV-PSOE se trata de “desprestigiar 
la anterior gestión”

Por otro lado, el PSPV-PSOE recuerda que los 
pagos derivados de las indemnizaciones como 
el Caso Vandowska y el Comes-Esteller, que 
lastran el presupuesto con más de 4 millones de 
euros, “son consecuencia de la nefasta gestión 
urbanística del Partido Popular cuando gobernó”.

Así, y “a la vista de las informaciones vertidas 
por el concejal de Hacienda, Sr. Ernesto Molinos, el 

Partido Socialista quiere manifestar su sorpresa por 
el hecho de que el titular de Economía descubra 
ahora que la recaudación de IBI se produce a partir 
del 15 de julio”, y remarcan que la situación actual 
del Ayuntamiento es “perfectamente normal” en 
este momento del ejercicio. Además los socialistas 
han afirmado que el porcentaje de ejecución 
de algunas partidas de gastos, puede ser “a su 
parecer excesivo, si no tiene en cuenta que, por 
ejemplo Fiestas o Cultura, en los meses de abril y 
mayo, contratan toda la programación hasta final 
de año”.

La intención que según los socialistas se oculta 
tras estas declaraciones es la de “desprestigiar 
la anterior gestión, al tiempo que crean el 
clima necesario para incumplir en el futuro sus 
compromisos electorales”.

Los socialistas manifiestan su “rotunda disconformidad y sorpresa”
A. C.

El hecho de que el aire acondicionado del Mercado Municipal no funcione se debe, según explicaba el edil de Cultura, Lluís Gandia, al mismo motivo 
por el que se desprendió la puerta del mercado el día de su puesta en marcha. Según afirmaba Gandia, no se ha pagado el coste del enganche a la 
empresa Iberdrola, cuya cantidad asciende a 7.000 euros, por lo que al no estar aún contratado no puede procederse a su puesta en funcionamiento.

Aire acondicionado del Mercado Municipal
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Noemí Polls

Route 
66

“Sin noticias de Gurb”

Emili Fonollosa
Los alumnos de la Universitat 

Jaume I de Castelló (UJI) 
residentes en las poblaciones 
costeras de la comarca del 
Baix Maestrat podrán asistir 
a sus clases sin necesidad de 
pernoctar cada día en la capital 
provincial, gracias a una nueva 
línea diaria de autobuses que 
se establecerá el curso próximo, 
que es posible por un convenio 
entre Diputación Provincial y la 
UJI.

El acuerdo ha sido posible 
también con la colaboración de la compañía 
Autos Mediterráneo, que asume un gran riesgo 
con este nuevo servicio de transporte de 
viajeros mostrando una especial sensibilidad, 
como se dijo ayer durante el anuncio del 
convenio. El rector de la UJI Vicent Climent dio 
a conocer ayer en el Ayuntamiento de Vinaròs 
los detalles de esta oferta de transporte, en 
presencia del presidente de la Diputación 
Javier Moliner y los alcaldes de Benicarló, 
Peníscola y Vinaròs.

A las dos habituales líneas entre Vinaròs y 
Castellón, se añadirá una más que además 
tendrá origen y llegada en el propio Campus 
de la UJI. El autobús saldrá a las 6:45 de la 
mañana desde Vinaròs, y entrará en Benicarló 
para finalizar su viaje en el propio Campus. 
Después, este autobús regresará hasta Vinaròs 
a partir de las 4 de la tarde. Así los estudiantes 
con turno matutino de clase podrán ir a la 
UJI cada día y regresar a sus casas. El pago 
del billete por parte del estudiante podrá 
efectuarse mediante un abono anual de 900 
euros, con lo que cada viaje costaría una media 
de poco más de 2 euros. El rector animó a los 
ayuntamientos de la comarca a sumarse a la 
cofinanciación para abaratar aún más el coste 
del billete a los estudiantes.

Climent apostó porque se pueda continuar 
mejorando el transporte entre la capital y el 

norte provincial, “continuaremos luchando en 
colaboración con la Diputación y los alcaldes 
intentando mejorar la comunicación por 
carretera o ferrocarril”. Climent destacó el 
trabajo de la UJI en la búsqueda de soluciones 
para hacer más accesible la universidad a los 
jóvenes de las comarcas del norte de Castellón.

Por su lado, Moliner remarcó que lo más 
óptimo debería ser una red de trenes de 
cercanías, “como se merece esta comarca, pero 
ahora damos un paso adelante importante 
entre tanto no podamos conseguir ese 
objetivo”. El nuevo presidente provincial, 
además de alabar la oferta formativa con que 
cuenta la UJI, señaló también que “queremos 
retener el talento y el conocimiento, no 
podemos permitir que la gente de la provincia 
elija otros destinos para realizar sus estudios 
porque después es difícil que vuelvan”. Según 
el recién elegido presidente de la Diputación 
éste es “un paso adelante muy importante para 
facilitar las cosas a los estudiantes del norte de 
la provincia y que elijan la UJI para estudiar”. 
Moliner también valoró el esfuerzo de la 
empresa de transportes que hará el servicio 
“que ha sabido entender el problema y buscar 
una solución”.

Además, estos estudiantes que regresen 
cada día a casa podrán cargar en el autobús 
las bicicletas, de las que van a tener un alquiler 
semestral gratuito.

La Diputación y la UJI 
cofinanciarán una línea de bus para 
los universitarios del Baix Maestrat

A “Sin notícas de Gurb”, Gurb és un alienígena 
que arriba a la terra, concretament a Barcelona, 
havent adoptat l’aparença de Marta Sánchez. 
Un company seu es dedica a buscar-lo i a 
escriure tot el que va veient del comportament 
dels humans. Una novel·la divertidíssima 
de l’Eduardo Mendoza de l’any 91 que, de 
manera satírica, descriu i ironitza alhora sobre 
el comportament humà. És aquesta distància 
alienígena la que fa veure amb una perspectiva 
diferent la nostra realitat, en aquest cas sense 
cap dramatisme, de manera divertida, fent-nos 
riure del nostre comportament, fent-nos pensar. 
De vegades uns ulls de fora ens fan entendre 
moltes coses. I des de fora, la realitat d’Espanya 
es veu amb ulls de preocupació i en molts casos 
presagien un escenari com el de Grècia en poc 
temps. La crisi, les manifestacions dels indignats, 
els índex d’atur, el deute públic… Si alguna cosa 
queda clara d’aquesta situació és que l’època de 
les vaques grasses i el fer diners sense treball ja 
s’han acabat. I com més ràpid ho entenguem 
i ho assumim, més ràpid avançarem. I aquí ho 
hem de tenir tots clar, començant pels polítics. 
Ja ho sabem que no hi ha diners als calaixos de 
la cosa pública. No cal que ens tirem les culpes 
els uns als altres. Cal que la imaginació prengui 
el poder i que des de dalt la gent vagi prenent 
exemple i confiança. També els polítics haurien 
de treballar el doble per guanyar la meitat. No 
val descontar-se un parell d’euros per dir que el 
sou ja és més baix del que era. Això és fingir, és 
disfressar-se de Marta Sánchez quan en realitat 
ets un alienígena. No val maquillar-se una mica, 
no val només reduir un tant per cent ridícul la 
despesa en sous en els Plens municipals. Cal 
deixar-s’hi la pell. Perquè som molts els que ens 
indignem davant de moltes de les actituds dels 
nostres “responsables”. I perquè indignar-se, de 
vegades, és necessari. No s’hi val salvar-se un de 
sol. Aquí la gràcia està en saber portar el barco 
sencer a bon port. És un tema de responsabilitat. 
I de tant en tant cal fer d’alienígena, prendre 
perspectiva i mirar el que es fa des de fora, amb 
verdaders ulls crítics. No sé jo si el que veurem 
ens farà riure tant com a “Sin noticias de Gurb”.

 Todo tipo de ropa, incluida ropa interior y calzado para niños/as de 
0 a 10 años.

También cochecitos, sillitas, cunas, etc.
La entrega de ropa puede hacerse en las parroquias en horario de 

10:30 a 12h. de lunes a jueves y los cochecitos, sillitas, etc. directamente 
en la eco-tienda situada en C/ Leopoldo Querol, 57 por la tarde de 
17:30 a 19:30, también de lunes a 

jueves.
Gracias por vuestra colaboración y solidaridad y no olvidemos que 

Càritas somos todos.

Càritas necesita:
Pots enviar les teues 
fotodenúncies, queixes o 
propostes constructives a 
l’adreça de correu eletrònic de 
7dies Actualitat de Vinaròs a:  
editorialantinea@gmail.com 
abans de cada dimarts a migdia. 
Deuen acompanyar-se de nom 
complet, firma i DNI.
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Camí a la 
beatificació

“Els camins del Senyor són insondables”. Els camins dels senyors 
de la política encara ho són més, fins al punt que ni amb una sonda 
trobes la solució als misteris de certes expressions. 

Primer Camí Insondable. La discussió els darrers dies, a la que un 
intenta no entrar molt, ha estat veure qui ha malbaratat més o qui 
malbaratà més. L’anterior corporació? Ho farà l’actual corporació? 
Això és el que es diu tocar de peus a terra i tenir sensibilitat en uns 
moments on, per a la gent que va fer l’esforç d’anar a votar, pot 
comprovar que hi ha dos móns. Per una banda, el del sentit comú 
i la realitat, on cap treballadora o treballador entra en un debat 
públic sobre el seu sou, perquè cobra el que pot, no el que vol; per 
altra banda, el món de l’estadística i la matemàtica, manipulats i 
utilitzats de la manera més convenient, per mostrar, per amagar, 
una evidència: Les despeses ara mateix en sous per a regidors 
a Vinaròs és més elevada que fa un any. Al voltant d’aquesta 
evidència estan totes les mitges aritmètiques possibles, totes les 
que interessen aportar per portar la raó cap a un costat o l’altre. 
Cap càlcul pot amagar l’evidència.

Segon Camí Insondable. “La dedicació serà absoluta”. És, 
indubtablement, una d’aquelles frases que recorda al Capità de filà 
mora (“ieee, això ho pague jo!”). Quina dedicació no és absoluta 
respecte als 21 regidors d’una corporació? I quin és el sacrifici de la 
frase? Quanta gent voldria tenir dedicació absoluta i no pot, i s’ha 
de conformar amb feines fugaces? Entrar a la política és voluntari i 
assumint certes coses, com la dedicació. Per què cal ser redundant?

