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Maria Gomis Miralles del 
Club Patinatge Vinaròs 14ª en el 
Campionat d’Espanya

Joaquín Simó torne 
a l’Auditori per a la 
Verge del Carme

‘Autoretrat número 26’,
Santos signa el cartell del X Cicle Agustí 
Comes. Una dècada de qualitat

Amics de Vinaròs presenten 
‘Agustí Comes Pablo, el mestre 
(1921-2010)’, de Ramon Puig
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E s t a  p u b l i c a c i ó  n o  e s  f a 
responsable de les opinions dels 
seus col∙laboradors ni les accepta 
com a seues. Com a setmanari 
independent, estem oberts a 
qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits 
no poden superar un full a màquina 
a doble espai. No s’acceptaran 
escrits si no estan signats i amb 
fotocòpia del DNI. La direcció no 
es compromet a publicar tot el que 
li arriba.

alicia coscollano

Enrique Catalán Esteban ens ha suggerit aquesta setmana que “ja que tenim aquest 
magnífic passeig marítim finalitzat i que tan bé ha quedat” resulta contradictori que 
les motocicletes s’hagen d’estacionar damunt les voreres del passeig de la platja 
de Fora del Forat, ja que, a més, resulta perillós perquè els propietaris de les motos 
passen a gran velocitat per sobre d'aquesta per estacionar-les. Segons suggereix 
Enrique Catalán “convindria que habilitaren alguna zona a la calçada perquè es 
puguen estacionar aquest tipus de vehicles”.

El faristol

Al voltant de la figura d’Agustí Comes, Don 
Agustí per a molts vinarossencs, se centren 
o vinculen alguns dels últims actes culturals, 
iniciatives que aconsegueixen que la figura del 
professor es mantinga en plena vigència. Per una 
banda, la publicació d’un emotiu llibre de Ramon 
Puig que elabora un retrat d’Agustí Comes i un 
context històric concret, i per l’altra l’inici de la 
10a edició del Cicle de Curtmetratges que porta 
el nom del reconegut professor, i apassionat 
cinèfil. Dos apunts que ens condueixen a 
reflexionar sobre objectius i pactes vitals. La 
vida d’una persona, amb limitacions o sense, 
pot mesurar-se en el grau d’entrega, o també, 
en el nivell que aprofundeix en el coneixement, 
en el propi, en l’aliè, en el de la consecució 
de la transmissió d’alguna matèria que pot 
tindre utilitat, servir al món, encendre l’espurna 
intel·lectual, aconseguir despertar la consciència. 
Tot i que no és imprescindible deixar constància 
del nostre pas per la vida, la trajectòria d’Agustí 
Comes és, finalment, un exemple per a gent que 
amb una aparent grau superior de llibertat física 
potser deixem de banda, en massa ocasions, 
el compromís personal per a viure com si 
estiguérem de pas, sense implicar-nos. 

Així, la passada setmana es presentaven 
els títols dels curtmetratges seleccionats per 
a les projeccions d’una nova edició del Cicle 
de Curtmetratges Agustí Comes. Una dècada 
de bon cinema en curt que recull el testimoni 
cinematogràfic de Don Agustí, una finestra al món 
gràcies a la qual s’obria a un univers global des de 

la mirada, en ocasions massa miop, de la perifèria 
geogràfica de totes les coses. Un any més, els 
fans del cicle esperarem a que l’animació de 
Manolo Mesa i la música de Juan Bta. Domènech 
es converteixin en teló imaginari per fer aguait 
de territoris personals, íntims, històries diverses, 
centenars de visions de fronteres territorials, 
amoroses o ideològiques, les quals cal trencar 
o reconstruir. Tot un reclam al qual fem cas el 
públic, any rere any, omplint al límit l’auditori  
Carles Santos per tal d’accedir al cinema que no 
sol tindre’s en compte a les sales de les grans 
superproduccions, al cinema “en petit” que, en 
perspectiva, esdevé gran, monstruós, per la 
dedicació de directors, productors, actors que 
creuen, i aposten, pel veritable cinema, pel risc. 
Mentre això sigui així, el setè art seguirà viu i 
podrem dir allò de “projecta-la una altra vegada 
Sam”. En aquest sentit, aquesta setmana rebem 
un nou columnista que ens aportarà una visió 
cinematogràfica amb criteri. Es tracta de Macaulay 
Connor, o sigui, Enric Pla, una col·laboració que 
esdevé un autèntic plaer per a nosaltres. Enric, 
benvingut a 7dies. Tanquem estes línies amb 
un consell, sense que serveixi de precedent. Si 
podeu, aconseguiu, o al menys gaudiu, el cartell 
que Carles Santos ha realitzat per celebrar la 
primera dècada del cicle, una aposta radiogràfica 
totalment creativa que ens recorda que existeix 
un tipus de cinema que encara batega: viu. 

Agustí Comes. 
La llibertat de 
la imatge i la 
paraula
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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.

actualitat

N.O/A.C
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, 

Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs, i Andrés 
Martínez, alcalde de Peníscola, van tenir dilluns 
passat la primera reunió conjunta per posar 
sobre la taula les principals reivindicacions 
que reclamaran davant de les administracions 
autonòmica i estatal. Els tres alcaldes van constatar 
la dificultat d’arribar als centres de poder des d’un 
lloc de la geografia allunyat d’aquests, com el 
nord de Castelló, i s’han mostrat convençuts de 
la força de les seues demandes si les presenten 
conjuntament.

Un dels primers i principals aspectes a 
reivindicar seran les infraestructures sanitàries. 

Els alcaldes demanaran una reunió urgent amb 
el nou conseller de Sanitat, Luis Rosado, per 
concretar aspectes com la posada en marxa de 
l’ampliació de l’Hospital Comarcal de Vinaròs i del 
Centre de Salut Integrat de Benicarló, l’acceleració 
dels tràmits per a la construcció d’un nou Centre 
de Salut a Vinaròs o l’adjudicació de les obres per 
al nou Centre de Salut de Peníscola.

L’altra gran demanda que depén de 
l’administració autonòmica té a veure amb les 
infraestructures, per la qual cosa els alcaldes 
es reuniran pròximament amb la consellera 
Isabel Bonig per agilitar temes com l’execució 
de la carretera Benicarló-Peníscola, Benicarló-

Peníscola-Càlig, Càlig-Vinaròs o la connexió entre 
Sant Mateu i la costa, aprofitant la construcció de 
l’autovia de l’interior CV-10.

Pel que fa a l’administració estatal, les demandes 
se centraran en la regeneració i protecció dels 
litorals dels tres municipis i en la reclamació per 
accelerar les obres del desviament de la N-340, que 
s’estan executant amb molta lentitud i que són, en 
paraules dels tres alcaldes, imprescindibles per a 
vertebrar el desenvolupament dels tres municipis. 
A més, els alcaldes posaran sobre la taula una 
altra reivindicació històrica, com és l’arribada al 
nord de la província dels trens de llarg recorregut 
procedents de Madrid.

Els alcaldes de Benicarló, 
Vinaròs i Peníscola 
defensaran conjuntament 
els interessos comuns
Romeu manifesta que aquesta voluntat de treball 
conjunt i de facilitar informació sempre ha existit

La reunió també va servir per anunciar una 
altra aposta comuna, com és mancomunar 
serveis entre els tres territoris. Es tractaria 
de donar més serveis i de més qualitat amb 
menors despeses. Tot i que no han especificat 
com es gestionarien aquests serveis, sí que han 

assenyalat que començaran a treballar en temes 
com la recollida de residus i la seguretat, un dels 
aspectes que més preocupa als alcaldes dels 
tres municipis.

Els tres alcaldes es reuniran amb una 

periodicitat trimestral, cada vegada en un 
ajuntament, per comprovar l’estat de les 
demandes i acordar noves estratègies, tot i que 
seran els regidors de les àrees implicades i els 
tècnics de cada ajuntament els qui treballaran 
de més a prop cadascun dels temes.

A col·lació d’aquesta reunió, el portaveu 
del PSPV-PSOE, Jordi Romeu, afirmava que, 
malgrat que mancomunar serveis “és bo”, 
cada consistori “té uns contractes” amb 

diferents empreses. Respecte a la suma 
d’esforços policials, Romeu manifestava 
que aquesta voluntat de treball conjunt i 
de facilitar informació sempre havia existit, 

tot i així, el portaveu socialista demandava 
que el nou alcalde de Vinaròs “es posara les 
piles” i abanderara la capitalitat comarcal 
“històrica” de Vinaròs.

Mancomunar serveis

Romeu aconsella a Juan que abandere la capitalitat de Vinaròs
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A.C.
La edila de Fiestas, Carla Miralles, realizaba un 

balance positivo sobre el desarrollo de las fiestas, 
destacando la participación en todos los actos. 

Además, Miralles remarcaba la ausencia de 
incidentes durante los ocho días de duración del 
periodo festivo, señalando que “desde el gobierno 
municipal estamos satisfechos porque en todos 
los actos la asistencia ha sido masiva, como por 
ejemplo en la presentación de las reinas y damas, 
el sopar a la fresca, la feria de maquinaria agrícola o 
a las diferentes verbenas y actuaciones preparadas 

en la carpa de fiestas y en la Carpa Jove”.
Miralles recordaba que “hemos 

conseguido aumentar notablemente 
la presencia de vinarocenses en la cena 
de gala del Ayuntamiento, que de 130 
comensales ha pasado a más de 200 
asistentes, y suponemos que la rebaja 
en el precio del menú que aplicó este equipo 
de gobierno habrá animado a más de uno a 
participar de este acto”.

La edila de Fiestas anunciaba la festividad de 

San Juan y San Pedro servirá como “punto de 
partida” para seguir sumando actos e iniciativas 
que mejoren la programación en próximas 
ediciones.

Balance positivo de las 
fiestas de San Juan y 
San Pedro

El paseo marítimo ya dispone 
de nueva señalización viaria

La concejala de Gobernación, Mar Medina, 
informaba sobre la instalación de nuevas señales 
para el tráfico rodado en el paseo marítimo que 
pretenden reparar las “deficiencias” observadas 
“una vez abierto el túnel a la circulación”. Así, desde 
el gobierno local se solicitó a la Policía Local que 
realize un informe y una propuesta sobre cómo 
mejorar la señalización en el paseo marítimo para 
garantizar la seguridad vial en esa zona.

En este sentido, medina indicaba que “se 
han colocado señales informativas para que las 
personas sepan que el túnel es para circular y 
no solamente para dejar el coche en el párking, 
se han delimitado los carriles con pintura y se 
han pintado pasos de peatones para garantizar 
la seguridad y delimitar las zonas en las que las 

personas pueden cruzar de una parte a 
otra”.

La edila ha informado igualmente 
sobre las acciones más inmediatas que 
desde la concejalía de Gobernación van a 
emprenderse para continuar mejorando 
la circulación y al mismo tiempo mejorar 
la seguridad de las personas que transitan 
por el paseo.

Medina ha señalado que “la Policía 
Local ya tiene un estudio preliminar sobre como 
reorganizar el tráfico rodado y dar una salida y 
una solución a los vecinos de las calles Ángel, San 
Pascual, San Sebastián y Almas”.

Sobre este tema, Medina ha recordado que 
“no nos hemos encontrado ningún estudio ni 

propuesta sobre la circulación en el paseo, cuando 
debería de haber sido una prioridad antes de 
iniciar las obras. El equipo de gobierno actual tiene 
claro que no pueden dejarse aislados a centenares 
de vinarocenses por una obra realizada sin pensar 
en sus consecuencias”.

La edila de Turismo, Elisabet Fernández, 
inauguraba el día 8 la I Feria de diseño y 
artesanía en el paseo marítimo de Vinaròs, 
un evento que por primera vez se desarrolla 
en nuestra ciudad y con el que, según ha 
señalado la edila, “pretendemos consolidar 
una oferta complementaria para que nuestra 
ciudad sea cada vez más un destino turístico 

atractivo para más visitantes”. 
La I Feria de diseño y artesanía permaneció 

abierta hasta el domingo, un horario que se 
extenderá este próximo fin de semana y que 
tendrá un horario de las 18:30 horas hasta las 
00:30 horas. 

En esta primera edición se cuenta con stands 
de bisutería, marroquinería, ropa de diseño de 

autores artesanos y todo tipo de materiales 
de decoración hechos a mano por los propios 
artistas que mostrarán su obra. Mañana 
sábado por la tarde un Dj animará la feria con 
música funky y house. La oferta de el pasado 
fin de semana se completó con un taller de 
pulseras para niños que se celebró el domingo 
a primera hora de la tarde.