Tercer Camí Insondable. La reducció de Comissions és un estalvi 
de diners. No, és un pla sever d’ajustament de temps de treball. I 
un dels arguments és la conciliació laboral-política, i només faltava 
afegir familiar. Una vegada més, el polític governant es queda 
amb pinzellades de les necessitats socials dels treballadors, de la 
societat, i s’ho autoaplica. Però la conciliació referida té el seu sentit 
en aquelles persones que no han pogut triar l’horari del seu treball 
ni el lloc. 

Certament els camins a la Beatificació Política són Insondables.

Si esteu pensant en vendre mantes al Sàhara 
o traficar, legalment, amb pedres del Fortí, esteu 
d’enhorabona. Teniu, en el vostre alcalde Lluís 
Gandia, perdó perdó perdó! Juan Bautista Juan, 
la persona perfecta per alliçonar-vos de com fer-
ho. És un verdader triler de les paraules.

Ja ho deia Oscar Wilde, “l’objectiu del mentider 
és senzillament encantar, delectar i proporcionar 
plaer. Ell és la mateixa base de la societat 
civilitzada”.

És digne de lloar quina facilitat tenen per 
desprestigiar la feina feta pels seus antecessors, 
però quan tot surt bé, es pengen les medalles, 
que una altra cosa no, però penjar-se coses al coll, 
els “enxisa”.

Val la pena que dediqueu uns minuts en 
llegir les seves paraules 
de precampanya, presous, 
prefestes, prenit de la cultura, 
pre-..... i les compareu amb 
les post declaracions..., 
verdaderament, porten allò de 
“donde dije digo”, al seu màxim 
exponent.

El que més m’ha delectat, 
després de la dedicació 

absoluta i l’augment dels sous en un 24%, és que 
ara reclamen al Partit Socialista que els cedim el 
“nostre” projecte del JJ Cinema, però que encara 
es pensen que estan a l’oposició?

Senyors del Partit Popular, no pateixin, si no 
saben com portar endavant la nostra ciutat 
ho tenen molt fàcil, només han de demanar 
ajuda públicament a l’equip dels socialistes 
vinarossencs, que nosaltres estem aquí no pels 
diners, sinó perquè creiem en un projecte i 
perquè ens agrada, i molt, calfar-nos el cap per 
Vinaròs.

Ens complau molt veure que el primer que ha 
demanat ajuda a estat el sr. Gandia, cosa que el 
lloa com a polític, perquè tot en aquesta vida 
no es pot sabre, i és bo admetre que hi ha gent 
que pot fer les coses millor, o diferents, al que un 

mateix pensa.
Companys de corporació, nosaltres no oblidem 

que sou els representants de quasi 6.000 veïns 
que van confiar en vosaltres per fer una ciutat 
diferent, per això ens sentim en l’obligació moral 
de donar-vos suport en tot allò que creiem 
indispensable per Vinaròs, i el JJ continuem 
pensant que a hores d’ara és completament 
necessari per la falta de butaques ens espais 
culturals que tenim.

Per cert, esteu atents al nou Assessor de 
Serveis, nova figura creada per decret d´Alcaldia i 
pagada pels impostos de tots nosaltres, per fer la 
feina que abans feia Agustí Guimerà i els tècnics 
municipals sense que això suposés un increment 
salarial.

Austeritat sí, però “no para mis amigos!”.

L’art de vendre fum
Guillem Alsina Gilabert

La semana pasada viajé a Lourdes, Francia. Hace años que por estas 
fechas hace este viaje la Hospitalidad Diocesana de Tortosa y siempre 
me llama poderosamente la atención la cantidad de jóvenes que 
participan en la misma. Este año la hospitalidad estaba compuesta 
por 38 enfermos, la mayoría discapacitados físicos y 24 jóvenes cuya 
actividad principal no es otra que trasladar a los enfermos en silla 
de ruedas desde el hospital donde están acogidos a los actos que se 
celebran, tanto religiosos como de distracción. Nuestra hospitalidad es 
más bien pequeña, este año había una de un país de las islas británicas 
enorme, de jóvenes llegué a contar más de 200, y lo más curioso es que 
esta admirable juventud nada se dice ni se lee comentarios en la prensa, 
lo que hace pensar que es muy cierto que lo de la mayoría silenciosa 
no se resalta, solo lees, escuchas o ves, me refiero a la prensa, radio o 
televisión, las atrocidades de las minorías, que como hacen mucho ruido 
se les ve. Pueden creer que una de las cosas admirables que tiene este 
viaje es ver cómo actúan estos jóvenes con unas amables atenciones a 
cualquier signo de necesidad que observan en un enfermo. Lástima que 
esta actitud de la juventud empieza a ser una excepción, y considero que 
sería bueno que estas actitudes se resaltaran más, ellos se lo merecen, 
aunque no lo hacen para salir en la tele, si lo hicieran por eso no irían, ya 
que por este medio, de transmitir actos como el que estoy refiriéndome, 
tiene poca audiencia y claro, esto conlleva poca publicidad, lo que 
acarrea pocos beneficios. En fin, ver lo que he comentado es para no 
creérselo, se tiene que ir para convencerse de que es cierto. 

¿Qué tal las fiestas? Han sido cortas, por lo que muchos actos se han 
realizado a la misma hora. Los hay que son muy distintos y de diferentes 
actividades y este año ha coincidido en día y casi en hora, como los 
conciertos de las corales. En la actualidad, al tener en nuestra ciudad 
tantas agrupaciones de todo tipo, para evitar estas coincidencias se 
tendrán que programar actos fuera de las fiestas ya que provocan el que 
algunos actos se vean con poco público; ya sé que estamos en tiempos 
de ahorro y a fiestas cortas de fechas, también lo son de presupuesto 
municipal para ellas.   
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Manuel Villalta

Mª Dolores MIralles

Continuació…
La setmana passada vaig acabar l’escrit 

desitjant-los unes bones festes, cosa que espero 
de tot cor que s’acomplisca. Però també els vaig 
dir que continuaria fent aclaracions, que em vaig 
deixar perquè no tocava fer-les en plenes festes 
de Sant Joan i Sant Pere.

Vaig parlar de la tornada de la bandera 
blava, del parc aquàtic, però em vaig deixar per 
comentar que l’any passat no es va fer el concurs 
d’escultures d’arena i aquest any, excepte que 
el nou equip de govern el torne a contractar, 
tampoc es farà. La decisió es va pendre perquè la 
crisi econòmica ens obligà a retallar algunes de 
les activitats més costoses. Per això es va decidir 

mantindre l’atracció de l’iceberg flotant, perquè 
la podem gaudir de forma gratuïta tant els joves 
de Vinaròs com els turistes que ens visiten. No 
és l’atracció aquàtica més concorreguda i amb 
major èxit que hi ha en la nostra costa, a part del 
parc aquàtic de Benicàssim? Encara que el de 
Benicàssim és una altra cosa.

Finalitzava dient-los que ara el que governa 
Vinaròs és el PP i que necessiten de la “Pax 
romana” en el seu imperi, i els que fins fa pocs 
dies es comportaven amb nosaltres com a llops 
famolencs, ara, front a la galeria, es presenten 
com a corders degollats.

La veritat siga dita, després de tot el que han 
dit de nosaltres, ens costarà molt confiar en 

ells. I més quan encara estem pendents d’una 
oferta concreta de les regidories que oferiren als 
partits de l’oposició i quan comencem a discernir 
maniobres no molt clares, com la presentació 
d’una segona candidatura per a la COC. 

Aquesta candidatura venia plena de persones 
vinculades al PP, i encara que finalment es van 
retirar, les raons que van argumentar no ens 
van convèncer, perquè sospito que darrera hi ha 
interessos que no se’ns han explicat. Recordem 
que un dels punts del programa de nostre partit 
defensava que el COC hauria de ser un organisme 
independent, desvinculat de cap partit o entitat.

Siga com siga, desitjo bona sort i moltes 
felicitats a la nova presidenta i a la seua junta. 

Cojan la calculadora y sumen, con el permiso 
del resto de los partidos políticos, y si les 
dejan el resultado es muy simple. Coste medio 
del anterior alcalde el Sr. Romeu la anterior 
legislatura, los tres primeros años a razón de 
4.333 y el último año a razón de 2.000 euros, dan 
como resultado un coste para la legislatura de 
166.656 o lo que es lo mismo 3.703 mensuales 
(coste medio mensual), ahora sumen el coste 
del anterior concejal de Urbanismo el Sr. Balada, 
los tres primeros años a razón de 4.775 euros y 
el ultimo año a razón de 950 euros, dan como 
resultado un coste para la legislatura de 165.398 
o lo que es lo mismo 3.676 mensuales (coste 
medio mensual). Por lo tanto, alcalde y teniente 
de alcalde costaron a la ciudad durante los 
pasados cuatro años un total de 332.054 €. Si por 

el contrario comparamos esto con el coste que 
supondrá el alcalde actual da como resultado 
87.750 euros. Un resultado que significa un 
buen ahorro para los próximos cuatro años 
(244.304 €) desempeñando el alcalde las 
labores de máxima representación de nuestra 
ciudad y las de urbanismo. Las retribuciones del 
actual equipo de gobierno suponen una rebaja 
del 33,83%, respecto a lo que costó la anterior 
corporación. La retribución media por concejal 
del actual equipo de gobierno será de 1150, 
frente a los 1906 euros que cobró de media la 
portavoz socialista la pasada legislatura o los 
1332 euros de media que percibió la anterior 
concejala de Educación. Si a todo ello sumamos 
que el actual equipo de gobierno renuncia a 
un teléfono móvil a cuenta del ayuntamiento y 
que suponía hasta la fecha de media 60 euros 

por concejal al mes, el ahorro es mayor. Pero sin 
lugar a duda lo más significativo de esta rebaja 
es que se trata de una rebaja voluntaria y no 
impuesta a fuerza de acuerdo entre el resto de 
los partidos políticos, tal y como sucedió con el 
último acuerdo en marzo de 2010. Un acuerdo 
que de no haberse llevado a término hubiera 
supuesto que la legislatura pasada hubieran 
costado a nuestra ciudad 1.519.323 €, frente a 
los 1.254.720 € que costó después de la rebaja 
y donde vemos el ahorro que vamos a generar, 
puesto que los próximos cuatro años costaran 
830.250 euros. Unas cuentas muy pero que 
muy claras, pero…que pasará si los tribunales 
estiman que el Ayuntamiento es condenado 
a pagar ese dinero que ahorramos la pasada 
legislatura al Sr. Romeu y al Sr. Balada….¿Lo 
devolverán al pueblo?