I Feria de artesanía
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A.C.
Des d’Esquerra Vinaròs-Els Verds avançaven la 

setmana passada que els sindicats d’ensenyament 
estan estudiant la possibilitat d’acudir als tribunals 
per denunciar que la implantació del Batxillerat 
concertat a la ciutat veïna de Benicarló puga 
contindre “irregularitats”, inclús que puga ser 
il·legal, com assenyalava el portaveu d’aquesta 
agrupació a l’Ajuntament de Vinaròs, Lluís Batalla, 
que assenyalava que aquest fet es fonamenta en la 
normativa que la pròpia administració valenciana 
va aprovar i que “implica que prèviament a un 
determinat concert educatiu cal que el centre 
a concertar hagués impartit prèviament durant 
2 cursos sencers un Batxillerat privat”. Batalla 
lamentava que la incorporació d’aquest Batxillerat 
concertat pot repercutir negativament en 
l’ensenyament públic, i que “la nova distribució 

de l’actual alumnat de Batxillerat de Benicarló 
perjudicarà greument tots els estudiants de tots 
els instituts, perquè es veuran obligats a triar 
únicament aquelles assignatures optatives que 
es puguen oferir des dels seus centres. Segons 
apuntava Batalla, l’administració autonòmica 
ha ignorat absolutament la posició presa pel 
Consell Escolar Municipal de Benicarló en decidir 
rebutjar la implantació d’un Batxillerat concertat, 
“de la mateixa manera que els representants de 
l’administració educativa al CEM de Vinaròs van 
intentar boicotejar donar suport al manifest de 
l’IES Ramon Cid”. “Amb situacions com aquesta 
veiem clarament que l’administració valenciana 
ha apostat per la privatització de l’ensenyament”, 
afirmava el regidor d’Esquerra Vinaròs.

Per a Batalla, un ensenyant públic de secundària 

es veu obligat a “passar uns processos de selecció 
objectius que li permeten accedir a l’escola pública”, 
circumstància que implica un procés selectiu dels 
més qualificats, “Si la tria no es fa des d’aquestes 
premisses, el criteri esdevé arbitrari i sense cap 
tipus de constatació objectiva de la qualificació 
del professional”. Segons el portaveu, la societat 
del conjunt del Maestrat hauria d’entendre que 
“el grau d’especialització del professorat de 
secundària a l’escola pública és clarament superior 
al que treballa a la privada”. 

Esquerra Vinaròs-Els Verds denuncia 
conseqüències negatives a nivell comarcal 
amb la línia d’ensenyament concertat 
prevista a Benicarló 

D’altra banda, i respecte a Vinaròs, Batalla 
va censurar que el túnel del passeig marítim 
s’utilitze per alguns per fer carreres amb 
les seves motos sense que s’hagen posat 
bandes reductores. El portaveu d’Esquerra 
Vinaròs-Els Verds criticava que el PP s’obstini 

a responsabilitzar a l’anterior equip de 
govern, “sembla que encara estiguin en 
l’oposició” afirmava. A més, anunciava la 
seua petició d’un espai a l’Ajuntament per a 
que la seua coalició puga desenvolupar les 
tasques inherents a l’agrupació i poder rebre 

als ciutadans. Quant al tema de la firma del 
conveni per implantar un servei d’autobusos 
que traslladen els estudiants fins a l’UJI, 
Batalla criticava que el servei costara 900 
euros anuals, i que aquesta depesa anés a 
càrrec de les famílies.

“Als IES de la comarca hi ha suficients places a Batxillerat” 
Les conseqüències, segons preveia el portaveu 

d’Esquerra Vinaròs-Els Verds a l’Ajuntament de 
Vinaròs “a curt o mitjà termini, es traduiran en 
una pèrdua de llocs de treball a l’escola pública 

que repercutirà, a banda de la disminució de la 
qualitat, en la mobilitat forçosa del professorat, 
augmentant el nombre de professors desplaçats”. 
D’altra banda, Batalla traslladava l“És ben sabut 

que als IES de la comarca hi ha suficients places 
a Batxillerat com perquè l’administració no haja 
de recórrer a la concertació amb altres centres i 
augmentar per tant les despeses”. 

Dubtes sobre l’austeritat del nou govern local

Redacció

El passat divendres 8 de juliol, a les 19:00 
de la tarda, va tindre lloc la roda de premsa de 
presentació dels Joves Socialistes de Vinaròs. 
Una roda de premsa amb un posterior acte 
institucional a les 20:00 de la tarda que va 
comptar amb la presència de Juan Antonio 
Beltrán, secretari general de l’agrupació local; 
de Samuel Falomir, secretari provincial dels 
Joves Socialistes de la Província de Castelló, 
i de Marc Albella Esteller, secretari general 
dels Joves Socialistes de Castelló. 

Un acte multitudinari, tant pels mitjans 
de comunicació com pels membres de 
l’agrupació de joves, així com militants, 
simpatitzants i amics i amigues que van voler 
acompanyar als Joves Socialistes en la seva 
constitució.

Per part de Marc Albella, va quedar patent 
les intencions i les línies de treball que 
volen portar a terme els Joves Socialistes. 
Va enumerar diverses àrees a treballar 
destacant el conveni firmat entre Diputació 
i Ajuntament, que, segons apuntava, “no 
permet el pagament fraccionat dels 900 euros 
per disposar del servei de busos, a part de que 
aquest mateix servei, tenint en compte que 
torna a les 16:00 de l’UJI, no el poden utilitzar 
els estudians que fan classes per les tardes”.

Una altra iniciativa important seria el poder 
aconseguir celebrar la selectivitat a Vinaròs 
per poder reduir les despeses dels estudiants 
que han d’anar a Castelló i que es gasten 
uns 300 euros en despeses administratives, 
de transport i de dietes, així com el poder 
aconseguir que l’UJI oferte alguna carrera 
universitària a Vinaròs, “tenint en compte 

les declaracions que va fer el rector de 
l’UJI, Vicent Climent, al visitar el Vinalab i 
que només hauria de seguir el model de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa”, 
matisava Albella.

Finalment, un altre tema del qual faran 
seguiment els Joves Socialistes és l’adaptació 
dels horaris de la Biblioteca Municipal a les 
necessitats de tots els usuaris, fent referència, 
principalment, als estudiants. 

Tant Samuel Falomir com Juan Antonio 
Beltran van voler constatar el seu suport 
incondicional a tota l’agrupació de joves, 
remarcant la seva autonomia com a 
organització en la presa de decisions i a 
l’hora d’actuar.

L’acte va concloure amb els parlaments, i 
amb un posterior pica-pica i sopar per a tots 
els assistents.

Els Joves Socialistes de 
Vinaròs es constituïxen 
explicant les principals 
directrius de treball
Les àrees destacades per Marc Albella seran el conveni 
firmat entre Diputació i Ajuntament, el poder aconseguir 
celebrar la selectivitat a Vinaròs i l’adaptació dels horaris de 
la Biblioteca Municipal
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El Ayuntamiento de Vinaròs, desde su 
agencia AMICS (Agencia de Mediación 
para la Integración y Convivencia Social), 
del área de Bienestar Social, ha organizado 
unas sesiones formativas para voluntarios 
de distintas entidades locales (Càritas, Cruz 
Roja...) con el fin de sensibilizar y poner en 
conocimiento de los participantes elementos 
y factores que hay que tener en cuenta a la 
hora de atender a población inmigrante, 
tales como:

El duelo migratorio. 
Condiciones de vida. 
Procesos de adaptación e integración. 
La compleja realidad de las familias 

transnacionales y las consecuencias vivenciales 
que genera en cada uno de sus miembros. 

Programa:

Sesión 1: Factores determinantes en la 
atención a personas inmigrantes.

Martes 12 de julio (de 10 a 12 horas).
Sesión 2: Atención a la familia: El 

complejo entramado de las relaciones en 
origen y destino. Martes 19 de julio (de 10 
a 12 horas).

Sesión 3: Las nuevas generaciones. Martes 
26 de julio (de 10 a 12 horas).

La formación tendrá lugar en el Aula 
de Formación del Centro Municipal de la 
Tercera Edad (primer piso). 

Para más información ponerse en 
contacto con la agencia AMICS, Plaza San 
Antonio, 19, bajos (964450075).

El ponente es Mehdi Nifaoui, mediador 
intercultural del Ayto. Vinaròs, en la foto con 
Elisabeth Fernández, directora del Punto 
de Encuentro, responsable de la Oficina de 
Víctimas del Delito y concejal de Turismo.

El Ayuntamiento pone en marcha 
un curso de formación para el 
voluntariado de Càritas y Cruz Roja
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Joaquinet 
el del pòsit J.Z.

Continuen els treballs a 
Vinaròs relacionats amb el 
Projecte Castor. Aquests 
barcos han vingut per 
començar en breu els 
treballs del gasoducte marí 
que connectarà la planta 
d’operacions, el gasoducte 
terrestre, amb el magatzem 
submarí Castor.

Sí, així coneixem carinyosament a Vinaròs a Joaquim 
Simó Federico, i és que gràcies a ell, quan arriba la festi-
vitat de la Verge del Carme, gràcies a les seues fotogra-
fies ens recorda l’important passat mariner de la nostra 
ciutat. I és que no podem perdre les nostres arrels mari-
neres, pel que estos dies, per a recordar la nostra histò-
ria marítima, val la pena visitar l’Auditori municipal on 
les fotografies de Simó, fins el 24 de juliol, tenen el seu 
protagonisme. A  banda, en el decurs dels últims dies 
s’ha posat en marxa les Joventuts Socialistes de Vinaròs, 
i és que fins i tot en política és bo que la saba jove del 
municipi presente noves propostes. I en quant al Do-
cument Nacional d’Identitat, el problema continua pre-
sent des de fa massa anys, i mane qui mane al govern 
d’Espanya, fins ara no ha tingut en compte que en estos 
moments 2.000 DNI de ciutadans de la nostra població 
estan tramitats i no entregats. En fi, una llàstima que des 
del govern central no es descentralitze la renovació dels 
DNI i dels passaports aprofitant els diferents estatuts 
d’autonomia, com el de la Comunitat Valenciana. I és 
que la gent de les comarques dels Ports i el Maestrat en 
este sentit estem prou discriminats. D’altra banda la Fira 
i Festes va finalitzar, però la traca continua encesa donat 
que el portaveu socialista a l’Ajuntament, en el decurs 
d’esta setmana, ha criticat que la barra de les festes que 
hi havia a l’envelat per primera vegada no la va gestio-
nar la Comissió Organitzadora del Carnaval, pel que es 
preguntava on estan o qui té els diners que allí es van re-
captar i si finalment aniran a parar a la COC. A més hem 
de dir que el cicle de curtmetratges Agustí Comes que 
organitza la Fundació Caixa Vinaròs arriba ja a la desena 
edició, pel que és motiu de felicitació per als que han 
fet possible esta primera dècada perquè ha estat prou 
prodigiosa en les diferents projeccions, i esperem que 
així continue, i més ens els dies del 20 al 24 de juliol, on 
a Vinaròs se celebrarà “A la llum de la lluna. Itinerari dels 
sentits” una nova aposta de la regidoria de Cultura.
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Noemí Polls

Route 
66

“La han liado 
parda”

actualitat

Mirar vídeos d’Internet i moure’t pel Youtube 
té els seus momentassos. Hi ha situacions i 
personatges realment sorprenents als que, de 
manera encara més sorprenent, una càmera 
captura en el seu “millor” moment. De programes 
televisius que reuneixin aquests esquetxos de la 
realitat més  “friqui” i divertida n’està ple. L’APM 
de TV3 n’és un de tants. Però el seu format, la 
tria de talls, el prisma amb el que s’enfoca, li 
dóna un to especialment divertit i diferent a 
molts altres. Forma part d’una manera de veure 
la vida i entendre l’humor. Fins i tot la creació 
del personatge Homo APM és tot un fenomen. 
“Pim pam toma lacasitos”, “la he liado parda”, “ho 
haveu vist”, són frases que creen tot un univers 
anomenat ja “univers APM”. I aquesta manera de 
fer respon també a un caràcter molt concret que 
fa que siguin molts els que es facin espectadors 
fidels. Com ho eren tots els que es van enfadar 
quan TV3 va deixar de poder-se veure per les 
petites pantalles de casa seva. De sobte, des del 
seu sofà van deixar de poder mirar aquell canal 
que els marcava un ritme, una quotidianitat, 
que els omplia part del seu temps lliure. I el més 
trist és que, que això no passés, estava en mans 
de molts. Estava en mans d’uns i d’altres, d’allà 
i d’aquí. És una qüestió de voluntat i prioritat. 
I no la hi ha hagut. Com mai s’han potenciat les 
infraestructures de l’eix del Mediterrani tot i ser 
la via més comercial. Els que vivim a la franja 
ho patim exageradament. I no parlem ja de la 
dificultat per coordinar les urgències sanitàries 
de banda i banda del riu o per creuar d’una 
comunitat a l’altra els cossos de seguretat. I en 
aquest tema sí que estem en territori hostil, en 
terra de ningú o almenys així ho sentim molts. I 
en fi, que aquesta manca de voluntat i prioritat ha 
fet que siguin molts els que veiem que aquí tot 
va “pim pam toma lacasitos”, i que “la han liado 
parda”, “ho haveu vist?”.

El subdelegado del Gobierno en Castelló, 
Antonio Lorenzo, recibía el pasado lunes en 
audiencia al nuevo alcalde de Vinaròs, Juan 
Bautista Juan, acompañado por la concejala 
de Gobernación, María del Mar Medina. El 
primer edil ha explicado al subdelegado la 
situación de distintos temas competentes 
a la Administración General del Estado 

en el municipio de Vinaròs. La reunión se 
ha desarrollado en un ambiente cordial y 
distendido, lo que ha supuesto una primera 
toma de contacto de Juan Bautista Juan con la 
Subdelegación del Gobierno en Castelló.

Reunión del subdelegado del gobierno 
en Castelló y el alcalde de Vinaròs

Emili Fonollosa

La responsable de la asociación 
comarcal Mercedes Mejías, lamentó en un 
comunicado conjunto que “los abogados 
siguen prestando el servicio a pesar de que 
no se les ha pagado el primer trimestre 
de 2011 por parte de Conselleria”. “El 
problema fundamental es el grave déficit 
presupuestario que se arrastra año en año, 
se presupuesta muy por debajo del gasto 
del año anterior cuando la perspectiva 
es que aumente el gasto por una mayor 
demanda debido a la crisis económica”. 
El presupuesto de justicia gratuita está 
agotado con el primer pago del año 2010, 
“lo presupuestado para todo el 2011 ya se 
ha consumido a día de hoy, tan solo queda 
para pagar una parte del primer trimestre 
y para el resto del año los abogados 

deberán trabajar gratis”. A pesar de esto, 
los abogados del colegio de Castellón 
“están dispuestos a seguir trabajando 
con la ciudadanía para prestar con todas 
las garantías el derecho reconocido para 
acceder a la justicia gratuita”.

La situación de la justicia gratuita y el 
turno de oficio en el Maestrat no difiere 
con respecto al resto de la provincia, según 
comentó la abogada María Goreti. “Si la 
administración gestionase más eficazmente 
la concesión del beneficio se rentabilizaría 
el presupuesto, daría lugar a una mejor 
gestión del servicio”.

Por otra parte mostraron su oposición 
a la privatización del servicio de turno de 
oficio que se está intentando por parte del 
Estado, “es muy importante para la gestión 
del servicio que permanezca en los colegios 
y no se privatice”.

Los abogados del Maestrat 
denuncian que no han cobrado 
el primer trimestre del año
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Els xiquets i xiquetes saharauis ja estan 
a Vinaròs i a la comarca del Maestrat, en 
són 9: 5 a Vinaròs, 2 a Benicarló i 2 a Sant 
Mateu. Les fotografies són de l’arribada a 
l’aeroport de València i de l’autobús que 
els porta al seus destins.

Además, desde el PSPV-PSOE denunciaban 
la “mentira, las calumnias y la manipulación 
respecto a todo lo referido  a los sueldos 
asignados durante el primer Pleno extraordinario 
de la nueva corporación”, como afirmaba el 
portavoz socialista. Según Romeu, el anterior 
alcalde cobraba 2.000 euros estipulados en la 

categoría de dedicación exclusiva, “y en líquido 
cobraba 1.200 euros mensuales”.  “No se puede 
engañar a la gente, y más en esta situación 
económica, cuando se ha asignado 1.950 
euros el alcalde, limpios, sin ninguna cuota ni 
pago a la Seguridad Social, más sus beneficios 
empresariales.” Además de “los 1.250 euros del 

portavoz, señor Gandia, más su trabajo en la 
Conselleria de Sanitat”. 

Además, el portavoz socialista puntualizaba 
que la cantidad económica procedente de la 
Diputación “que se ha dicho nos tiene que venir 
a salvar” corresponde a los impuestos de los 
vinarocenses que llegan siempre en septiembre”. 

El PSPV-PSOE critica que 
la COC no haya gestionado 
este año la barra de bebidas 
de las fiestas
A.C.
El portavoz socialista, Jordi Romeu, ha recordado 

esta semana que la Comisión Organizadora del 
Carnaval es la que se ha hecho cargo de la barra 
para la adquisición de bebida que se instala 
durante las fiestas de San Juan y San Pedro con 
el objetivo de obtener unos beneficios que 
repercutían económicamente en el carnaval “muy 
necesarios para la COC”, una fuente de ingresos, 
que, junto a la aportación del Ayuntamiento, 
permite realizar una programación, como indicaba 
Romeu. 

El portavoz socialista destacaba que la barra 
de bar estuvo regentada por una comisión de 
fiestas que aún no se había constituido, por lo 
que el día 27 de junio el PSPV-PSOE realizaba 

por registro de entrada una 
instancia demandando 
que se informara sobre la 
certificación y composición de 
la denominada comisión de 
fiestas, autorización municipal de la actividad, 
informe de la intervención con el precio público 
de los productos que se venden así como 
los gastos,  la recaudación final y el número 
de trabajadores contratados y sus salarios y 
facturación del negocio realizado dentro de 
la instalación. Según Romeu, el 7 de julio, 10 
días después, el alcalde de Vinaròs contestaba 
en relación al escrito que “se ha peticionado 
informe respecto de lo solicitado”, una respuesta 

sorprendente, según Romeu, “todos los días hubo 
recaudación, dinero cantante y sonante, y había 
una persona que recogía ese dinero. Si hacemos 
números, a mitad de fiestas se habían recaudado 
casi 6.000 euros”, afirmaba Romeu, por lo que el 
total recaudado podría ascender, según opinaba 
el portavoz socialista, a 24.000 euros. 

“¿Dónde están, quién los tiene, se depositarán 
alguna vez en la caja municipal?”, se preguntaba 
Romeu, calificando la situación de “muy grave”. 

Sueldos y economía

Por otro lado, Romeu replicaba a la 
edila de Gobernación respecto al paseo 
marítimo al afirmar que no se había dejado 
preparada “en pliego de condiciones” la 
instalación de cámaras reguladoras, un 
tema que, según señalaba, esperaba que 
se le hubiera informado a la nueva edila 
desde la Policía Local. Romeu afirmaba 
a propósito de las señalizaciones, si la 
señal discontinua que se ha implantado 
en la calzada tiene el objetivo de 
señalizar los carriles o sirve para efectuar 
adelantamientos, según el portavoz 
socialista debería existir una indicación 
que alertara de que la línea discontinua 
“solamente indica el eje de la calzada”. 

Paseo marítimo
Réplica de Albiol sobre el aire 
acondicionado del Mercado 
A.C.

Respecto a que la instalación de aire 
acondicionado no estuviera funcionando, 
como explicaba el portavoz del gobierno 
local Lluís Gandia, porque faltaba abonar una 
cantidad de dinero para sufragar el coste del 
enganche a la empresa Iberdrola, el anterior 
edil de Comercio, Vicent-Andreu Albiol, 
replicaba que la conexión eléctrica se pudo 
apreciar el mismo día de la inauguración y 

el día de la puesta en funcionamiento del 
mercado, “había luz general” puntualizaba 
Albiol, por lo que las paradas también 
contaban con luz individual. La instalación, 
indicaba, estaba ya finalizada, aunque se 
encontraba en proceso administrativo, y 
contaba con una partida y un aval destinado 
a este tema. Albiol opinaba que se buscaba 
“enturbiar el inicio de campaña”. 
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Después de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro se hacen 
muchos comentarios sobre las mismas en los medios de comunicación, 
y, como todos los años, tengo escuchado que se titulan fiestas 
patronales, y me gustaría que alguien me informara del porqué de 
esta expresión “patronales”, entonces, las fiestas de San Sebastián y la 
Virgen de la Misericordia qué clase de fiestas son. Les Camaraes en una 
de sus canciones que se titula así, Les Camaraes, en un fragmento de 
la misma dicen “lo poble de Vinaròs està ben patronejat, Sant Roc ne té 
Les salines, Sant Jaume Els Boverals, la Mare de Déu l’ermita i la mar Sant 
Sebastià”. Entonces, ¿qué patrona tienen San Juan y San Pedro? Si no 
estoy mal informado en su día concedieron ferias y fiestas de San Juan 
y San Pedro, o sea, que si no me equivoco estas fiestas de patronales 
no tienen nada, y si no es así, agradecería que alguien me rectificara, y 
así ya no comentaría más sobre esto, ya que casi todos los años hago 
lo mismo. 

Se escribe mucho sobre la limpieza de nuestro querido Vinaròs, y 
siempre digo lo mismo, “se limpia poco o se ensucia mucho”. Citaré 
dos casos, uno el domingo día 10 de este mes, en el paseo marítimo, 
una florecita de un perro pisada por alguien que no se dio cuenta de 
ella y no se cayó de milagro. Y lo que allí quedó no daba gusto de ver, 
más bien daba asco. Sobre el paseo hago otro comentario. En Vinaròs 
existen varias procesiones, todas menos una por las calles de la ciudad. 
Después, los primeros días, los coches cuando giran rechinan por la cera 
caída. Pero dura poco, ya que las ruedas se la llevan. Este año se hizo 
una nueva procesión en vísperas de la Semana Santa de madrugada 
por el paseo, y, como los cirios no llevaban ninguna protección para 
recoger la cera y evitar que esta cayera en el suelo, tras varios meses 
allí sigue la cera, ya que los zapatos no la eliminan como las ruedas de 
los coches. Y como imagino que esta procesión se seguirá celebrando, 
dentro de pocos años quedará señalado el camino y no habrá duda 
de su itinerario. En mi modesta opinión, y en vista de que la cera no se 
quita por las pisadas, a quien corresponda debería proceder a limpiar 
la cera. Se ven manchas de chicles, que, dicen, es muy difícil de quitar. 
Me imagino que la cera no debe de ser tan complicada. Yo no digo 
que el pueblo no esté sucio, pero creo que los ciudadanos deberíamos 
colaborar y no cargarlo todo a la empresa de limpieza.     

Són gent molt respectable. Són gent que “van per feina”. Porten 
una rectitud digna d’admiració, rectitud moral, rectitud en les 
formes. “Ara el que cal és treballar i no parlar tant”. “No és el moment 
de discrepar”. Parlar, i fer-ho fora de to, és cosa de radicals. Tracten 
amb igualtat la pluralitat, sense discriminacions. Si no deixen parlar, 
és que no deixen parlar a ningú. Si han d’indemnitzar, indemnitzen 
a tots els altres per igual.

El món és una bassa d’oli... el món és un mar de xapapote... quiet, 
serè, tranquil. El xapapote del cinisme ho tapa tot, el xapapote de 
l’amabilitat, de la falsa cordialitat ho cobreix tot, però al final és 
xapapote. A estes altures no sabem qui sortirà a dir que total “no és 
tant com es diu”. Sí que ho sabem. Serà un  director d’escola amb 
ínfules de grandesa, un petit cortesà, que escriurà “Chapapote en 
Positivo” i que ho penjarà a una web qualsevol. Serà un cortesà, serà 
una persona insatisfeta amb el seu ego i amb el seu passat. Serà un 
xaquetero... El poder ressuscita cortesans. És l’eròtica del poder, que 
aconsegueix que tot es plante.

No m’han agradat mai les corrents historiogràfiques que 
expliquen que els períodes de la història obeeixen a certs moviments 
pendulars, i no m’agraden perquè indiquen pobresa en els pobles, 
manca d’esperit de superació, i són una justificació a una naturalitat 
falsa: Quan es té por, es recorre al que sembla més fort, encara que 
estiga equivocat. Seguint la teoria del pèndol, hem tornat al punt 
de fa 12 anys. No estan els mateixos, tots no, però el “manual” no 
ha canviat. Tornen les hores més fosques de la llibertat, les hores on 
una queixa s’ha de tornar crit. Tornem al carrer, perquè s’han tancat 
les finestres dels despatxos, i ja no corre l’aire. Ha començat, fa unes 
poques setmanes, la travessia més dura i llarga com és la lluita per 
la llibertat d’expressió. 

Mentre dic aquestes paraules intento treure un peu del xapapote, 
però convençut que, com en altres ocasions, la dreta somrient, 
la dreta cínica, la dreta venjativa i rancuniosa, la dreta que aplica 
justícia als altres, la dreta austera en imaginació, la dreta de divan de 
psiquiatra, tornarà a aconseguir el miracle que poques voltes s’ha 
aconseguit: la unió de l’esquerra. Gràcies, caspa!!

El xapapote 
en positiu
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Ernesto Molinos

Segurament la ciutadania de Vinaròs ja haurà 
pogut comprovar la quantitat de terrasses que 
s’han posat en molts dels carrers de Vinaròs. 
N’hi han de tots els models, colors i materials. 
N’hi han de ferro, fusta, corda inclús alguna té el 
parapet de canya, que sols li falta que li posen 
alguna gallina i algun conill i és el més paregut 
a un corral.

Però bé, és clar que si no existeix una 
normativa que especifique com i de quina 
forma s’han de fer, doncs cadascú la fa com 
millor creu.

Encara se’n recordarà la ciutadania de quan 
es varen posar els tendals del passeig amb la 
brillant idea dels cables agafats a les palmeres, 

com de la quantitat i diversitat de critiques que 
això li va repercutir a l’equip de govern d’aquell 
moment per part del Partit Popular. Però clar, 
per aquells moments el Partit Popular estava 
en l’oposició i quan s’està en l’oposició es pot 
criticar tot.