Un alcalde que “vale” por dos
Ernesto Molinos

Com aquella cançó de carnaval, així comença 
la nova legislatura. El PP, que vol donar una 
aparença de fer partícips a la resta de grups 
municipals, ja ha demostrat que al cap i a la fi 
farà el que voldrà aplicant la seva majoria. Així ha 
quedat palès en l’assumpte de les retribucions, 
que ha deixat a l’oposició amb les mateixes 
retribucions que vam aplicar en la rebaixa 
aplicada pel PP i el BLOC, però ells sí que se les 
han pujat, 200 euros més al mes. S’hauria d’haver 
respectat l’acord del març de 2010 i deixar les 
retribucions com es van aprovar, però clar, ara és 
la seua butxaca la que es toca i això ja no és el 
mateix.

Per altra banda tenim a Jorge L. Romeu atacant 

als populars per la pujada, quan ell és el que més 
ha de callar, doncs cobrava 4.000 euros mensuals 
fins a la rebaixa del març de 2010. Cosa que 
encara no ha assimilat, ni ell, ni Beltran, ni Balada, 
doncs els tres tenen l’acord del Ple denunciat al 
jutjat, tot pels diners. Com es pot queixar ara de 
les retribucions dels demés si ells encara estan 
lluitant i reclamant aquells diners, en fi, com deia 
aquell, pels seus actes els coneixereu.

Un altre tema que no m’ha agradat gens és 
la composició de la Comissió de Festes, espero 
i desitjo que siga una comissió de transició, 
doncs no és normal que només estiga formada 
per gent d’un partit polític i no per associacions, 
ni  cap entitat cultural ni esportiva. Jo crec en la 
diversificació i en la pluralitat i espero que la nova 

regidora de Festes aposte per això i així em tindrà 
al seu costat per treballar.

De la resta de grups municipals encara no puc 
dir molta cosa. Esquerra va fer un brindis al sol 
en el tema de les retribucions. Mireu, el BLOC 
porta 5 anys no anant al sopar de gala ni al sopar 
del llagostí per coherència, i no ha demanat 
mai que eixos diners es gasten en una cosa 
concreta, simplement no ha anat i punt. Vostè si 
vol renunciar a les seues retribucions, ho fa i ja 
està. Però no faça populisme que ara és regidor i 
no és un columnista, per tant, siga seriós, pel bé 
de la nostra ciutat. De la senyora Mª Dolores, un 
paper difícil té ara, i si vol defensar el paper del 
seu anterior portaveu, el sr. Balada, encara ho té 
pitjor.

No anem bé
Jordi Moliner Calventos

Aquestos dies he passejat per alguns carrers 
del poble i he pogut comprovar que les voreres 
seguixen estant plenes de caques de gossos, 
als carrers els falta molta neteja, cotxes mal 
aparcats en molts llocs del poble, el soroll, 
la circulació, els contenidors bruts i plens de 
trastos i bosses per la part de fora, i molts altres 
que seguixen estant igual de malament que 
abans de les eleccions.

Ja sé que alguns, quan llegiran aquest article, 
pensaran que encara és prompte, que jo vull 
córrer molt. Jo no sé si encara és prompte o tard. 
Que vull córrer molt o poc, el que sí sé és que 
aquestos temes i altres ja els he criticat moltes 

vegades i des de fa molt de temps. Com també 
he reivindicat moltes vegades i des de molt de 
temps la seva solució i seguixen estant igual.

Jo el que vull deixar clar és que les meves 
crítiques no són sols per a criticar al govern 
municipal de torn. Les meves crítiques i 
reivindicacions són per a que es solucionen uns 
temes que ve patint la ciutadania de Vinaròs 
des de fa molt de temps, i que la solució del 
mateixos donaria una millor qualitat de vida a la 
ciutadania i una millor categoria al poble.

A més a més, aquestos temes també han 
estat molt criticats per l’equip de govern actual 
quan estava en l’oposició, i com a mínim tenen 
l’obligació de solucionar-los quan abans millor.

Ja estem posats de ple en l’estiu, i com tots 
sabem, en els mesos de juliol i agost Vinaròs 
augmenta considerablement el seu número 
d’habitants, motiu més encara per a que es 
tinguen més en compte aquestos temes, i tindre 
més dedicació i voluntat per a solucionar-los 
per a donar una bona imatge del nostre poble, 
tant als ciutadans i ciutadanes de Vinaròs com 
als que ens visiten. Ja que això també és una 
bona forma de promocionar el nostre poble 
d’una manera positiva.

Que no sols s’ha de criticar les coses que estan 
i es fan mal quan s’està en l’oposició, sinó que 
també s’han d’aportar solucions quan s’està 
governant.

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

La Flama va arribar duta per 
la Magda i el Roger d’Òmnium 
Cultural a la plaça del Mercat de 
Vinaròs a ¾ de 6. Des d’aquell 
indret fou portada pels “Dimonis 
de Vinaròs” amb el seu Drac 
Soterranyes i acompanyats pels 

“Dolçainers de Vinaròs” i els xiquets que tenien 
la missió de ballar el ball de cintes, després de 
més de 3 segles de no ballar-se al poble. Cal dir 
que l’insòlit acompanyament fou seguit per un 
nombrós grup de persones fins a la plaça de 
l’Ajuntament, i desprès es va interpretar el ball 
de cintes, el qual no es ballava a Vinaròs des del 
segle XVIII i per al qual es creà expressament una 

nova partitura per part de Pere Garcia, ja que 
l’anterior s’havia perdut. La Flama fou entregada 
posteriorment al regidor de Cultura Sr. Lluís 
Gandia en presència de la regidora de Festes, 
l’anterior batlle i diversos membres del seu antic 
consistori. Va haver-hi un intercanvi de regals 
al·lusius a l’acte que foren molts agraïts.   

Volem  insistir en el ball de cintes o de gitanetes 
que no es ballava al poble, per diferents causes 
des del segle XVIII com a mínim, i que ara, segons 
una investigació que cal agrair al Ball de Dimonis 
de Vinaròs, es va a tornar a ballar amb una música 
nova que fou composta per Pere Garcia, com dèiem 
abans. Els dansants ho varen fer amb una senzillesa 
i elegància digna de comentari per si sola. 

Bé, la Flama, que passà la tarda a 
l’Ajuntament, fou acomiadada pels sons 
de la Muixeranga al seu nou estatge de 
l’Ajuntament de Vinaròs, on per la nit 
encengué la traca. Posteriorment els Dimonis 
de Vinaròs van fer un lluït correfoc . 

Aquesta és la petita crònica de l’arribada 
de la Flama del Canigó a Vinaròs, tot un èxit 
d’organització. Suposem que hi van haver 
més actes, però només hem volgut remarcar 
l’arribada, o si més no els actes en què com 
Associació hem estat presents. Pensem que 
l’arribada va ser prou clarivident. Volem donar 
les gràcies, entre d’altres, a la nova Regidoria 
de Festes i a la de Cultura.

Focs de Sant Joan 2011

Els orígens de la revolució russa foren els 
amotinaments de soldats contra la participació 
en la Primera Guerra Mundial. A les files de 
l’exèrcit francés també hi va haver resistència 
contra una guerra en què el poble només era 
víctima. El general Pétain -l’heroi de Verdum- 
ofegà l’expansió del conflicte afusellant en 
massa als amotinats.

Tot i estar precedida d’innombrables 
“revolucions” proletàries, res d’això no es 
va donar durant la Segona Guerra Mundial. 
L’Estat ja era incontestable i els sentiments 
patriòtics enfervorien les masses esquerranes 
fanatitzades pel crit de guerra dels comunistes 
europeus, “Aliança Obrera contra el feixisme”. 
Els treballadors van posar les morts, els caps 
militars les ordres, les grans multinacionals els 
diners, i els estats les banderes.

A casa nostra també l’esquerra ha estat 
avaladora del culte a l’Estat, propagant el 
capitalisme d’Estat dels models prosoviètics 
i fent seua l’herència franquista de l’Estat del 
benestar, inspirat en les teories keynesianes. 
Actualment, tothom s’agenolla davant del 
sacrosant Estat. 

En el moment d’escriure aquestes línies, 
la plaça Sintagma d’Atenes és l’escenari 
d’una batalla campal entre milers de civils 
amb el puny tancat de ràbia contra un 
exèrcit ultraarmat. A l’interior del Parlament, 
diputats de dreta i esquerra es disposen a 
aprovar els pressupostos més antisocials de 
la història de Grècia. Tot i això, la població 
continua pensant que el problema no és 
l’Estat, sinó els polítics.

Cinc mesos després de la caiguda de 
Mubarak, la plaça Tahrir del Caire ha reprès les 

concentracions i els enfrontaments. El nombre 
de ferits encara és lluny dels “dies de la ira”, però 
s’acosten als de la plaça Sintagma. Grecs i egipcis 
coincideixen que el problema no és l’Estat, sinó 
els polítics. Tots exigeixen “democràcia ara!”, 
defensen la sobirania del poble, però sense el 
poble. Són lluny d’entendre que únicament 
la democràcia és possible quan el poble té la 
sobirania absoluta i no la delega en ningú.

Ha desaparegut Bin Laden, però Iraq i Afganistan 
estan molt pitjor que abans de l’ocupació. Ara els 
invasors se’n van i deixen la ferida oberta, infectada 
i sagnant. Ho han de fer per atendre ferides pròpies 
que s’han de curar amb un major control de la 
població. Els costos de les guerres exteriors posen en 
perill el benestar de l’Estat i la militarització interna 
garantirà un Estat del benestar per a una població 
submisa, disposada a donar molt més i rebre molt 
menys.

Ramon Puig
L’Estat del “benestar”

El pasado día 26, día del Corpus, fue 
encontrada una joya, probablemente 
de una niña debido a las características 
de la misma, en el interior de la iglesia 
arciprestal. Si cree que puede ser suya 
o de un familiar, póngase en contacto 
con nosotros en el número de teléfono: 
619 89 08 58   

Des de l’Associació de Veïns de Vinaròs 
“Migjorn” estem molts contents de la 
resposta dels nostres conciudatants als actes 
que hem organitzat enguany al voltant de la 
Flama del Canigó i dels Focs de Sant Joan, 
la flama de la llengua va tindre una molt 
bona rebuda per part de les autoritats i de la 
gent que a la porta de l’Ajuntament ens vam 
aplegar per rebre per part de Tradicions i 
Costums i Òmnium Cultural vinguts de la ruta 
de l’Ebre, all va ver el intercanvi d’obsequis 
entre el portadors de la Flama i el regidor de 
Cultura, Lluís Gandia, que va obsequiar amb 
una marraixó traiguerí.

Per la nit, els membres més veterans de la 

nostra associació vam encendre la tradicional 
traca amb el foc de la Flama, per tal de seguir 
amb una multitudinària passejada de la 
Senyera acompanyada per la Colla de dolçaina 
i tabal dels Nanos i Gegants fins aplegar la 
zona del passeig. Allí al passeig, i junt a l’antic 
col·legi sant Sebastià, es va llegir el parlament 
2011 de la Flama, llegit per Héctor Lecha i amb 
el so de la sempre emotiva Muixaranga. Acte 
seguit va començar el repartiment de coca i 
mistela per a tots els assistents, hem calculat 
que vam repartir vora 1000 racions de coca de 
sant Joan amb el seu corresponent gotet de 
mistela.

Enguany va ser un encert els grups, molt bons 

concerts de “En Belda i el conjunt Badabadoc” i 
dels incombustibles “Sva-ters”, moltes gràcies a 
tots i totes, moltíssima gent durant els concerts.

Per tant, volem donar les gràcies a tots i a 
totes que us vau arrimar en algun moment als 
nostres actes, i així mateix donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Vinaròs, als regidors i  regidores 
que van estar a la rebuda de la tarda, a les dames 
de les festes, gràcies a Caixa Vinaròs, a la Brigada 
Municipal, a la Colla de dolçaina i tabal dels 
Nanos i Gegants, al Casal del Sénia, a Òmnium 
Cultural i a Tradicions i Costums.

L’any que ve farà 40 anys que a Vinaròs rebem 
la Flama del Canigó, us esperem a tots i totes 
l’any que ve! 

Agraïment
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A.C.
La plaça de l’Ajuntament es convertia en el centre de 

la festa. Es repetia el conegut cercle que  acull el ball de 
la colla de Nanos i Gegants desprès de la traca infantil 
i el chupinazo que, des del balcó del consistori, era 
encès per les reines, Carla Martín Aulet i Blanca Jiménez 
Esteller, representants de la Penya Barça i el col·legi 
“Manuel Foguet”, acompanyades per la cort d’honor, 
per membres del consistori i pel mantenidor de les 
festes, Sebastià Miralles. Posteriorment, la comitiva es 
desplaçava a l’envelat de Festes amb el tradicional so de 
la Societat Musical La Alianza, un lloc que acollia l’acte de 
proclamació i imposició de bandes a les protagonistes de 
la nit. L’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, era l’encarregat 
de rebre a l’escenari decorat amb motius florals a les 
reines i dames de la Fira i Festes 2011. Poc desprès, 
Miralles es dirigia a l’escenari entre forts aplaudiments 
del públic per tal de realitzar una intervenció que va 
recollir el testimoni del passat, recordant el Vinaròs de 
la seua infantesa mitjançant alguns apunts, per passar 
desprès a fer una valoració de l’estat actual d’assumptes 
rellevants per a la ciutat, apuntant sobretot en l’aspecte 
cultural, per posar l’accent en la necessitat d’inversió 
en aquest apartat i continuar dibuixant la línia que 
s’ha seguit durant anys i diferents legislatures per a la 
programació cultural a nivell consistorial. Miralles també 
donava rellevància a la tasca cultural desenvolupada 

La proclamació 
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per una reconeguda entitat i 
el seu encert a l’hora d’oferir 
iniciatives. Altres dels apunts oferts 
per Miralles era la incidència en 
que Vinaròs ha de conservar el 
potencial humà quant a persones 
preparades en diferents àmbits, 
i oferir alternatives per tal que es 
queden a la ciutat enlloc d’haver 
de marxar fora a desenvolupar 
la seus vida professional. El 
reconegut artista vinarossenc, 
escultor i poeta, també apostava 

pel tractament públic de la dona, 
perquè no fóra considerada com 
un simple element ornamental. 

L’acurat discurs de Miralles 
donava pas a les paraules de 
l’alcalde de Vinaròs, que feia 
una aproximació al paper de les 
festes, les primeres que viu com 
alcalde de la ciutat, i donava la 
benvinguda a l’acte dels alcaldes 
de les localitats veïnes de Peníscola 
i Benicarló, presents en l’acte d’inici 
de la Fira i Festes.
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al voltant del ball de 
cintes a la Biblioteca

Conferència
A.C.
El Ball de cintes és una de les 

danses europees més antigues 
que existeixen al Mediterrani, 
especialment al País Valencià, 
Catalunya i les Illes, tal i com 
explicava Joan Cuscó -que 
integra l’àrea d’investigació 
de l’Aula de Música tradicional 
de Vilafranca- en la xerrada 
al voltant d’aquest ball que 
l’associació Ball de Dimonis 
ha volgut recuperar, “és una 
dansa d’arrels indoeuropees, 
que també compta amb arrels 
celtes i cristianes”. Respecte a la 
recuperació d’aquesta dansa i 
la seua reimplantació a Vinaròs, 
Cuscó apuntava que la nostra 
ciutat conté molta informació al 
voltant d’aquest tipus de ball així 
com d’algunes peces musicals 
que s’han recollit de finals del 

segle XIX i principis del XX. La 
intenció de la conferència girava 
entorn a poder oferir una mostra 
de les investigacions realitzades 
al voltant del folklore i la cultura 
tradicional que “es poden tornar 
a posar en boga, poden tornar 
a ser un element de cohesió 
i participació”. La Dansa dels 
dansants és el ball que estaria 
més vinculat, el que seria més 
propi de Vinaròs, segon indicava 
Cuscó, una dansa que s’està 
ultimant per tal de recuperar en 
la seua totalitat. 

La conferència, conduïda per 
Raül Sanchis, de la comissió 
de balls de l’associació cultural 
Ball de Dimonis, s’iniciava amb 
la interpretació d’unes peces 
musicals a càrrec del grup de 
Dolçaina i Tabal.

La inauguració de la fira i del Mesón de la Tapa, que prosseguia l’acte de proclamació de les festes amb totes les protagonistes de la nit, deixava pel record 
l’estampa típica de les festes de sant Joan i sant Pere a Vinaròs.    

Fernández asegura que se estudiará la 
promoción de la ciudad de cara al próximo 
enero, fecha en la que se inicia FITUR

A.C.
La edila de Turismo Elisabet Fernández auguraba 

un verano con previsiones positivas en cuanto al 
índice de afluencia turística de Vinaròs. Fernández 
realizaba estas declaraciones durante el acto de 
izada de la bandera azul que ya luce en la playa del 
Fortí, una bandera que simboliza el estado de las 
aguas de la costa de la ciudad, y una distinción de 
la que, según apuntaba, los vinarocenses deben 
sentirse “muy orgullosos”. La edila de Turismo 
estaba acompañada por el primer edil de la 
ciudad, Juan Bta. Juan, y diferentes miembros de 
la corporación, además de por las reinas y damas 
de las fiestas, que continuaban con la apretada 
agenda festiva, en esta ocasión, sobre la arena del 
Fortí. 

Además, Fernández puntualizaba que la crisis es 
un factor que preocupa, pero que los problemas 

que habitualmente escogen países del norte 
de África pueden variar su destino vacacional al 
encontrarse esas zonas con cierto nivel de riesgo, 
circunstancia que podría beneficiar a esta parte de 
la costa mediterránea.

Por otro lado, además del destino turístico 
de sol y playas, Fernández apuntaba que se está 
estudiando el potenciar posibles alternativas, 
como el turismo puntual a zonas rurales del 
término de Vinaròs o excursiones medio 
ambientales, aunque recordaba que había 
llegado hacía pocas fechas a la concejalía, “es 
cierto que nos hemos centrado mucho en Vinaròs 
sol y playa, y no debemos descartar el hecho 
de poder organizar algún tipo de excursión al 
medio rural para ofrecer alternativas a los días de 
lluvia”. Fernández aseguraba que se estudiará la 
promoción de la ciudad de cara al próximo enero, 
fecha en la que se inicia FITUR, “nuestra idea es que 
Vinaròs ocupe un puesto importante en la feria, 
no como un municipio más de la Comunidad, sino 
como el municipio importante que es”.

En El Fortí ondea la bandera azul que 
ratifica la calidad de las playas de la ciudad
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Del bosc del Canigó són los fallaires
Que dansen, fent coetejar pels aires
Ses trenta enceses falles com trenta serps de 

foc..