Encara que haig de reconèixer que a mi 
personalment ni els tendals ni molt menys els 
cables no m’agradaven tal i com estaven posats, 
i així ho he manifestat algunes vegades i en 
alguns llocs. Com així manifeste que tampoc 
m’agraden algunes de les terrasses muntades 
en alguns carrers del poble, ja que com he dit, 
algunes es pareixen a galliners i altres a l’entrada 
d’un desguàs de cotxes.

Però no és prou encara que no m’agraden 

algunes terrasses sinó el que menys m’agrada 
és que damunt d’algunes voreres del poble hi 
han taules i cadires que dificulten el pas dels 
vianants i més encara a les persones que van 
amb el carro de la compra o amb el del xiquet.

Però bé, es suposa que aquest tema el nou 
equip de govern ja el tindrà controlat i que 
abans que acabe l’estiu ja li haurà buscat alguna 
mena de solució. Perquè si no fos així, com 
podria entendre la ciutadania que els mateixos 
que sempre han estat criticant, i segons deien 
preocupant-se pel bé de la ciutadania, ara els 
passés per alt un tema com aquest. 

Esperarem a vore quina serà la decisió de 
l’Ajuntament, mentrestant seguirem esperant a 
la fresca de les terrasses.

A la fresca de les terrasses
Manuel Villalta

Les construccions que ens envolten parlen de 
les nostres vides, de la nostra societat i del nostre 
context històric. Parlen de nosaltres com a ciutat. 
El parc immobiliari actual està, més que mai, 
sotmès a normatives cada vegada més exigents 
en matèria de seguretat, evacuació, qualitat de 
materials, impacte mediambiental, eficiència 
energètica... Al ritme amb què es sofistica la 
societat ho fan també les nostres vivendes, els 
nostres edificis públics i els nostres serveis. En 
la meitat d’esta voràgine d’avanços i canvis és 
important reivindicar la importància del patrimoni 
com un concepte en auge. I és que ja siga en pro 

de la identitat pròpia d’un municipi, ja siga com 
a mostra d’orgull i riquesa cultural, el nostre país 
està prenent consciència del valor de l’anomenat 
Patrimoni Històric. Fins al punt que a hores d’ara, 
no sols les edificacions o béns tangibles són 
susceptibles de ser preservats, sinó que balls, 
llengües, estils musicals i, en definitiva, tot allò que 
abasta una dimensió cultural pot considerar-se 
digne de protecció. El patrimoni és el llaç que ens 
vincula amb la història.

El paper que juga el patrimoni en la societat 
moderna ens obliga a romandre extremadament 
vigilants quant a la seua atenció, protecció i 

adaptació als temps que corren.
Els edificis històrics, els llocs de valor cultural, 

religiós o simbòlic, no són aliens al pas del 
temps ni a l’exposició dels agents externs, que 
sovint afecten la seua condició estructural o a 
la conservació dels materials emprats durant la 
seua construcció. Alguns dels nostres edificis 
emblemàtics demanen a crits un projecte de 
rehabilitació intel·ligent que preserve intacta la 
seua aparença externa però apuntale els seus 
pilars bàsics. Entre tots hem d’aconseguir que 
no es trenque eixe llaç que ens nuga als nostres 
avantpassats.

El llaç de la Història
Helena Román

Hace más de dos años que veníamos 
advirtiendo de que la situación del Ayuntamiento 
no era tan “excelente” como nos querían hacer 
creer, dos años en los cuales hemos manifestado 
nuestra preocupación porque este Ayuntamiento 
continuaba con la misma política de gasto, sin 
tener en cuenta que los tiempos actuales eran 
bastante distintos a los vividos anteriormente. 
Dos años durante los cuales hemos repetido 
por activa y por pasiva que el endeudamiento 
era excesivamente elevado para el nivel de 
generación de ingresos. Dos años desde que 
presentamos un plan de ajuste presupuestario 
para sentar las bases de un modelo de gestión 
acorde con los tiempos actuales y que preparara 
a nuestra administración para tiempos difíciles. 
Dos años más tarde ya hemos evaluado el 
déficit acumulado a estas alturas de ejercicio, 

que en solo 3 partidas de nuestro presupuesto 
ya suponen 1,1 millones de euros por el desfase 
presupuestario en la recogida y eliminación de 
sólidos urbanos (basuras), el gasto energético 
(electricidad) y horas extras para la Policía Local. 
Hoy en día lo cierto es que la situación de las 
arcas municipales es muy complicada. Con 
un presupuesto desfasado de las necesidades 
de las concejalías y con partidas agotadas en 
tan solo 6 meses de ejercicio. Lo cierto es que 
aunque en algunos casos se puedan completar 
las mismas pasando dinero de aquellas que no 
se han gastado, el saldo resultante sigue siendo 
negativo, dándonos esto nos da una idea del 
criterio aplicado durante estos últimos años 
en los cuales no era necesario saber cuanto se 
disponía para gastar porque siempre sobraba. 
Aquellos tiempos han pasado ya a la historia y 

la herencia de esa gestión la recibimos ahora. 
Contamos con un presupuesto desestructurado 
donde los gastos han ido creciendo año tras 
año y donde los ingresos no han dejado de 
descender estos últimos años. Con una situación 
como la actual, en la que la liquidez disponible 
del Ayuntamiento ha descendido drásticamente 
los últimos meses y los pagos pendientes como 
son el caso Vandowska, las expropiaciones de 
zonas verdes en Juan XXIII y la devolución al 
Ministerio de parte de los 6 millones que no se 
han justificado para la adquisición de terrenos 
en Soterranyes por parte del anterior equipo de 
gobierno, el resultado es demoledor. Después de 
todo esto y como primer paso tenemos una cosa 
muy clara: el Ayuntamiento necesita gestión, 
gestión y más gestión y le sobra un poco de 
política.

La herencia del anterior equipo de gobierno

Se informa a los Sres. socios: que 
el día 23 de julio se celebrara la cena 
de presentación del traje y elección 
de la reina en el restaurante Calafat.

Para apuntarse y tener más 
información, llamar al tel. de la 
Marxeta 653 32 90 43

Esperamos vuestra asistencia

Comparsa Marxeta-87
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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Guillem Alsina Gilabert

Mª Dolores MIralles
Vinaròs, ha començat una nova singladura 

conseqüència dels resultats de les eleccions 
municipals del 2011. El nostre partit comença una 
nova etapa sorgida dels comicis als quals abans 
fèiem referència. Els votants van voler que només 
tinguéssim un representant en el consistori, en 
aquest cas jo mateixa que exerciré, sens dubte, un 
important paper al nostre Ajuntament.

La majoria absoluta que va aconseguir el 
PP en aquests comicis no els ha de fer creure 
que estem abocats a sumir-nos als bancs de 
l’oposició veient com el PP governa, aplicant el 
corró dels seus vots. Res més lluny de la realitat. 
Només per trobar-nos davant d’aquesta situació 
de majoria absoluta, el nostre treball ha de ser 
més explícit i més disposat a controlar amb 
lupa tot el que el nou equip de govern dugui 

a terme. No en deixarem passar ni una. Sabem 
que fer oposició davant una majoria absoluta 
pot semblar un treball infructuós, però la nostra 
obstinació se centrarà a presentar als ciutadans 
les situacions en les quals creiem que l’equip 
de govern s’equivoca i puga confondre als 
vinarossencs. I la veritat és que a dia d’avui ho 
posen fàcil. La primera decisió que pren l’equip 
de govern és “els sous dels senyors regidors”, 
sous que gens tenen a veure amb els que 
percebien, últimament, els edils i vull recordar 
que van ser retallats en un Ple extraordinari 
amb els vots del PP i Bloc. Eren aquells sous, 
sous anticrisi? Sí, i si eren sous anticrisi per què 
no s’apliquen la mateixa vara de mesurar per a 
ells, o és que hem sortit de la crisi i no ens n’hem 
assabentat? Per què no prenen com a referència 
per a establir els salaris actuals els salaris que ells 

van aprovar en Ple? Eren aquells salaris bons per 
a Jordi Romeu i Javier Balada? Si eren bons per 
a aquests senyors per què no ho són per l’actual 
alcalde i els seus edils? Quant ens costaran als 
ciutadans els dos nous càrrecs de designació 
personal? Tenint en compte que aquesta era 
un de les bases de la seua campanya electoral, 
l’austeritat i el control de la despesa, comencen 
bé senyors, a la primera una mentida.

No hi ha res com la manipulació i l’engany, 
la tergiversació i la mentida per evidenciar que 
de conciliació i nous temps gens de res. Per això 
i moltes altres coses que es produiran al llarg 
d’aquesta nova legislatura, el nostre partit estarà 
present de forma acitva per denunciar en veu 
alta les decisions que afectin de forma directa als 
“vinarossencs”. La nostra independència ens fa 
lliures.

La nostra independència ens fa lliures

 
Els set pecats capitals (Luxúria, Avarícia, Gola, 

Peresa, Ira, Enveja i Orgull) són una classificació 
dels vicis esmentats en les primeres ensenyances 
cristianes catòliques per a educar i instruir els 
seguidors sobre moralitat.

Curiosament, i no serà per no anar a missa, 
trobem molt accentuats aquests pecats al partit 
democristià per excel·lència de la nostra ciutat.

El primer pecat, la Luxúria, considero que a 
l’estar en horari infantil, l’obviarem...

Ens centrarem amb el segon, la Gola...
Suposem que estareu farts i avorrits de sentir 

parlar dels sous que han instaurat els nous 
governants per aquesta legislatura, que si se’ls 
han abaixat un 35%, que si se’ls han apujat un 
24%, que si són inferiors a la mitja dels últims 20 
anys, que si... i no aclarirem mai res, perquè per a 
un altra cosa no, però per embolicar la troca són 
uns mestres.

Veritablement, és més senzill del que diuen, 
tot radica en la dedicació absoluta i la no 
convocatòria de dedicacions exclusives ni 
parcials.

Aquesta nova dedicació, l’absoluta, no limita 
els ingressos només als emoluments  rebuts des 
de l’Ajuntament, sinó que permet treballar a dos 
llocs diferents, cobrant 2 sous íntegres; així tenim 
que els 11 regidors del PP cobren “limpios de paja 
y polvo” els ja famosos 1950-1250-1150 euros 
del poble de Vinaròs i els seus sous per ocupar 
els seus llocs de treball habituals a la Conselleria 
de Salut, de Justícia, d’Educació o la empresa 
privada, no deixant vacants lliures per a que gent 
a l’atur opti als llocs de treball que ells ocupen. En 
resum, 2 treballs = 2 sous = 16h de treball al dia... 
com diu la dita castellana, “quien mucho abarca 
poco aprieta”...

El tercer pecat, el més fascinant, l’Avarícia...
Aquest pecat gira al voltant de la trama 

plena d’ombres en la concessió, administració i 
recaptació de la barra de la carpa de festes.

Una barra que des de fa més de 15 anys sempre 
ha estat gestionada per la COC, per a reinvertir 
la recaptació en les festes de Carnaval, ja que 
aquest organisme té el difícil repte de fer créixer 
la festa en els temps que corren i és l’organisme 
que compta amb la major representació de 
vinarossencs.

Però aquest any no, aquest any ha estat 
gestionada per una Comissió de Festes 
oficialment inexistent, una Comissió de Festes 
repleta de militants del partit al poder, amb una 
recaptació rècord, com així és congratulava la 
regidora de Festes, i un administrador, millor 
dit, un recaptador, un regidor no electe, que 
només té en comú amb l’Ajuntament de Vinaròs 
el parentesc familiar amb un/a regidor/a... 
tot plegat, digne d’una novel·la detectivesca 
d´Agatha Christie... Continuarà.

7 Pecats capitals

Según la Ley 4/94 de 8 de julio de la 
Generalitat Valenciana sobre protección de 
los animales se considera el abandono de 
animales como delito grave pudiendo llegar a 
multas de hasta 18.000 €.

Últimamente, se han detectado abandonos 
de gatos detrás de la Avda. País Valencià.

Gatos que al no ser éste su hábitat van 
deambulando de una calle a otra sin saber 
donde refugiarse. Se vio presuntamente a una 
mujer rubia y no muy alta abandonando un 
gatito blanco y negro de apenas un mes de edad 

en dicha zona, este gatito acabó atropellado en 
la Avda. del País Valencia, con el consiguiente 
peligro que ello conlleva a los conductores.

A parte de este gatito han sido abandonados 
otros, y su final por desgracia tampoco ha sido 
feliz.

Estos hechos ya han sido denunciados y 
somos muchas las personas, tanto vecinos 
que vivimos en este barrio como otras, que al 
enterarse de estos hechos estamos vigilando 
la zona para poder identificar y tener pruebas 
contra esta persona tan irresponsable para 
poder ser denunciada, ya que sus actos, a parte 

de ser considerados maltrato de animales, 
pueden ocasionar algún accidente a personas, 
lo cual aún sería más lamentable.

Agradeceríamos y pedimos a toda persona 
que vea como se abandona un animal que lo 
comunique rápidamente a las autoridades, 
bien sea Seprona, Policía Local, etc. Con ello 
evitaremos el sufrimiento que se causa a 
los animales y un posible daño mayor que 
sería el de un accidente provocado por estos 
animalitos que andan asustados y sin saber a 
donde ir.