Aixequem ben alt la torxa, orgullosos però a la 
vegada amatents als perills, sense perdre el nord. El 
nostre Nord és el Canigó, d’allà dalt baixa la flama 
encesa que reivindica el nostre dret de decidir com 
a poble lliure. La flama encesa contra els vents 
que bufen de totes bandes. Aquest és part del 
manifest de la Flama del Canigó que el dia 23 
arribava a Vinaròs procedent de diferents parts del 
territori de parla catalana, en un acte organitzat 
per l’associació de Veïns Migjorn. La rebuda va 
ser a la plaça de l’ajuntament, on les autoritats 
i les associacions Migjorn i la Fundació Jaume I 
esperaven al drac de cartró-pedra i el Grup de 
Dolçaina i Tabal que acompanyen els portadors 
del candil que devia prendre el foc simbòlic. 
Després de l’encesa, el Grup de Dolçaine i Tabal va 
interpretar La Muixeranga amb els membres de la 
corporació i les dames infantils posant per la foto 
de família. A la nit continuava la festa per la llengua 
comuna amb l’encesa de la traca, el passeig de 
la senyera pels principals carrers de Vinaròs, la 
lectura del manifest a càrrec d’Hector Lecha, 
que va destacar la necessitat de mantindre una 
cohesió, també quant a organització d’actes, la 
interpretació de La Muixeranga, a càrrec del grup 
de Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs i l’actuació de 
diversos grups com El Belda i el conjunt badabdoc i 
Sva-ters, cloïa la nit magica del foc.

arriba a Vinaròs
La flama

L’Espai d’Art obri les portes a una exposició 
col·lectiva de joves artistes

L’Espai d’Art, que ha acollit en els últims anys diferents 
exposicions de relleu, obria novament les seues portes 
per tal d’acollir un mostra col·lectiva de diversos 
artistes procedents de Vinaròs o vinculats d’alguna 
manera a la ciutat. Com anunciava el president de 
la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, des de 
l’entitat es donava inici així al primer acte cultural 
vinculat amb la Fundació, protagonitzat per joves 
artistes locals, als quals es dóna suport des de l’entitat 
per futures propostes de productivitat artística. Els 
artistes que participen d’aquest iniciativa són Amparo 
Chaler, Romàn Domènec, Emilio Martínez, Jordi 
Castell, Garcia Bel, Javier Lores, Borja Llopis, Watusi o 
Paz Buñuel. “Coses atrevides”, apuntava Molinos, idees 
que es materialitzen a través de les apostes per una 
idea del món, de vegades crítica i sempre imaginativa. 
Molinos destacava que des de l’entitat es pretén que 
la gent jove puga gaudir d’un espai per poder exposar. 

Buñuel, per la seua part, destacava la planificació 
elaborada pels artistes quant a proposta de treball, el 
com abordar la tasca, la matèria, les mans o els ulls, 
“automatismes que sorprenen a la consciència perquè 
l’art ens ajuda a viure”. 

Finalment, cloïa l’acte el regidor de Cultura, Lluís 
Gandia, el qual remarcava la joventut dels artistes, 
“gent amb projecció”.

Pre-textes, quan l’art ajuda a viure

A.C.

Imatges | @paricio & A.C.
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La jornada de Sant Joan, un dels dies grans 
de la Fira i Festes, oferia actes per a tots els 
gustos i una cita obligada per als membres de la 

corporació i les reines i dames a la missa solemne 
en honor a Sant Joan a l’església arxiprestal 
Nostra Sra. de l’Assumpció. La visita al carrer 
que llueix el nom del sant i l’acompanyament 

dels Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs posaven 
el segell tradicional al matí d’una festivitat 
que marcava el calendari festiu amb actes de 
rellevància. 

Sant Joan, un dels dies grans de les festes
A.C.

L’exposició emmarcada en les festes de sant 
Joan i sant Pere a la Fundació Caixa Vinaròs es 
centrava en aquesta ocasió en l’obra de Julio 
Vives. Sota el títol Paisatge amb balancí, la 
mostra s’atura en un temps en el qual aquests 
tipus de seients, cadires i balancins mostraven 
una aparença tranquil·la, sòlida, que ens 
trasllada a l’any 1870 per iniciar un viatge 
amb vinculació a Vinaròs a través del sector 
de la fusta, com puntualitzava el president 
de la Fundació, Manuel Molinos. Mobles 
restaurats per Vives que evoquen una manera 
de treballar tant llunyana al model de treball 
actual a les fàbriques on s’elaboren. Models 
procedent d’Àustria, Hongria, Anglaterra o 
Alemanya, seients europeus que van marcar 
un època i que actualment relacionem, d’una 
manera pràcticament inevitable, com apuntava 
Molinos, amb les cases dels avis. S’aprecia també 
l’evolució dels estils, dels dissenys, en el context 
històric artístic del “menys és més” perquè es 
passava d’estils més barrocs i recarregats a la 
simplicitat en les formes, un minimalisme que 
continua en vigència.   

Per la seua banda, Vives, nascut a Vinaròs 
tot i que resideix a Barcelona,  indicava que 

‘Paisatges 
amb balancí’, 
la sòlida calidesa de 
la fusta del segle XIX

La Fundació Caixa Vinaròs ofereix una 
exposició de Julio Vives, restaurador de 
balancins i cadires que van marcar una època

A.C.

l’exposició és complexa, i que compta amb fulls 
explicatius iconogràfics que aporten dades 
històriques per tal de realitzar un seguiment del 
material i l’època. Com a curiositat, comentar 
que l’exposició incloïa la figura d’un gos de fusta 
situat al costat d’una de les potes d’una peça 
que integra la mostra. La joguina simbolitza, 
així, una mascota que tenia per costum rosegar 
la pota de l’exposat balancí. L’exposició navega 
per la segona planta de la Fundació Caixa 
Vinaròs al carrer Socors, i per la zona cargolada 
que conformen els passadissos ascendents dels 
esglaons de la Casa Membrillera. 

Vives assenyalava que a la web: http://stores.
lulu.com/espai_corbat es pot trobar una explica-
ció més extensa del material exposat a la Funda-
ció. L’exposició no és solament una mostra de ba-
lancins sinó dels elements complementaris, “es re-
flecteixen imatges històriques, balancins concrets 
acompanyats d’imatges de botigues, fàbriques, 
treballadors”. Una època i una manera de treballar 
més artesanals dintre de fàbriques on s’elaboraven 
aquestos elements, “part important de les llars”. A 
la mostra assistien el regidor de Cultura, Lluís Gan-
dia, acompanyat per diferents membres de la cor-
poració i per la dama de l’entitat, Laia Costa. 
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Una extensa representación de empresas 
de variados sectores económicos radicadas en 
Vinaròs y comarca y algunas de procedencia 
más lejana se exhiben en la tradicional Feria de 
Maquinaria Agrícola de Vinaròs, una de las señas 
de las fiestas. 

La 49 Feria Comarcal de Maquinaria Agrícola 
y del Automóvil está organizada por el  Consell 
Local Agrario y el Ayuntamiento de Vinaròs, con 
la colaboración de la Conselleria, Diputación, 
Junta del Puerto y Caixa Vinaròs. Fue inaugurada 

por las reinas de fiestas Carla Martín Aulet y 
Blanca Jiménez Esteller, junto al resto de la 
corte de honor, el presidente de la Diputación 
Provincial Javier Moliner, en uno de sus primeros 
actos como tal, el alcalde vinarocense Juan 
Bautista Juan, los diputados Mariano Castejón y 
Andrés Martínez, el alcalde de Traiguera y gran 
parte de la corporación municipal vinarocense. 
Los expositores ofrecen diversos productos, no 
solamente turismos y vehículos agrícolas y hay 
también un stand de la Taula del Sénia. 

Juan destacó que la feria “representa una parte 
importante de la oferta de comercio que tenemos 
en Vinaròs y comarca” y agradecía la participación 
a los expositores que regresan cada año. Sin 
embargo, la situación económica ha hecho que el 
número de stands se haya reducido con respecto 
a años anteriores. Moliner también reconoció el 
momento complicado que se vive actualmente, 
“nos debemos poner todos juntos a trabajar en 
un mismo sentido, sin buscar protagonismos, solo 
hacer cosas buenas para nuestros pueblos”.

convierte el recinto portuario en un gran escaparate comarcal
La feria de maquinaria

Emili Fonollosa

Amb l’auditori al límit i a un any de 
proclamar-se la majoria d’edat de la distinció 
Alè Vinarossenc (creada per la Fundació Caixa 
Vinaròs i convertida en símbol de prestigi) 
es donava sortida al lliurament del XVII Alè 
que devia premiar la tasca i trajectòria de 
Jaume Anguera així com la promoció del 
nom de Vinaròs que ha aconseguit du a terme 
aquest enginyer superior en electrònica i 
telecomunicacions. Per començar, un actor i 
director teatral de renom, Toni Albà, posava 
la nota de luxe amb Esquetxos, una actuació 

interactiva amb el públic, una aposta atrevida 
que Albà, actor experimentat, va saber resoldre 
amb mestria i una predisposició gratificant al 
surrealisme. 

Desprès de l’actuació d’Albà, arribava el 
moment del parlament del president de la 
Fundació, Manuel Molinos, que muntava a 
l’escenari per tal de realitzar una aproximació 
a la figura d’Anguera, apunt de la seua vida 
professional i personal que esdevenia un 
preàmbul del lliurament de la figura creada 
per Sebastià Miralles. Anguera, estava 

acompanyat a l’escenari per la dama de 
l’entitat, Laia Costa, moment en què l’escultura 
representativa de l’Alè era atorgada a Anguera 
de mans del president de la Fundació, que 
durant la representació puntualitzava que 
els professionals com Anguera són els 
que aconseguien que el món puga optar 
a una vida més còmoda “ja que valorem 
moltíssim les zones wifi, la utilització dels 
mòbils, els sistemes GPS, veure en temps real 
esdeveniments que es produeixen arreu del 
món o les videoconferències”. 

rep l’Alè 
destacant la 

cultura de 
l’esforç

Anguera, Jaume

A.C.

Im
at

ge
s 

| 
@

pa
ric

io
 E

.F
. 
&

 A
.C

.



17

n.
 5

16
 -

 8
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

11

Toni, és la segona vegada que actues a  Vinaròs 
en l’acte de l’Alè Vinarossenc, sembla que se 
t’estima.

Sí, tot i que això ho ha de dir la gent. Jo em sento 
molt bé aquí, normalment a aquest espectacle la 
gent participa molt, sense parar, i tota l’estona em 
diuen coses, però avui sembla que estaven una mica 
cohibits, tot i que l’espectacle ha funcionat igualment. 

En un espectacle com aquest, interactiu, el 
plantejament deu ser totalment diferent, a banda 
de l’esforç a l’hora d’actuar deus estar alerta i ser 
ràpid per tal d’aprofitar les idees que la gent va 
incorporant a l’espectacle.  

Clar, tinc un guió mitjançant el qual vaig passant per 
una sèrie de caselles perquè puga desenvolupar-se, 
llavors deixo que el públic m’inciti, em provoqui, per 
tal d’anar avançant. Habitualment és un espectacle 
molt lúdic i la gent s’implica molt, em fan canviar 
constantment d’un registre a un altre. 

A aquesta part del territori acostumes a actuar 
de manera habitual?

Alguns em coneixen a través de TV3, de programes 
com Polònia o Cracòvia, i hi ha moltíssim públic que 
em coneix d’abans, ja fa 30 anys que em dedico a 
l’escena. L’altre dia a la Pobla Llarga, més avall de 
Carcaixent, un senyor em deia que em va veure 
l’any 1989 en una obra que representava amb una 
companyia francesa, fa una pila d’anys. Imagina’t, i em 
seguia des de llavors.

Sortosament al País Valencià actuo moltíssim. La 
televisió, és cert, obri moltes finestres, perquè entres 
directament a les cases. Tot i que, a partir d’ara, aquí al 
País Valencià entraré menys a les llars. 

 Et refereixes a que et podrem veure menys a 
través de TV3?

Sí, però la gent no és tonta. I ens segueixen per 
Internet, sabem de molta gent que ens està veient 
a través de la xarxa, i això ningú podrà tallar-ho.  
Personalment, al País Valencià em sento com a casa. 
Parlant valencià o mallorquí, per mi és el mateix. 
L’altre dia, per exemple, precisament a la Pobla Llarga, 
comentàvem que la gent d’aquell indret té un accent 
clavat al de Lleida. Per interessos polítics s’està dividint 
però la gent que ens sentim valencians o catalans, 
som lo mateix, parlem el mateix, i això ho saben molt 
bé els estudiants que munten a Catalunya. Se senten 
igual que aquí. 

De tota manera, i sigui com sigui, l’humor no té 
fronteres.

Evidentment que no. Gens ni mica.
És un llenguatge universal.
Clar, per sort, de tota manera, tornant al tema 

del valencià, l’important és que la gent el parle tant 
com pugui, fa 300 anys el van prohibir, i aquí es va 
continuar parlant valencià, els valencians, valencians, 
continuen mantenint-lo viu.

Un emocionat Alè Vinarossenc 2011 
sense voler despendre’s de l’escultura 
per fer el parlament, agraïa la distinció 
elaborant un repàs emotiu de la seua 
relació amb Vinaròs, des del col·legi Sant 
Sebastià i els amics de curs.

Anguera agraïa al jurat de la Fundació 
la distinció, a Marian Fonollosa, l’anterior 
directora del Diariet que va invitar-lo a 
col·laborar amb la publicació municipal 

amb articles vivencials, la família i els amics 
també tenien un capítol especial. Les 
arrels, les tertúlies, els mestres d’infantesa 
als quals dedicava un tendre record, 
servien per transmetre un missatge, “per a 
mi, l’Alé representa un esforç, una il·lusió 
per aconseguir les coses ben fetes”, en 
qualsevol àmbit de la vida, en qualsevol 
treball o dedicació que ha d’inculcar-se 
“per acabar impregnant a tota la societat”.

Toni Albà, Interactiu
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Guanyadors absoluts de la prova Al-
bert Castañeda del CN Vinaròs - Cala 
Montero i Meritxell Sospedra del CN 
Benicarló

Un any més i un altre matí de dissabte a la 
platja del Fortí per endinsar-nos a la mar a 
practicar el nostre esport en aigües obertes, la 
natació. 172 van ser els participants en esta ja 
tradicional prova que tots els anys disputem 

en festes els vinarossencs i forasters que ens obsequien 
amb la seua companyia. 

Matí del dissabte 25 de juny, assoleiat i alegre. 
Comença la travessia menuda amb la mar en calma, 
demanant nadad@rs, i els nadad@rs esperant el so de 
sortida per endinsar-s’hi. La travessia mitjana ja en un 
poc de ponent i posteriorment la gran ja en marejol.

Ens van acompanyar nadad@rs independents, i altres 
clubs de Castelló, Rafelbunyol, Benicarló, Amposta, 
L’Ametlla, La Ràpita, Mislata, Saragossa, Vila-real, Blanes, 
València, Tarragona..., així com el Jiji-jaja i el Bamesad 
del propi Vinaròs, tots habituals quan les dates ho 
permeten.

La travessia gran de 1000m. aproximadament la 
guanyaren Albert Castañeda del Vinaròs i Meritxell 
Sospedra del Benicarló; la travessia mitjana, de 500 
metres aprox., Laia Albiol i Martí Segarra, els dos del 
Vinaròs; i la petita, de 100 m. aprox., Borja Queralt del 
Vinaròs i Sara Vea del Benicarló. 

Podeu consultar els resultats per categories a la web 
www.cnvinaros.com

Fira i Festes de sant Joan i sant Pere

XVI Travessia a la platja del Fortí

La plaza de toros de Vinaròs contaba con una exhibición de figuras de primera línea del mundo 
del toreo. El ambiente era desde primeras horas de la tarde bullicioso y las reinas y damas realizaban 
el habitual recorrido por las calles de la ciudad visitando la peña Pan y Toros y, posteriormente, el 
paseíllo en la arena de la centenaria plaza. Vinaròs vio torear a Canales Rivera, Víctor Janeiro y Juan 
Manuel Benítez. 
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Al matí, pràcticament totes 
les colles que havien assegurat 
la seua participació en la XXII 
Trobada de Nanos i Gegants 
de Vinaròs ja havien dipositat 
les seues figures al costat de 
l’Àgora, al passeig marítim, front 
una platja que es convertia en 
fons mediterrani. Desprès d’un 
esmorzar de germanor que 
servia també per organitzar-
se, la colla de Vinaròs encetava 
la jornada incorporant alguna 
novetat, com una parada 
d’espardenyes típiques de la 
qual se’n feien càrrec els joves 
de la colla, mentre que altres 
integrants preparaven la paella 
de germanor que devia ser 
compartida amb els membres de 
les 12 colles visitants, entre elles, 
aquest any, es comptava amb la 
presència de la colla de Maials 
(Lleida) i la presència “estel·lar” 
de l’Haca -figura de foc de cartró 
pedra- de la colla Botafocs de 
Castelló, “és una figura que està 
habitualment fora dels Gegants, 
però ens van introduir a la seua 
trobada de bèsties, i nosaltres 

els hem introduït a la trobada de 
gegants”, explicava el president 
de la colla, Jordi Beltrán. Tot 
un indicatiu de la bona salut 
de l’intercanvi entre colles del 
territori, “funcionem així, a base 
d’intercanvis, visitem els seus 
pobles, i ells vénen al teu, quan 
nosaltres anem a visitar-los ens 
tracten molt bé, i intentem que 
el tracte siga el mateix quan ells 
vénen a visitar-nos”. Desprès 
de la tradicional plantada, a 
les 14 hores, tenia lloc el dinar, 
concretament una paella, per 
tal d’agafar forces abans de la 
cercavila pels principals carrers 
del centre del poble, carrer 
Major, Raval Socors, Arcipreste 
Bono, País Valencià, i tornada 
pel passeig per la part del 
port. Beltran recordava que es 
pot participar en el concurs 
fotogràfic per tal d’optar a 
figurar com autor del pròxim 
cartell anunciador de la propera 
trobada gegantera. La data de 
termini per tal de presentar 
treballs gràfics es tanca l’1 de 
setembre.   

incorpora una figura dels Botafocs de Castelló 
La XXII Trobada gegantera

A.C.
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El Quartet Gerhard oferia un 
magnífic concert a l’auditori Carles 
Santos. Aquest quartet signa amb 
notes daurades el relleu generacional 
dels gran músics, i part de la seua 
rellevància es pot extraure de la 
seua trajectòria. Com ells mateixos 
expliquen, el Quartet Gerhard neix 
l’any 2010 amb la intenció de crear 
un projecte sòlid i d’aquesta manera 
consolidar-se al món professional. 
Reben consells del Quartet Casals i 
recentment han sigut seleccionats 
per a fer un màster de música de 
cambra a la Hocshule für Musik de 
Basel amb Rainer Schmidt (Hagen 
Quartett). Han obtingut el primer 
premi “Interpretació Musical de 
Música Clàssica 2010” d’INJUVE, 
primer premi en el XIIè Concurs 

Internacional de Música de Cambra 
“Ciutat de Vinaròs” i guanyadors 
del XXIIè Concurs Internacional 
“Paper de Música” de Capellades. 
Han estat becats per Jeunesses 
Musicals d’Alemanya per a participar 
al “International Chamber Music 
Champus 2011” a Weikersheim. 
Recentment han estat seleccionats 
per participar en un programa de 
Masterclass de ProQuartet a Pont-
Royal (França) amb Heime Müller. 
Les seves interpretacions han sigut 
retransmeses per la SWR (ràdio 
pública alemanya) i RNE (Radio 
Nacional de España). El proper estiu 
tenen previst actuar al prestigiós 
festival MozartFest de Würzburg 
(Alemanya) dins del cicle “Rising 
Stars”.

Magnífic concert
A.C.

Como realizamos cada año en estas fiestas, el 
día 25 de junio organizamos el

«XXIV Certamen de Cant Coral Festes de Sant 
Joan i Sant Pere 2011».

Tal como realizamos cada año, fuimos las 
corales afines al colegio de la Misericòrdia, 
Coral Juvenil “Sant Sebastià”, “Coral Infantil 
Misericòrdia” y nuestro

“Orfeó Vinarossenc”, las que actuamos en este 

concierto.
Cada coral interpretó cuatro piezas, muchas 

de ellas se escucharon por primera vez, y al final 
del concierto, y como ocurre cada año, las tres 
corales juntas interpretamos el “Himne a Vinaròs”, 
cerrando así este ya 24 certamen.

El “Orfeó” agradece la colaboración del 
“Ajuntament de Vinaròs”, de los concejales 
que asistieron, del concejal de Cultura, de 

las corales que participaron con nosotros, 
y del público asistente, que hizo posible la 
celebración de este estupendo concierto.

Carlos Vives, Pietat Gandia y Pilar Yeves, 
fueron los/las directores de estas tres 
corales.

Ahora toca esperar al próximo año, en la 
celebración ya del nuestro 25 aniversario 
organizando este certamen.