No al abandono ni al maltrato de animales.

Denuncia
Maria Lopez

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

                   Primera visita gratuita

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Ramon Puig

La Flama del Canigó

El de que las elecciones, fueran al nivel que 
fueran, mantengan altamente en vilo a los partidos 
políticos es un hecho (pre-electoral) que (post-
electoral) cae por su propio peso. Lo que sí que no 
cayera por su propio peso fuera el hecho de que 
las elecciones municipales en Vinaròs mantuviesen 
altamente en vilo a todos sus locales partidos 
políticos; pero que lo hiciera poniéndoles a todos 
ellos, independientemente de lo que cada uno de 
ellos llevase en sus alforjas de viaje, a la misma altura. 
Por lo que todos ellos mantuvieron el mismo grado 
de esperanza de poder ser vistos por la ciudadanía 
de a pie como un partido político de altas miras. Y 
por consiguiente, sentirse capacitados para ocupar 
la alcaldía, o compartir el gobierno municipal con 
otro, o con unos otros, partidos políticos. Que 
seguro que no serían de los de altas miras. Porque 

de lo contrario dejarían que el partido más votado 
fuese el más idóneo para formar gobierno.

Tres elecciones municipales han tenido 
que haber en Vinaròs para que los principios 
de la realidad, políticamente, se impusieran 
en el municipio. Es decir, para que la 
vinarocense ciudadanía de a pie consiguiera 
percatarse de que el PSOE y el PVI, (a los 
que las “Izquierdas Unidas” les echarán una 
mano, mientras que con la otra se tirarán 
entre ellas de los pelos), terminarían de caer 
por su propio peso del gobierno municipal 
cuando el veloz crecimiento de la deuda 
municipal tocara techo y, con las mismas, el 
PSOE y el PVI se quedaran sin el necesario 
rebufo, gracias al cual se mantuvieron en lo 
alto del candelero.

Dicho a sotto voce, para que la despilfarradora 

clase política no lo oiga y, con las mismas no se 
indigne, el sistema electoral en España está tan 
manoseado que hay que cogerlo con pinzas. 
Entre sus muchas mugres, una de ellas es el de 
que hayan gobiernos, fueran al nivel estatal que 
fueran, tan despilfarradores que contra más rápido 
endeudan al pueblo, más rebufo aspiran y más 
tiempo permanecen en lo más alto del poder. Y 
cuando se les acaba el chollo, en lugar de caer por 
su propio peso y dar con los huesos en el suelo, se 
van de rositas y con el futuro solucionado.

Los partidos políticos deberían informar, 
empíricamente y por escrito, al electorado 
sobre los pros y los contras de sus programas 
respectivos. Después de 8 años Vinaròs toma nota 
de la gestión llevada a cabo por el bipartito, la de: 
“Caballo grande, ande o no ande”; “un Vinaròs 
grande con poco peso”.

Yo no juego, aquí falta el rey. Tú, roba y calla
A.M. Mota Sainero

A les Soterranyes hi ha una enorme parcel·la que 
pertany a l’Ajuntament (al poble, teòricament). 
El patrimoni vingué d’una obscura operació de 
compra de terrenys a preu agrícola i, segons les 
males llengües, d’alguna parcel·la requalificada 
com a industrial per a major glòria del propietari. 
Amb tres parcs industrials aturats o infrautilitzats, 
en plena recessió econòmica i sabedors que el 
projecte era inviable per manca de finançament, 
Romeu&Balada intentaren camuflar l’operació 
propagant un projecte megaindustrial que 
convertiria Vinaròs en una potència industrial.  

La desídia protectora de l’Ajuntament fou tan 
evident que començaren a desaparèixer oliveres 
d’entre 250 i 270 anys. El PP ja havia advertit que la 
millor ubicació era Planes Altes i no les Soterranyes, 
amb la qual cosa, l’actual expoli de desenes d’arbres 

a les Soterranyes fa pudor de terra cremada.
Mentre Juan&Gandia es posaven el frac per 

assistir al “sopar de gala”, l’espifiaven amb la 
reestructuració dels emoluments del Consistori i 
en el nomenament del director del Diariet, unes 
quantes pales i tràilers van dedicar els dies de 
pa i circ de les festes per arrasar les Soterranyes 
municipals. Van aprofitar que els responsables 
polítics, tècnics, els de la plantilla i els guàrdies rurals, 
miraven a una altra banda, per poder treballar amb 
total impunitat.

Si els “experts” locals, fidels a l’equip anterior, 
diuen que els arbres no tenien cap valor (cosa 
seriosa venint de biòlegs) estarem d’acord que 
l’operació de “neteja” de les Soterranys ha estat una 
política de fets consumats. Es coneix el nom de 
l’empresa, les matrícules dels tràilers i el document 

municipal que autoritzà la devastació tot deixant 
en ridicul l’equip de Juan&Gandia. “S’actuarà fins a 
les últimes conseqüències”, ens diuen, la qual cosa 
vol dir que no passarà res. 

El problema de fons no són les responsabilitats 
polítiques, sinó les subsidiàries les quals impliquen 
un seguit de negligències evidenciadores que 
l’actual govern municipal no pot comptar amb la 
confiança dels qui havien de garantir la preservació 
de les Soterranyes. El PP té un problema en la 
plantilla. I és un problema que no acaba aquí. Algun 
dia caldrà explicar per què una ombra negra va 
poder fer i desfer en els serveis tècnics o per què hi 
ha empleats municipals que silencien la desaparició 
dels papers de la Guerra Civil de l’Arxiu municipal i 
del jutjat. S’està en procés de recollida d’informació 
i... cada cosa al seu moment.

De qui són les Soterranyes?

Des de Migjorn creiem (encara ho creiem) 
que l’acte de portar la Flama a Vinaròs és un 
acte d’afirmació de la nostra llengua, que al País 
Valencià (com sempre), per la política portada a 
terme pels nostres representants (especialment 
per la dreta) la tenim en perill de desaparició. 
Per aquest motiu, actes com aquests encara són 
necessaris per lluitar contra nosaltres mateixos, 
els que volen figurar abans que avançar, els que 
es venen per un passa-carrer, o en  tirar quatre 
“petardos”. Si no fem marxa arrere aquests 
personalismes ens portaran a una font que no 
raja i contaminada per l’ego d’algú que no veu 
que el seu temps ha caducat.

Com que part del manifest del 2009 està en 
plena actualitat, en transcrivim alguns apartats, 
per denunciar actituds que ens porten a la 
desfeta, doncs el comportament del “líder” a la 
porta de l’Ajuntament a les sis de la tarda (com 
els toreros) fou lamentable, ens recordà la lluita 
pel foc com un troglodita. Dèiem: “Avui nit de 
Sant Joan de 2009, no volem cremar ni destruir 
res, la Flama del Canigó ha d’encendre la torxa 
que simbòlicament ens il·lumine, i ens faça 

reflexionar que actituds sectàries i excloents 
sols ens porten a la derrota i final”. Seguíem: 
“Companys i companyes que lluitem junts de fa 
tants anys, els nostres enemics no són els que 
tenim consciència de l’acte que estem fent avui 
i aquí, els enemics són els que no suporten la 
diversitat cultural i lingüística. Que la Flama del 
Canigó no s’apague mai, que la seva llum ens 
guie per retrobar el nord (a Vinaròs), i lliures de 
personalismes i d’interessos particulars arribem 
a bon port. Itaca estarà més a prop si no fem cas 
de divinitats, bruixes, gurus i cants de sirena que 
confonen els sentits la raó i ens fan errar el camí”. 

Fa anys, massa anys, que els ocupes del 
“Palau” gaudeixen dels nostres menjars, del bon 
vi i de la nostra terra.

L’any que ve (2012) farà quaranta anys que 
a Vinaròs organitzem-celebrem la festa de 
l’arribada de la Flama i els focs de Sant Joan, 
festa que no fa falta recordar que és una 
reivindicació de la nostra llengua i cultura. Per 
aquest motiu la celebració d’aquesta data ha 
de ser “celebrada” per tots els que volem que 
el català siga el principal mitjà de comunicació, 

i no una llengua marginada, reclosa en una 
Alqueria Blanca, com la volen al País Valencià 
quasi tots els politics que es preocupen més 
dels vestits que del valencià.  

Volem avançar que convocarem una àmplia 
comissió organitzadora de gent i entitats, obrir 
un compte i buscar subvencions per erigir un 
monument per recordar la data, quaranta anys, i 
el motiu la nostra llengua.

Si el Rei en Jaume I pogués vore l’ús 
fraudulent que es fa del seu nom, més d’un 
s’enduria algun clatellot per mentider, per 
voler canviar uns fets que no s’ajusten ni gens 
ni mica a la seva realitat, fet normal en ells, 
confonent conscientment la seva mentida amb 
la realitat. Realitat que no és altra que els actes 
de l’arribada de la Flama rebuda per Migjorn i 
oferta a les autoritats, custodiada fins l’encesa 
de la traca, la processó cívica amb la Senyera 
fins al passeig Colom, el repartiment de coca i 
mistela més l’actuació musical, fou organitzada 
per l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn. (En 
tota corrida sempre hi ha algun “platanito”).   

www.avmigjorn.org
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en Radio Nueva
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5 centims de... per J.Z.

Des de fa gairebé una dècada quan 
arriba l’estiu presidix l’escullera del dic 
de llevant del port una enorme figuera 
que a la vegada li dóna cert encant a la 
platja del Fortí, i és que ja falta menys 
per fer efectiva aquella dita popular 
que diu “Per l’agost bones figues i 
millor most”.

Els majorals i veïns del carrer de sant Cristòfol van celebrar el diumenge 10 de juliol la seua festa gran en un acte 
litúrgic a l’església arxiprestal, on va oficiar mossèn Emili Vinaixa, després i a la mateixa plaça parroquial es va fer la 
tradicional benedicció dels vehicles, i més tard la processó de sant Cristòfol amb l’acompanyament de la dolçaina i 
el tabal.

Festa de sant Cristòfol

Amb l’organització del Pub Oscar´s i la col·laboració de l’Ajuntament de la nostra ciutat, cada diumenge del mes de 
juliol a partir de les 22:00 hores i al bell mig del passeig de sant Pere, junt a la terrassa de l’Oscar´s, té lloc un concert. 
El del dia 10 de juliol va anar a càrrec de “Devanda Brass Quintet”, que van delectar al nombrós públic assistent amb 
peces dels Beatles, Queen i Alan Parsons entre d’altres.

Concerts al passeig sant Pere

peces dels Beatles, Queen i Alan Parsons entre d’altres.

14

Una figuera a l’escullera
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El col·legi públic “Assumpció” va celebrar la seua festa final de 
curs en la qual alumnes, mestres i comunitat educativa en general 
van gaudir de bona gana. Com ja quasi és costum en els últims 
cursos, hi hagué una bona tanda de jocs d’aigua en Primària, on 
els escolars xalaren i molt mentre es remullaven. No menys divertit 
va ser el parc infantil, amb atraccions inflables que es va muntar al 
pati, tant per a Infantil com per a Primària. Moments importants 
van ser les respectives graduacions dels qui acaben Infantil i 
Primària; en la de Primària hi hagué també una coreografia. Com 
sempre, l’AMPA es va encarregar de la part gastronòmica, amb 
pasta, beguda i gelat. La festa no seria completa en aquesta escola 
si no s´acabara amb la tradicional caramel.lada. L’Ajuntament va 
col·laborar en la festa, facilitant-nos la graderia per a la graduació 
d’alumnes.

TODO EN CARNES
Para profesionales y particulares

“CASH & CARRY”

L’Assumpció 
celebra la festa

de final de curs
E.F.



16

n. 517 - 15 de juliol de 2011

El multidisciplinar artista universal Carles Santos és 
el primer nom que invitat per l’organització del Cicle 
de Curtmetratges Agustí Comes elabora el cartell 
anunciador del cicle, Autoretrat número 26. Sota aquest 
títol Santos mostra una artística radiografia d’un cos 
humà, el seu, que es complementa amb una càmera 
antiga, element de pes, i en la qual destaca el color i el 
material de les ulleres del geni, que posen la nota de 
color, tal vegada una trencadora esperança, a un cartell 
de tonalitats grises, que juga amb el component eteri, 
del buit, un concepte que es complementa, però, amb la 
cruesa nua dels ossos, aconseguint un efecte sorprenent. 
El cartell ofereix vàries lectures, com explicava Santos, 
que assistia a la presentació i traslladava el procés 
d’elaboració del cartell, “vaig anar al traumatòleg, vaig 
demanar hora i al preguntar-me què tenia, vaig dir-li 
que no tenia res, que tan sols volia una radiografia”, una 
radiografia que incloïa les ulleres i la càmera, “com la 
càmera i les ulleres són un altra textura les hem afegit 
desprès”, comentava Santos que es manifestava “un poc 

contrari al Photoshop”. El muntatge ha estat elaborat 
pel fotògraf Javier Marmaña, i mostra, com explicava 
Santos, “una càmera que per la gent de la meua edat 
és un mite, molt del cinema independent ha sortit 
d’aquest tipus de càmeres, una de 16 mm.” Santos es 
referia a una càmera Paillard, “un element amb el qual 
s’ha fet “una quantitat de cinema de les èpoques més 
combatives”. Santos destacava també que el cartell 
facilitava la lectura de la proposta cinematogràfica en 
qüestió, “És un cartell que amb una mirada ja saps a què 
fa referència, pots passar amb el cotxe i ja saps que es 
tracta d’una iniciativa relacionada amb el cinema”. A 
més, el cartell mostra diferents interpretacions, com 
apuntava el propi artista, així, també s’adapta a la lectura 
dels qui vulguen “filosofar” sobre “la mort del cinema, o 
dels que es dediquen al cinema”. Aquest és el punt de 
partida perquè l’organització invite a altres artistes a 
participar en l’elaboració de cartells anunciadors del 
cicle en pròximes edicions, com informaven des de la 
Fundació Caixa Vinaròs. 