El Orfeó Vinarossenc organizó
el “Concert de Pires”

del Quartet Gerhard
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El concurso de paellas llegó 
a la XIII edición y fue una de las 
citas capitales. En el entoldado 
hubo gran animación, primero 
con la preparación del plato 
más valenciano y después, 
con la entrega de premios y la 
degustación de lo preparado. 

La entidad ganadora del 
primer premio fue para la 
Penya Barça, el segundo 
premio fue a parar a la Peña 
Pan y Toros, y el tercero fue para 
el Vinaròs CF.  En las últimas 
ediciones ha descendido la 
participación dado que hay 
pocas entidades que aportan 
dama de fiestas y el concurso 
está especialmente pensado 
para estas entidades. En este 

concurso, organizado por la 
Comisión de Fiestas, siempre 
colabora la Fundació Caixa 
Vinaròs. Por la tarde, la carpa 
cultural acogía la actuación 
del grupo folklórico local 
Les Camaraes, que deleitó 
al público con las danzas 
tradicionales de Vinaròs y 
comarca. También por la 
tarde se celebró la carrera 
de 1500 metros urbanos de 
Vinaròs organizada por el Club 
Esportiu Vinaròs. Hubo otras 
pruebas deportivas, como un 
nuevo trofeo de baloncesto 
con los equipos femeninos 
de Vinaròs y Sant Carles de la 
Ràpita, la regata de cruceros y 
un concurso de pesca.

a diversas entidades 
de la población

El concurso de 
paellas reunió

Emili Fonollosa
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La música i els balls típics de Vinaròs tornaven 
al passeig Colom per oferir un tast del ric folklore 
vinarossenc la nit del 25 de juny. Aquest grup de ball 
s’ha dedicat durant anys a recuperar patrimoni cultural 
i actualment conserven moltes cançons i balls, com 
les jotes vinarossenques, que s’hagueren perdut 
inexorablement si el grup folklòric Les Camaraes no les 
haguessen recuperat.

El folklore 
de ‘Les Camaraes’

A.C.
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Els xiquets i xiquetes que han 
celebrat la seua primera comunió 
durant aquest any desfilaven el 
passat dia 26 pels carrers de la 
ciutat en una de les dates de més 
solemnitat litúrgica. La colla dels 
Nanos i Gegants acompanyaven 
la tradicional processó en el 
recorregut, i la Societat Musical 
La Alianza tancava la comitiva. 
L’anècdota sorgia de la participació 
en el Corpus de les reines i dames 
de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere, ja que en aquesta ocasió la 
festivitat religiosa tenia lloc dins del 
període festiu. 

amb la participació de reines i dames
Un Corpus Christi

A.C.
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Els integrants de Gentsa-
na i del grup de ball Locura 
van oferir dues actuacions 
espectaculars a través de 
les quals el públic va assis-
tir a l’evolució artística dels 
membres de dos dels grups 
més marxosos de Vinaròs. 
Un espectacle de color, co-
reografies, vestuari i coordi-
nació que va fer les delícies 
dels assistents

pura festa Gentsana i Locura, 
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Con una carta basada en pastel 
de cabracho, langostinos fríos 
con bogavante, melva tos de foie 
caramelizado, solomillo de ganado 
mayor y panacota con culis de menta, 
la carpa de fiestas acogía la cena de 
gala a la que asistían la reina y damas 
acompañadas por los diferentes 
representantes de las diversas entidades. 

Tras dar la bienvenida a los asistentes a 
la cena se procedió al desfile de reina y 
damas por la alfombra roja para pasar 
posteriormente a degustar los platos 
preparados por Javier Ramos para las 
200 personas que asistieron al acto, 
100 menos que en la edición anterior, 
aunque el precio del cubierto se situó en 
50 euros, 10 euros menos que la cena de 
gala del 2010. 

protagonizan la cena de gala
La reina y damas

A.C.

El Centre de la tercera edat també tenia la 
seua particular jornada festiva emmarcada 
en les festes de Sant Joan i Sant Pere amb el 
clàssic lliurament de lots de la tercera edat. 
Les instal·lacions del club servien per acollir 
l’acte que anualment ofereix un incentiu 
per al rebost dels més grans, especialment 
en dies de festa. Com declarava l’alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, en aquesta ocasió 
l’Ajuntament ha destinat 2.300 lots als més 
grans, “la jornada comença molt intensa 
ja des de primeres hores del matí, i la gent 
conserva l’esperit de venir a buscar els lots”. 
Un “recolzament” consistorial que queda 
emmarcat en aquestes festes, les quals es 
combinaven amb la política, ja que poques 

per al rebost 
dels més grans

2.300 lots

A.C.

hores després tenia lloc el Ple extraordinari, 
el primer amb la nova corporació al complet. 
A més, Juan recordava que, “aquest any les 
festes vénen marcades per la sintonia que tot 
el món aprecia, que vénen marcades per la 
situació econòmica”, una circumstància que 
a més coincideix amb la particularitat de la 
duració del període festiu, “és més curt i més 
concentrat en el temps, però haig de dir que 
molt participatiu, la gent ha recolzat molt els 
actes”, declarava Juan.  
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La Penya Barça Vinaròs, como 
todos los años, organizó el concurso 
de dibujo englobado dentro de los 
actos de las fiestas de Sant Joan i 
Sant Pere, este año participaron 69 
niños y el tema a dibujar fue el Barça, 
el dibujo que más se repitió fue el de 
¿Por qué?, una muestra más que lo 
que se ve y escucha en televisión cala 

muy hondo en los niños. Después de 
dibujar disfrutaron de unos helados y 
el parque infantil. Por la tarde se hizo 
la entrega de premios. A todos los 
participantes se les hizo entrega de 
una medalla, un libro de la cantera 
del Barça, una pulsera y un sobremesa 
del Barça. Luego se repartió chocolate 
para todos los niños. Un gran día.

Penya Barça Vinaròs
Concurs de dibuix

Durant la nit, dins la mar, continua l’activitat 
quan pràcticament tota la resta de vinarossencs 
dormen. La mar salada llepa els vaixells i entre 
la foscor, una llum indica que alguns mariners 
perpetuen la feina al voltant d’una activitat 
històricament arrelada a Vinaròs, concretament 
la pesca de la llum, una activitat econòmica que 
la càmera del fotògraf Javier Marmaña ha retratat 
durant una nit viscuda a peu de barca, amb els 
pescadors i amb el suport “de sis biodramines” 
per tal de viure i deixar constància en primera 
persona de com es trafega, es treballa, i es viu la 
nit a una de les barques de la llum de Vinaròs. Unes 
imatges que el passat 28de juny eren exposades 
a l’Espai de la Mar a la seu de la Fundació Caixa 
Vinaròs sota el títol La sardina i la mar. 

La Casa Membrillera acollia així, una vegada 
més, una exposició relacionada amb un dels 
sectors principals de la ciutat, com explicava el 
president de la Fundació, Manuel Molinos, “la 
pesca de la llum ha patit una evolució a través 
dels anys, degut a que els ports sempre han 
sigut un lloc d’intercanvi entre vaixells i diferents 
cultures”. Les arts tradicionals s’han anat perdent, 
com indicava Molinos, perquè es requeria més 
esforç i més mà d’obra. 

Les imatges, capturades sense flash, donen 

testimoni de la intensitat precisa de la llum a les 
fosques, bombetes que transporten les petites 
barques per tal d’atraure més captures. 

Per a Marmaña, l’exposició és la mostra que 
culmina un desig atresorat des de feia 25 anys, 
“volia anar durat tota una nit a les barques, a la 
sardina”. Miquel Plomer Serra, El Mallorquí el 
va convèncer i, després d’un sopar, Marmaña 
s’embarcava en companyia dels mariners, “i 
aquest és el resultat, des de que la barca surt del 

port de Vinaròs”.
El fotògraf destacava l’efecte de les fosques 

que envolten de manera absoluta l’entorn, “el 
que més em va impressionar, és tot negre, però 
molt negre, com si estiguessis enmig d’un pou 
de petroli”, amb la complicació que la barca es 
mou de manera contínua i aporta una dificultat 
afegida a l’hora de prendre una fotografia, “el 
trípode no serveix de res”. Un altre dels apunts 
destacats pel fotògraf és que, al bell mig de la 
mar, “hi ha més estels al mig de la mar que aquí 
a Vinaròs”. “És molt bonic, paga la pena anar-hi”. 
“Tant Miquel com la resta de la tripulació em van 
facilitar la feina”.  

Per la seua part, Miguel Plomer, El Mallorquí, 
traslladava sentir-se “molt orgullós de ser en part 
representant dels pescadors de Vinaròs”, així com 
la tasca desenvolupada per la Fundació Caixa 
Vinaròs mitjançant aquesta exposició que mostra 
una modalitat de pesca tradicional a la ciutat. 

El regidor de Cultura, Lluís Gandia, felicitava a 
la Fundació, “el món de la  mar és molt important 
per a Vinaròs i no l’hem de perdre, seria un error 
si el perdéssim, per això el recull de fotografies 
mostra el treball dur dels mariners que deu servir 
per a recordar-nos d’on venim com a poble”, 
concloïa Gandia.  

testimoni de la intensitat precisa de la llum a les port de Vinaròs”.

Marmaña o la vida nocturna 
de la pesca de la llum a la 
Fundació Caixa Vinaròs

‘La sardina 
i la mar’,

A.C.

Per a Marmaña, l’exposició és la mostra que 
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El sopar a l’aire lliure convertia l’envelat de festes novament en un gran 
centre social. Els vinarossencs i vinarossenques participaven, al compartir 
amb diferents plats elaborats a casa, d’una de les nits més concorregudes 
del període festiu. 

Sopar  a l’aire lliure

Elles, les que van ser dames i reines fa 25 anys, 
tornaven a ser les protagonistes de la nit, una 
jornada per al record i per posar per a la foto amb 

els rostres que aquest any han representat la Fira 
i Festes. Les bandes tornaven a sortir del calaix 
i, com en aquells temps, van tornar a ser lluïdes 

amb ganes revivint, durant uns instants, una 
il·lusió recuperada. La foto conjunta: a l’escenari, 
com toca.  

Ja fa 25 anys?
A.C.