‘Autoretrat 
número 26’,
un artístic cartell signat per 
Santos celebra la dècada 
de qualitat del Cicle de 
Curtmetratges Agustí Comes

Així, la 10 edició del cicle de curts consolida una 
proposta reconeguda arreu de l’Estat, que justament 
aquest any ha rebut 200 curts de nivell, reduïts pel jurat 
a 107, ja que alguns no reunien les característiques 
contemplades a les bases. Els diferents treballs 
presentats al cicle provenen d’Almeria, Saragossa, 
Bilbao, Màlaga, Sevilla, Barcelona, Castelló, Madrid, i un 
curtmetratge que ha viatjat des de Brussel·les, a banda 
de la presència d’una agència de Càceres, que ha enviat 
a concurs 20 curts. Aquesta és la fita aconseguida 
per un jurat que, amb el suport de la Fundació Caixa 

Vinaròs i de l’Ajuntament de la ciutat, ha consolidat 
desprès d’uns anys de constància una gran quantitat de 
fans que, any rere any, omplen al límit l’auditori Carles 
Santos per gaudir dels curtmetratges. El president de 
la Fundació, Manuel Molinos, destacava l’aportació de 
Manolo Mesa, creador en cada edició de l’animació que 
dóna obertura al cicle i de la col·laboració musical de 
Juan Bta. Domènech. El cicle continua reben ajuda de 
l’Ajuntament de Vinaròs, com indicava Molinos, fent-se 
càrrec del premi del públic mitjançant la Regidoria de 
Turisme. 

Propostes d’arreu de l’Estat i un curtmetratge 
que ha viatjat des de Brussel·les

A.C.
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La neboda d’Agustí Comes, Carmen Lázaro, ha donat la seua 
col·lecció de cinema europeu a la Fundació i des de l’entitat estan 
estudiant realitzar un homenatge a la memòria de Don Agustí

Com informava la coordinadora 
de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati 
Romeu, es repartiran 110 invitacions 
per projecció, que tindran lloc a les 
20 i a les 22 hores, per tal d’assistir 
al passi dels 12 curts finalistes, que 
opten al premi del públic i al premi 
del jurat a partir dels dies 19, 20 i 
21 de juliol. La macedònia de curts 
es projectarà el dia 28, a les 22 
hores, amb una selecció de curts, 
dos d’animació i tres propostes 
escollides pel jurat. El dia 30 es 
desenvoluparà el lliurament de 
premis, que consisteixen en 1.000 
euros i l’estatueta de Lukas Ulmi en 
les dues categories establertes pel 
concurs, el premi del jurat i el que 
atorga el públic. Segons afirmava 
Romeu, les temàtiques d’aquesta 
edició presenten un caire compartit 
de tristor, potser a conseqüència 

de l’intent de reflectir la situació 
econòmica actual, tot i que la crisi 
no ha influït a l’hora de presentar 
propostes a concurs, “ha sigut 
l’any que hem rebut més curts”. 
Finalment, per al mes de setembre, 
s’atorgarà el premi Vinaròs en curt, 
dedicat a curts vinculats amb la 
ciutat. En aquesta edició s’han 
presentat tres curtmetratges. 
D’altra banda, Romeu recordava 
que aquest serà el primer any 
que el cicle de curtmetratges es 
desenvolupa sense l’estimada 
figura d’Agustí, i que l’organització 
del cicle està pensant en retre-li 
homenatge. En aquest sentit, una 
neboda de Don Agustí ha donat 
a la Fundació la seua col·lecció de 
cinema, bàsicament europeu entre 
el qual destaquen pel·lícules de 
Pasolini o Renoir, entre d’altres.

12 curts finalistes 
amb projeccions a les 20 i a les 22h

“Tot és possible a condició de ser prou insensat” 
(Orson Welles)

Manolo i Mateo
Fa quasi onze anys un xicot de Vinaròs va pensar 

que ací faltava un poc més de vidilla cultural i se li 
va ocórrer, en plena crisi de les sales de cine, que 
els curtmetratges podien ser l’expressió d’una nova 
generació i que podrien acostar als joves cap a 
altres formes d’oci. El jove emprenedor li va contar, 
amb tot l’entusiasme que va saber, la seua idea a un 
mecenes que freqüentava el seu local, però la cosa 
no va quallar… de moment. Uns mesos més tard ja 
s’havia estructurat la Fundació Caixa Vinaròs i el 
mecenes va presentar el nostre amic a la responsable 
de programació. És llavors quan el xicot va pronunciar 
la llegendària frase fundacional: “Hola, sóc Manolo i 
m’agraden els curts”.

Han passat deu anys i per als profans és difícil 
imaginar el que suposa organitzar un esdeveniment 
com el Cicle de Curtmetratges Agustí Comes. Molta 
gent pensa que, darrere del logo d’una entitat 
financera, els diners corren en abundància però, ni 
això és del tot cert, ni bastaria per a donar ànima a un 
certamen com aquest. En la xicoteta història del cicle 
queden els afanys dels seus primers organitzadors 
a la recerca d’idees, d’assessorament… i de curts. 
I queda la tenacitat i perseverança de Nati i Pepi, 
la imprescindible aportació d’Eduardo i Cococho, 
el treball posterior de Pili, Tania, Clara o Noemí, les 
animacions de Manolo Mesa, l’escultura de Lukas 
Ulmi, la música de Juan Bautista Domènech…

Una dotzena llarga de realitzadors han passat estos 
anys per Vinaròs per arreplegar el premi del públic o 
del jurat. L’últim, l’any passat, va ser el Mateo Gil que, 
com comentava fa poc Noemí Polls en el seu Route 66, 
ha ocupat les portades de la premsa espanyola amb 
motiu de l’estrena del seu segon llargmetratge, un 
western. El cineasta canari va estar fa un any en Vinaròs 
contant-nos les peripècies del rodatge de Blackthorn 
a Bolívia, mentre gaudia de l’arròs i els llagostins que 
ens va servir Pepito en la seua saborosa illa.

Mateo i Manolo són de la mateixa edat. Mateo és 
escriptor i cineasta i Manolo, perruquer del seu estat, 
és cinèfil i animador, però el cine del segle XXI seria 
impossible sense gent com tots dos, els que plasmen 
des de la seua imaginació històries que ens atrapen i 
ens encisen i en els que fan possible que arriben fins a 
nosaltres i les puguem gaudir.

Benvinguts, un any més, al cicle de curtmetratges 
Agustí Comes, que complix ja deu anys. 

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor



18

n. 517 - 15 de juliol de 2011

Per la seua part, un emocionat Puig obria 
la porta a les vivències personals, íntimes, per 
desgranar seqüències, records, situacions que 
iniciava amb una reafirmació sentimental dels 
seus orígens: els avis, el pare i la mare, de l’escola 
de les monges de la Consolació, “allí vaig estar 
fins als set anys, quan vaig tindre l’oportunitat 
d’entrar en l’escola estatal, al Grupo de Baix, però 
els meus pares creien que l’escola privada tenia 
més prestigi social, i possiblement tenien raó, 
prestigi social sí que en tenia, però quant a que 
els mestres de l’escola privada foren millors o 
pitjors que els de l’escola estatal... tinc els meus 
dubtes”. Puig era matriculat en el Colegio Vives, 
amb no molta fortuna, amb visites “del delegat de 
la Falange, que ens formava en l’esperit nacional”. 
Anys desprès Puig entraria en contacte amb 
Don Agustí i amb el seu món, al suspendre les 
assignatures i ser “castigat” amb la incorporació al 

Liceo Quijote, lloc on el premi seria el professor 
Don Agustí. Una relació que va obrir-lo al món de 
la literatura -era un apassionat de Cervantes i de 
Shakespeare- a través del Lazarillo de Tormes, que 
va prosseguir entre les pàgines dels autors russos, 
a les de Blasco Ibáñez  i que duraria ja tota la vida, 
amb alguna interrupció vivencial. Puig reflectia 
la relació entre ambdós a través d’una frase 
que, “m’ha costat molts anys entendre”. Segons 
Puig, un dia parlant al voltant del concepte de la 
llibertat vinculada a la situació a l’Estat, Puig va 
manifestar que calia sortir al carrer a protestar, “si 
no canviem el règim no tindrem llibertat”. Don 
Agustí va contestar la frase “que tants anys em 
va costar comprendre”. “¿Què té a vore la llibertat 
amb la política? La llibertat es té o no es té”. Per 
Don Agustí la llibertat era, si més no segons Puig, 
un sentiment interior, una sensació personal, tot 
i que Puig admetia que llavors va pensar que 

el professor “s’havia fet vell”. La presentació del 
llibre va oferir diferents moments d’intensitat 
emocional, i va cloure amb paraules de Salvador 
Oliver, que contava que durant una temporada 
“vaig ser les cames de Don Agustí”. Oliver feia 
referència a quan el professor li demanava que 
anés al cinema per tal de vore la cartellera, tot i 
que, com anècdota, Oliver remarcava que tan 
sols li interessava conèixer el nom del director de 
la pel·lícula anunciada, nom que Oliver, encara un 
xiquet, anotava en un full que entregava al criteri 
cinèfil de Don Agustí. 

Un personatge únic que deia durant una 
entrevista realitzada al nostre setmanari 7 
dies actualitat de Vinaròs, en el número 229 
corresponent al 10 de setembre de 2005: “El que 
vaig aportar amb el Liceo Quijote va ser el caire 
democràtic. Per a mi, l’alumne és un amic”.

‘Agustí Comes 
Pablo, el mestre 
(1921-2010)’ 
retrat d’una figura 
intel·lectualment 
brillant
L’esforç, la superació i una frase lúcida al voltant de la llibertat –en principi quasi hermètica- de Don Agustí 
marquen la vida de Ramon Puig, autor del llibre i un dels joves que va conèixer un home apassionat per la 
literatura, les arts i el cinema que va superar els obstacles amb intel·ligència i disciplina    

A.C.
La Biblioteca es convertia en centre emotiu 

municipal de la memòria de Vinaròs, el passat 5 
de juny, durant la presentació d’un nou volum, 
el número 29, de la Biblioteca Mare Nostrum 
que edita l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, 
Agustí Comes Pablo, el mestre (1921-2010) dins 
de la col·lecció La nostra història a través dels 
seus personatges. Un llibre dedicat a una de les 
figures més estimades i rellevants de les quals 
ha pogut gaudir Vinaròs, un home brillant 
intel·lectualment, la llum del qual va servir per a 
moltes persones de guia iniciàtica per entendre 
les qüestions principals de la vida.    

L’acte de presentació comptava amb 
l’assistència de l’autor del llibre, Ramon Puig 

Puigcerver, la vinarossenca i cap de llista 
del PSPV-PSOE en les últimes eleccions a la 
ciutat veïna de Benicarló, Xaro Miralles, que 
va ser alumna i posteriorment treballadora 
del Quijote de Don Agustí; el president de 
l’associació, José Luis Pascual, i el regidor de 
Cultura, Lluís Gandia. 

Pascual conduïa la presentació destacant la 
recerca d’investigació històrica duta a terme 
per Ramon Puig en diferents àmbits de la vida 
vinarossenca, qüestió que li ha reportat rebre 
el I Premi de Periodisme Manuel Foguet que 
atorga l’associació, “és l’historiador més seriós 
i rigorós que té Vinaròs pel que fa referència al 
Vinaròs dels segles XIX i XX”. Puig ha escrit tres 
llibres “significatius”, com recordava Pascual, 

entre ells A cavall de l’ utopia, publicat l’any 
2000. Respecte a Agustí Comes Pablo, el mestre, 
Pascual remarcava que era un llibre ple de 
tendresa, escrit des de l’afecte. De la presència 
de Miralles, Pascual incidia en la vinculació 
existent entre les dues ciutats, Vinaròs i 
Benicarló, “és una vinarossenca encantadora 
que ha conquerit el poble veí, que tampoc no 
és fàcil, és una gran comunicadora i el model de 
l’evolució de les nostres societats”. “Estem en una 
integració de societats en la qual els membres 
d’esta i d’aquella confluïm en mil aspectes, 
sentiments, ideals, treballs i persones, som dos 
societats que ja en som una, i probablement, 
si això ho haguérem aconseguit fa anys, millor 
ens hagueren anat les coses”. 