Otro de los días grandes de las fiestas se inauguraba con la misa en honor a San Pedro en la iglesia de Santa Magdalena.
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L’envelat de festes acollia la XVII Mostra de Cuina Vinarossenca realitzada pel restaurador 
Salvador Alcaraz, del restaurant Langostino de Oro, el qual va elaborar cigrons amb sèpia, un plat 
antic de la cuina vinarossenca que quedava emmarcat en un acte de la programació organitzat per 
la Fundació Caixa Vinaròs pel dia de Sant Pere.

VinarossencaMostra de Cuina
A.C.

La Penya Barça Vinaròs como todos los años 
hizo entrega de los trofeos a la regularidad 
del Vinaròs CF. Al acto asistieron el alcalde de 
nuestra ciudad el Sr. Juan Bautista Juan Roig 
y la corporación municipal. El salón estaba a 
rebosar de gente y se vivieron momentos muy 
emotivos, después de la entrega de premios 
se sirvió un vino de honor para todos los 
asistentes. Los premiados fueron los siguientes: 
Vinaròs CF, Espinosa; Juvenil A, Pau Carrión; 
Juvenil B, Jordi Esteller; Cadete A, Sebastián 

Roso; Cadete B, Daniel Lozano; Infantil A, 
J.Miguel Fonollosa; Infantil B, Sergi Casanova; 
Alevín A, Iván Grinyo; Alevín B, Daniel Plaza; 
Alevín C, Manuel Gutiérrez; Benjamín A, Pere 
Vidal; Benjamín C, Mark Blasco y Denis Segarra; 
Pre benjamín A, Andreu Sales; Pre benjamín B, 
Gerard Sanz; Pre benjamín C, Marc Buch; Mini 
benjamín A, Guillem Hiraldo; Mini benjamín B, 
Iago Hiraldo. También se le hizo entrega de una 
placa a D. Tomas Blasco Oms por su labor en 
pro de nuestro fútbol base.

Penya Barça Vinaròs
Trofeo regularidad

L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat nou cicle 
amb un acte d’investidura caracteritzat per la 
normalitat. No podia ser d’una altra manera. 
Tanmateix, els protagonistes han afegit 
matisos. I, des del nou equip de govern, s’ha 
posat l’èmfasi en continguts que havien estat 
fonament del seu discurs des de l’oposició, o 
s’ha mostrat una sensibilitat sobrevinguda en 
d’altres temes que foren ignorats. Però, en tot 
cas i per damunt de les litúrgies o cerimònies 
del clàssic frec a frec polític, s’espera que el 
resultat de l’acció govern/oposició siga ben 
profitós per als interessos generals i per a 
aquells sectors de població que es troben en 
situació de precarietat.

L’oposició ha destacat el comportament cívic 
durant l’acte d’investidura. Així feien memòria 
de com actuaren determinades minories 
vinculades a la dreta en l’anterior. Es podia 
esperar quelcom diferent? Potser sí, si ens 
atenem a l’opinió del regidor Ernesto Molinos 
publicada en aquest setmanari. Si aquesta 
era per a censurar aquelles impresentables 
conductes, temps havia tingut per a fer-ho. 
Perquè... no voldria pensar que hem d’estar 
agraïts de que alguna d’aquelles minories -en 
el moment de la investidura- s’hagués dedicat 
a fer la ona o a entornar allò de “oé!, oé!, oé!, ... 
! Campions! ..”. o, allò de, “Psoe/Pvi!, ...! Saluda 
al campió!” (dit sempre en castellà). Clar que 
la prova real de conducta s’hagués produït 
en el cas de no haver-hi hagut una majoria 
absoluta.  

Les finances municipals continuen sent 
un argument  recurrent. Hi ha raons, però, 
per a intuir que la situació no és tan greu: 
s’ha incrementat la nòmina dels regidors de 
l’equip de govern. Si no, ¿com s’explica que 
l’alcalde haja renunciat a mantenir els criteris 
que, juntament amb el Bloc, va fixar fa pocs 
mesos? I tot, quan deien ignorar la realitat 
econòmica de l’Ajuntament.

L’alcalde ha fet palesa una sensibilitat 
sobrevinguda sobre les Soterranyes i l’arxiu 
històric. Dic sobrevingudes perquè, en el cas 
del polígon industrial, apunta saber poca cosa 
quan la seua tramitació demanda una clara 
definició de postures. I, en el segon cas, haver 
ignorat el seu tancament en un determinat 
moment de l’anterior legislatura. Ara és el 
moment de deixar en evidència la posició real. 
Tots dos són temes sensibles, ja des de temps 
enrere.

Malgrat tot, vull pensar que ho faran bé, 
govern i oposició. Cal desitjar-ho. Estalviaran, 
crearan inversió i ocupació. És desitjable. 
Per interès general i necessitat de la gent en 
precari. Obvietats? Haurien de ser-ho.

Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Obvietats?

27
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La Carpa Jove va oferir diferents actuacions durant la setmana amb gran 
assistència de públic. Un exemple va ser la Nit dels monòlegs, amb Javi 
Nacher&Ivan Rey, cita que va aconseguir que, juntament amb les altres 
iniciatives organitzades mitjançant Vinaròs Experience, els més joves 
trobaren també un espai per a gaudir d’altres propostes festives. 

a la Carpa Jove
Nit de monòlegs

A.C.

El Grup d’Habaneres Els Cremats va posar la nota musical al final de les festes de Sant Joan i Sant Pere. Al passeig de Colom, es repartia la 
tradicional creamaeta que animava l’ambient. L’acte final de cloenda de festes va estar organitzat per la Comissió de Festes i va ser patrocinat per 
la Fundació Caixa Vinaròs. Posteriorment tenia lloc l’espectacular castell de focs, que aquest any confluïa amb una tempesta d’estiu amb llampecs 
que van aconseguir un efecte encara més atractiu a la clausura nocturna del període festiu. 

La festa de l’escuma oferia imatges tant atractives com aquesta

U n 
any més 
dintre del 
programa 

de festes de Sant Joan 
i Sant Pere, el Club 
Esportiu Aigües de 
Vinaròs va organitzar la 
cursa urbana de 1.500m. 
que va ser tot un èxit de 
paticipació.

En quant als resultats, 
els atletes del Club 
Esportiu Aigües de 
Vinaròs van obtenir molt 
bones posicions, cal 
destacar als següents 
atletes que varen pujar 
al podi en les seves 
categories: Paola Jurado 
(3a), Jordi Gargallo (2n), 
Jordi Beltrán (3r), Naiara 
Redondo (3a), Manuel 
Gutiérrez (1r),  Alejandro 
Sánchez (1r), Miguel 
Ángel Carvajal (2n), José 
Juan Fabregat (3r), Carla 
Masip (1a), Laura Estevan 
(2a), Pol Nolla (1r), Jordan 

Llorach (3r), Sofía Limón 
(1a) y Jahvé Fernández 
(2n). 

En la categoria d’èlit 
femení, la guanyadora va 
ser Mireia Guarner, de C.A. 
Terres de l’Ebre, amb un 
temps de 4’:45”, mentre 
que en la categoria d’èlit 
masculí, el guanyador va 
ser Jaouad Oumellal, del 
Carnicas Serrano, que va 
repetir victòria, ja que 
va ser el guanyador de 
l’any passat. En aquesta 
categoria va haver-hi 
moltíssim nivell. Hi va 
participar el jove David 
Morcillo, del Playas de 
Castelló, que l’any passat 
va debutar en els Jocs 
Olímpics de la Joventut 
a Shangai, sent el primer 
europeu que va arribar 
a meta en la prova de 
2.000m. obstacles i el 
vinarossenc Guillem Adell 
del Playas de Castelló va 
finalitza la prova en 3a 
posició.

urbans de Vinaròs1.500m 
Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs
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la vostra simpatia...la vostra simpatia...la vostra simpatia...

Gaudint de la Fira i Festes

La Penya Barça guanyadora del concurs de paelles

El bar Manel del Mercat amb la festa taurina

Quatre 
generacions 
de Sebastià 

Miralles

Visca la festa! Alegria festera a la Pan y Toros

Un equip molt simpàtic

Ventant i triomfant
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societat
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Rubén ayudando al iaio a soplar las velas del 
cumple y jubilación. ¡Felicidades!

societat

Lucinda, Mercedes, Miriam y Alexandra con Cinta, la presidenta del CMC.

S’ha fet la primera presa de contacte per a la reactivació de la Penya Espanyolista 
Vinaròs. Es va fundar l’any 1992 i va ser la primera penya “perica” fora de Catalunya. 

Està legalment constituïda i donada d’alta a la FCPE, encara que la seva activitat 
pràcticament és inexistent. Per aquest motiu, un grup de socis, entre els que 
es troba l’actual president, es van reunir per convocar al màxim nombre de 

simpatitzants per tornar a donar vida a l’entitat. Rifa ONGD Delwende “Al servei de la vida”

El guanyador del banderí firmat pels jugadors del Barça i de la 

pilota va ser Alejandro Vidal Medina. Enhorabona! 

Gràcies a tots els que heu col·laborat en aquesta rifa solidària!

Fiesta graduación de los alumnos de la Mise

San Cristobal 2011

Los mayorales de San 
Cristobal comunican a 
todos en general, que 
el próximo domingo 
10 julio 2011 a las 12 
horas en la Iglesia 
Arciprestal se celebrará 
la misa en honor del 
santo, finalizada la 
misma se procederá 
a la bendición de 
vehículos y se entregará 
la correspondiente 
estampa 
conmemorativa.



Interiorisme

Dr. José Manuel Martos Cueto

ODONTÓLOGO
Dr. José Manuel Martos Cueto

ODONTÓLOGO
Dr. José Manuel Martos Cueto

TOYOTA EUROSERVI S.A.

Boquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de PlataBoquerón de Plata
Hermanos Ortega

Carnaval 2010

Bon Carnaval !

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN
LOTERÍAS Nº 1

LA BRASA DE CHA SISCO

Centro de estética

Talles de la 40 a la 54

CAFÉ MOZARTCAFÉ MOZARTCAFÉ MOZART

Plaza San Agustín, 13 · Tel. 964 454 635HELADERÍA CREPERÍA

¡ Felices Fiestas !CAFÉ MOZARTCAFÉ MOZART

Bar Restaurante LOS ARCOS

Cafetería JUANY