Així, Miralles traçava les línees autobiogràfiques 
que l’havien vinculat a Don Agustí, una relació 
que s’inicia l’any 1973, en estudiar Batxillerat, 
i que continuaria posteriorment en passar a 
treballar en l’acadèmia Liceo Quijote “un col·legi 
concertat laic” en el període 1984-1993. Miralles 
traslladava la seua opinió del treball de Puig, “un 
llibre entranyable” pel contingut, per la gent i 

per l’època difícil, ja que també retrata els anys 
de la República i els posteriors a la Guerra Civil 
del 36. “És un llibre molt familiar” en el qual 
Miralles trobava coincidències i referències al 
seu pare a través dels records: la barrejeta, el 
Centre Republicà, la lectura de la premsa a les 
tavernes, al Banca Querol, el mestre Vilaplana... 

De la figura de Don Agustí, la professora Miralles 

destacava el principi de superació, “el seu esforç i 
la disciplina”, o la seua marxa a França avalada pel 
llavors alcalde de Benicarló, Ramon Cid. Miralles, 
que va treballar fins a l’any 1993 al Liceo Quijote 
destacava que probablement va ser Don Agustí 
el que va inocular el germen en els joves amb el 
seu esperit crític per a que pogués formar-se un 
moviment antifranquista a Vinaròs.  

Liceo Quijote, una acadèmia concertada i laica

“La llibertat es troba dins d’un”
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Son ya dos ediciones que el semanario “7 Dies” publica 
la descripción de un retablo o capilla de tema popular 
devocional, siempre que su soporte sea la cerámica 
(azulejos, taulellets o rajoles) y que por su calidad artística o 
antigüedad merece ser puesta en conocimiento del público, 
ya que se trata de obras de arte prácticamente desconocidas. 
La intención es seguir esta línea de aportaciones periódicas 
y continuarla con piezas de cerámica arquitectónica de 
serie que están a la vista, tales como los sota-balcones y 
contrahuellas de escaleras que todavía se conservan en 
algunas calles del entramado urbano de  nuestra ciudad. 
Estos elementos urbanos alcanzan su gran protagonismo a 
partir de mediados del siglo XVIII, aunque la manufactura 
de la mayoría de los existentes es más tardía y pertenece 
a años posteriores. Las producciones del siglo dieciocho 
suelen ser de València, pero durante los siglos XIX y XX 
habrá que sumar las fabricadas en Onda.

Carlos Catalan Font

Capelletes 
y santets 
en Vinaròs

Hoy corresponde la descripción de la 
hornacina o capilla de la calle Ntra. Sra. 
del Remedio de Vinaròs. Se trata de un 
panel de azulejos original que pretende 
mostrar la advocación a la patrona de 
esa calle. Este retablo devocional admite 
una cronología de la segunda mitad 
del siglo XX aproximadamente. En los 
azulejos se reproduce, junto a la imagen 
de la Virgen, la figura de dos religiosos 
de la Orden de la Santísima Trinidad, uno 
de ellos sosteniendo una embarcación 
con la idea de relacionarlo con la marina, 
aunque da opción a confundirlo con 
San Telmo. El barco que sostiene el 
monje trinitario debe referirse a la 
dedicación exclusiva que tenía esta 
Orden, consistente en la redención y 
liberación “con las manos desarmadas” 
de cautivos que habían sido capturados 

por embarcaciones corsarias tras sus 
incursiones por nuestras costas. 

El tema del panel se desarrolla 
siguiendo la iconografía más conocida 
que identifica a cada uno de los 
representados, aunque el autor de la 
obra se ha servido de algún modelo 
anterior (seguramente un grabado o 
estampa de otro artista) por lo que 
no hay que buscar demasiado rigor 
académico ni histórico, sino más bien 
contemplarlo bajo un punto de vista de 
carácter ingenuo y popular. El cuadro 
está formado por un conjunto de 3 x 4 
azulejos, donde cada uno mide 20 x 20 
cm. aproximadamente. El perímetro 
dibuja un marco imitando una talla de 
madera decorada y con un efecto de 
iluminación lateral ficticia.

cultura

Ntra. Sra. del Remedio

La Orden de la Santísima Trinidad 
es una antigua congregación religiosa 
que fue fundada en el año 1198, y cuya 
misión piadosa era la redención de 
cautivos. Los Trinitarios se crearon con 
la intención de liberar a los cristianos 
que, habiendo sido capturados por los 
corsarios y piratas berberiscos o turcos, 
permanecían prisioneros y esclavos en 

muchas ciudades de la costa africana. Su 
hábito es blanco con una cruz azul y roja 
sobre el pecho. Sobre éste se cubren con 
una capa de color negro o azul oscuro y 
tienen como patrona a la Virgen del Buen 
Remedio. Tanto los Trinitarios como los 
Mercedarios recorrían las ciudades y 
pueblos del Reino recogiendo limosnas 
para pagar los rescates de los prisioneros.

Un poco de historia

El dibujo adjunto es una versión de la “cruz patada” 
cuyos extremos presentan unos ensanches, siendo 
el símbolo primitivo de la Orden de la Santísima 
Trinidad. Esta cruz se dispone con el eje vertical de 
color rojo solapado al horizontal azul. En los azulejos 
del retablo de Vinaròs, por error, está pintada con los 
colores al revés.

En la hornacina de la calle Virgen del Remedio, 
aparece un monje trinitario sosteniendo un barco, sin 
embargo no hay que confundirlo con San Telmo (Sant 
Elm) que era el verdadero patrón de los marineros, 
navegantes y pescadores. Las imágenes más conocidas 
de San Telmo lo representan vestido con el hábito de la 
Orden de los Dominicos (ésta no lleva la cruz bicolor 
sobre el pecho), portando un barco en su mano 
izquierda y un cirio encendido en su mano derecha. 
Su verdadero nombre fue Pedro González de Frómista, 
nació allí el año 1190 y es invocado como “protector de 
las gentes del mar”. Parte de su vida activa la dedicó 
a efectuar predicaciones itinerantes por varios reinos 
peninsulares, acabando su misión evangelizadora en 
las costas de Galicia y norte de Portugal.
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Des del passat 23 de juny es pot veure al 
Casino de Vinaròs una mostra dels treballs fets 
durant el taller de pintura impartit per Antonio 
Ruiz a l’espai Pont12, seu de l’associació Riu Viu. 
Es tracta de reproduccions de diversos estils 
pictòrics fets amb pintura acrílica. 

Antonio Ruiz és un artista amb un domini 
total de la tècnica pictòrica, fruit d’anys 
d’aprenentatge i pràctica a Barcelona, Terol, 
Múrcia i Castelló. Actualment resideix a Peníscola 
i la seua obra deriva de la Teoria Integral de 
Ken Wilber, fusionant en la creació aspectes 
psicològics i espirituals. Els seus tallers de creació 
parteixen de la percepció amb l’hemisferi dret 
del nostre cervell, aplicant el que s’anomena Art 
Integral de Vida per a l’evolució de la consciència 
i el benestar dels éssers humans.

Durant el curs 2010-2011, Antonio Ruiz ha estat 
impartint el seu saber a dos espais de Vinaròs: 
Pont12 i Espai de Salut (exposició de treballs al 
Restaurant Art, C/ Cid).

Exposició treballs taller de pintura Pont12

El passat 25 de juny, en plenes 
festes vinarossenques, va tenir lloc 
a Santa Margarida i els Monjos 
la primera trobada de dracs de 
tres caps dels Països Catalans en 

commemoració del 30 aniversari del drac dels 
Monjos. No es tractava d’un correfoc, ja que els 
protagonistes eren els dracs tricèfals d’arreu 
del país i no els dimonis que els acompanyen. 
El nostre drac Soterranyes evidentment hi va ser 
convidat a participar, tenint en compte que a 
Vinaròs comptem amb l’únic drac de tres caps 
del País Valencià. 

La trobada va ser molt bonica i molt 
engrescadora, donant la possibilitat a la 

població de contemplar diferents 
varietats de bèsties de totes les 
formes imaginables. Després 
d’una cercavila de gairebé dues 
hores amb els dracs tirant foc 
pels queixals, es va fer l’encesa 
final: tots els dracs alhora llençant 
foc per la boca. Certament un 
esdeveniment únic i difícil de 
veure. Vam quedar tant contents 
que ja us anunciem que l’any 
vinent, commemorant el 15 
aniversari del nostre Soterranyes, 
organitzarem la primera trobada 
de dracs de tres caps a Vinaròs. Ja veureu que és un espectacle digne de veure.

El Drac de Vinaròs a 
la Primera Trobada de 
Dracs de tres caps
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El passat dissabte dia 2 de juliol, l’ESMUVI 
Escola de Música va realitzar la seua primera 
audició d’alumnes. Més de 30 alumnes van 
participar-hi; per alguns va ser la primera 
vegada que van tocar i cantar en públic, també 
n’hi havien d’altres més experimentats i que ja 
podien fer coses més difícils, però el que sí que 
van poder fer va ser gaudir i fer música amb 
l’instrument i estil que ells han triat, cosa que 
augmenta la seua felicitat i satisfacció personal.

Van participar alumnes a partir 5 anys amb 
el piano, fins a persones de més de 60 anys 
amb una audició molt entretinguda i variada, 
davant d’un auditori ple de familiars i amics que 
estaven orgullosos de vore’ls allí dalt.

Donar les gràcies als guitarristes que van 
baixar  de l’Escola de Música de Joventuts 
Unides de La Sénia, que van tocar conjuntament 
amb els guitarristes de l’ESMUVI creant un 
ensemble molt original d’unes 15 guitarres que 

va sorprendre al públic, no massa habituat a 
aquestes formacions.

També vam tenir la presència del grup de 
dansa oriental i tribal Mènades d’Irta dirigides 
per la professora de dansa de l’ESMUVI.

Les pròximes activitats de l’ESMUVI seran 
diversos tallers i actuacions del 21 al 24 de juliol 
dins de les activitats de la Llum de la Lluna i el II 
Taller de Batucada i Percussió Brasilera el 9 i 
10 d’agost. Inscripcions a www.esmuvi.com

Primera Audició 
d’ESMUVI Escola 
de Música

El passat dissabte el 
grup d’astronomia Cel 
de Vinaròs, vinculat a la 
Fundació Caixa Vinaròs, va 
realitzar una observació 
popular a l’ermita de 
Vinaròs. L’observació es va 
fer amb 6 telescopis de 3 
tipus diferents, 3 reflectors 
(newtonià), 2 refractors, i 
un  Smith Cassegrain. 

Es va connectar una 
càmera a un dels telescopis, 
i d’aquesta manera es va 
poder projectar la Lluna 
i Saturn a la façana de 

l’ermita, amb un resultat 
espectacular. Aquests 
objectes també es van 
poder observar amb la 
resta de telescopis. Tot i 
que els núvols van fer acte 
de presència, l’afluència de 
gent va ser molt gran i totes 
les persones que es van 
acostar van poder veure els 
objectes planificats.

A la pàgina web del grup 
d’astronomia Cel de Vinaròs 
(celdevinaros.es.tl), es 
poden veure les fotos d’esta 
observació.

Observació pública a l’ermita de Vinaròs



22

n. 517 - 15 de juliol de 2011

A.C.

Un any més, l’Auditori acull les 
imatges marineres de Joaquín Simó. 
La festivitat de la Mare de Déu del 
Carme marca la vuitena mostra 
d’imatges que ens traslladen a la 
memòria de Simó, uns records que 
ha acumulat any rere any i que 
construeix l’essència d’una ciutat 
eminentment portuària. Xarxes, 
vaixells de diversos tipus, activitat 
a la llotja, pesca tradicional, cares 
somrients o pells adobades per la 
influència del sol i la mar, “la meua 
condició de pares pescadors, avis 
pescadors i jo mateix, pel treball, 53 
anys a la confraria de pescadors, fan 
que em considere un pescador més, 
i que, a més, ha conegut a moltes de 
les personalitats que apareixen a les 
fotografies”. 

Simó va afirmar en la passada 
edició de la mostra anual que 
aquella exposició es convertia en 
l’última que oferia, “però aquest 
any dic el mateix, i no és que no 
vulga fer-la més, sinó que per a 
l’any que ve no hi penso, perquè 
tinc altres coses, com el llibre que 
estic realitzant per a la Fundació 
Caixa Vinaròs i altres projectes”, 
apuntava Simó, assegurant, malgrat 
tot, que no abandonaria la seua 

afició, “continuaré buscant fotos 
d’aquells pescadors i d’aquelles 
èpoques”, una recerca que podria 
completar una exposició de més 
envergadura en altres edicions. 
Simó traslladava un agraïment a 
la Fundació, “que tots els anys em 
deixa tots els complements amb 
els quals l’exposició està muntada”. 
A més, Simó agraïa el suport a la 
confraria, a l’Ajuntament, “desitjaria 
que l’exposició agradés a tots”, i a 
José Antonio Mallén, el conserge de 
l’Auditori “una de les persones que 
més m’ha ajudat”. El col·leccionista 
afirmava que la mostra oferia 
algunes imatges emotives, com la 
del seu pare, “per primera vegada ha 
sortit, i en vore-la m’ha emocionat, 
perquè era una persona molt 
bona, excel·lent, i en contemplar-
la m’ha donat la impressió que 
em parlava”. L’exposició acull 65 
fotografies, “l’any que més fotos he 
exposat”, afirmava Simó. El motiu: 
l’acomiadament “provisional”.

Per la seua part, l’alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, destacava 
l’època que es veu reflectida a 
les imatges, la vida i l’evolució de 
la ciutat en una vinculació amb 
l’entorn de la mar, “és una satisfacció 
comptar un any més amb aquesta 
exposició”. 

Les imatges de 
Simó tornen a 
l’Auditori per a 
la festivitat de la 
Verge del Carme
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agenda cultural

Divendres 15 de juliol, a les 22.30 hores, 
CONCERT a càrrec de Araceli Aiguaviva.
SINOPSI: Ens convida a un passeig que no ens 
podem perdre per un Rio de Janeiro musical: 
brisa, forma, llum, olor i cadència de la Bossa 
Nova, un dels estils musicals que han tingut més 
influència en la música del segle XX.
Lloc: Ermitori de la Misericòrdia i Sant Sebastià 
Organitza: Regidoria de Cultura i IVM

Dissabte 16 de juliol, a les 22.30 hores, CONCERT a càrrec 
de “Raul Traver y amigos”
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 23 i dissabte 24 de juliol, EXPOSICIÓ de Bonsai.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 23 de juliol, a les 22.30 hores, DANSA a càrrec de 
Claire Ducreux amb l’espectacle “Barco de Arena”.
Sinopsi: Una ballarina i una estructura, ara pont, ara vaixell, o una 
altra cosa si voleu. Un personatge que evoluciona sobre un fons de 
tristesa, propens a l’alegria, desitjós de compartir el seu univers, la 
seua solitud, el seu humor, els seus dubtes, la seua tendresa i la seua 
poca traça. Un delicat treball de dansa al carrer que infon emocions 
universals.
Lloc: Passeig Colom
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de la Generalitat i 
Conselleria de cultura

Divendres 29 de juliol, a les 22.30 hores, CONCERT a càrrec 
del grup AMANTS DE LULÚ.
SINOPSI: Amants de Lulú és un quartet que ajunta en un mateix 
espectacle peces musicals d’arreu del món tenint com a principals 
influències les tradicions catalana, balcànica, jueva, celta, clàssica 
i de les músiques de l’antiguitat. Aquestes peces són encadenades i 
reinterpretades sovint mitjançant uns arranjaments molt personals 
que li donen un estil propi al grup.
Lloc: Ermitori de la Misericòria i Sant Sebastià
Organitza: Regidoria de Cultura i IVM

Hasta el día de hoy, tenemos muy pocos 
datos que atestigüen con certeza cual es el 
origen del nombre de Vinaròs, ya que existen 
distintas teorías. Una de ellas y que en este 
artículo vamos a tratar, es la que vincula el 
nombre medieval de Bynalaroç (tal y como 
figura en nuestra carta puebla de 1241), con 
un arabismo que hace referencia a una tribu 
bereber, conocida como de los Banu Arus, 
Beni Arus o Banu Arous.

Los Banu Arus, desde hace siglos atrás, 
son una tribu bereber, ubicada en el norte 
de Marruecos, con unas raíces lo suficiente 
antiguas como para atestiguar su vida en 
nuestro territorio ya desde la llegada de 
los primeros musulmanes en la península 
(durante el siglo VIII d.C.), a raíz de las 
diferentes expediciones hacia las Galias 
promovidas por dirigentes musulmanes de 
la época. Un fenómeno poblacional, que 
teóricamente pudo generar una serie de 
flujos migratorios, que traerían la llegada 
de grupos tribales. Sabemos que tras la 
instalación islámica en la península, este 
clan adquirió popularidad, ya que incluso 
albergó entre sus componentes a uno de los 
miembros de la Dinastía Idrísida. El folklore 
popular relata la leyenda de que Mezouar 
de Ali ben Mohamed, envió a su hijo Sellan, 
a Beni Arus, donde fue nombrado “Lâarous” 
(recién casado).

En lo que respecta a la parte que nos 
interesa, ya que no sabemos hasta qué 
punto estos antiguos bereberes pudieron 
asentarse concretamente en lo que hoy es 
nuestro término municipal, sí es cierto que 
hay presencia de topónimos en nuestra 
península y que bien podrían relacionarse 
con ellos, así, de acuerdo a esta teoría, 
Vinaròs (Beni-al-Arós), podría no ser una 
excepción, ya que existen localidades con 
raíces toponímicas similares, es el caso 
de Bujaraloz (en Zaragoza), Benaharosa 
(en Sevilla), Benarrosa (en Alicante) o 
Benicuaroz / Canarrossa (en Mallorca). 
También tenemos accidentes geográficos 
que explican la aparición de este nombre 
por causas diferentes, es el caso de Yabal al-
Arus (montaña de la desposada o sierra de la 
novia), emplazamiento donde curiosamente 
se levantó Medina Azahara. En este aspecto, 
dicha referencia guarda cierto grado de 
paralelismo con la historia del poeta Abu 
Becker el Turtusí, quien también nos habla 
de la falda de una pequeña montaña, en la 

que desapareció una novia que iba a celebrar 
sus esponsales con el señor de la Peníscola 
musulmana.

Sabemos por las pruebas que nos han 
llegado que esta tribu estuvo hasta poco 
antes de la reconquista en varios puntos 
de las Islas Baleares, de ahí que no sea un 
disparate el poder vincularlos con nuestro 
entorno siglos antes. (En la imagen: modelo 
de alquería musulmana similar a la existente 
en Beni-al-Arós, fuente: Torró, 2007).

De la presencia de individuos en nuestra 
península con el linaje Arus, conocemos 
algunos ejemplos. Así, para el año 913 d.C. 
se menciona a Aflah Ibn’Arus, quien en aquel 
entonces era qa’id del castillo de Bakur o 
Bacor (en la cora de Jaén). Sobre el linaje Arus 
en la Península Ibérica, algunos autores creen 
que tras su entrada, éste sería originario de 
la zona de “al-Barayila” (la Vega de Granada). 
En este aspecto, Ibn al-Zubayr cita también 
a un personaje granadino llamado Abú 
Bakr Yahyà B. Muhammad B.’Arus al-Tamini. 
Finalmente, otro Arus documentado y con 
cierto protagonismo ya en el siglo X d.C., 
fue Abd Allah B. Muhammad B. Arus al 
Mawruri, un estudioso de derecho canónico, 
que participó como diplomático, debido a 
una serie de incidentes ocurridos entre las 
embajadas cristianas y musulmanas por 
aquellas fechas. Éste personaje llegó a ser 
envestido como jefe de ciudad (sahib al-
madina) durante la dawla amiriya, por el 
mismo Almanzor. Dicho esto, observamos 
que los Arus ya desde los primeros 
momentos de la ocupación musulmana, 
entraron en nuestro territorio, no obstante, 
sigue quedando en el aire el interrogante 
de si fueron ellos u otros pueblos quienes 
habitaron durante algún momento de 
su historia la alquería de Beni-al-Arós. 
Esperemos que con el tiempo esta cuestión 
pueda resolverse.

La tribu de los Banu Arus 
y nuestro Beni-al-Arós

David Gómez Mora
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news@vinaros.net

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
Del 15 al 21 de juliol

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Sabes que tienes que tener un control nutritivo para tu problema. 
Durante esta semana ser‡  mejor que controles tus impulsos, referente a 
tu econom’ a, podr‡ s llevarte un disgusto y no merece la pena. Te estas 
equivocando con tus sentimientos respecto a esa persona y no lo quieres 
ver.

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Puede suceder que hoy te abrumen los papeles, sobre todo en relaci— n 
con el manejo de dinero, y tal vez pidas consejo y ayuda a un amigo. Esta 
persona sin duda sabe mucho sobre el tema, as’  que escœ chalo, El amor 
se est‡  alejando de tu vida. Cu’ dalo.

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Ciertas noticias relacionadas con el ‡ mbito de tus negocios o con las 
personas para quienes trabajas, pueden generarte dudas de futuro. Tal 
vez sientas que no vas a ninguna parte y por ello consideres la posibilidad 
de cambiar de empleo. La valoraci— n de ciertos asuntos sentimentales te 
puede llevar a un nuevo planteamiento.

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

En asuntos de amor, en este momento, la prisa es mala consejera. No 
vayas por el camino m‡ s corto.  Respecto a tu salud; semana donde lo que 
m‡ s te apetece es desconectar y aislarte. Con relaci— n al dinero; Venus y 
el Sol transitando por tu casa dos te beneficia, pero si no tienes habilidad 
para negociar no vas a poder conseguir lo que deseas. 

Le
o

23 julio / 23 agosto

Respecto a tu salud debes tratar de no ser impulsivo y establecer un orden 
de preferencias para mejorar tu calidad de vida. Si tiene socios o trabajas 
en equipo, juntos os encaminareis hacia el Ž xito. Ahora tienes que dejarte 
querer porque el amor que recibes es del bueno.

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Tal vez te sientas f’ sica y mentalmente agotado con tanto trabajo, pero aœ n 
tienes tareas importantes que completar. Sueles hacerlo muy a conciencia, 
a veces en detrimento propio. Á Ev’ talo, o se te agotar‡ n las energ’ as! Si 
te descuidas y no le prestas atenci— n a tu pareja, acabar‡ s pagando las 
consecuencias.

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

El trabajo desde el hogar podr’ a ser una buena alternativa. Quiz‡ s 
funciones mejor en tu propio territorio en este momento, sin complicaciones. 
Alguien podr’ a ofrecerte ese tipo de oportunidad amorosa, que nunca antes te 
hab’ as atrevido a contemplar. PiŽ nsalo bien y t— mate unos d’ as para decidir.

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Todo lo que signifique reflexión te ayudará en gran medida a la hora de 
llegar a pactos econ— micos. Si est‡ s centrado en tus objetivos laborales Ž stos 
se ir‡ n cumpliendo dentro de los plazos establecidos. En asuntos de amor 
tu vida cotidiana se vuelve más intensa y la comunicación más significativa.

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

En tu relaci— n de pareja tienes que hablar de las cosas con m‡ s naturalidad 
y no darle tanta importancia a lo que realmente no la tiene. Respecto a tu 
salud es importante que mejores, tu respuesta anímica. Necesitas definir 
tu vis— n acerca del dinero, si los cambios no llegan por si solos tœ  los tienes 
que provocar.

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Para mejorar tu salud antes debes olvidarte de tus problemas. No 
te angusties de forma gratuita, llevas a– os pensando en ellos y nunca 
pasa nada. Con relaci— n al trabajo busca el entendimiento y la buena 
comunicación. Defiende tus intereses desde la diplomacia. El amor lo 
tendr‡ s bien aspectado.

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Aunque tengas que hacer muchos esfuerzos para lograr tus deseos 
sentimentales, el destino est‡  de tu parte. En asuntos de salud una nueva 
filosofía de vida podrá tomar cuerpo en tus esquemas interiores. Con relación 
al dinero la batalla va ser dura, pero con seguridad lograr‡ s avanzar hacia 
tus metas.

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Respecto a la salud, te sientes con buen ‡ nimo y con ganas de hacer 
cosas nuevas. Creo que ser‡  un gran momento para dejar esos vicios que 
no son nada saludables y tœ  lo sabes. Tienes perspectivas de obtener 
beneficios económicos y podrías abrigar fantasías extravagantes. Sueña 
todo lo que quieras.

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

L’agenda 
pràctica

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

15 juliol

16 juliol

17 juliol

18 juliol

19 juliol

20 juliol

21 juliol

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona tur’ stica nord 

MATEU  c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Los días 1 y 2 de julio se ha celebrado en el 
municipio de Rivas (Madrid) el XIX Campeonato 
de España juvenil de Patinaje Artístico, donde 
se han reunido cerca de cuarenta patinadoras/
es de toda España.

María Gomis Miralles, patinadora del 
Club Patinaje Artístico Vinaròs, campeona 

autonómica en la categoría juvenil, ha 
representado por cuarto año consecutivo a 
la Comunidad Valenciana en el Campeonato 
de España, quedando clasificada  en el puesto 
14.

Desde estas líneas queremos felicitar a María 
por la clasificación obtenida y agradecer el 

trabajo realizado por Pilar Díaz entrenadora 
nacional del Club Patinaje Artístico Vinaròs y 
a Nuria Miralles preparadora física, pues sin 
su trabajo no conseguiríamos obtener estos 
resultados tan satisfactorios.

Nuestro agradecimiento desde estas líneas al 
Patronat d’Esports i Diputació de Castelló.

Maria Gomis Miralles del Club Patinaje Artístico Vinaròs 
14ª en el Campeonato de España juvenil en Rivas (Madrid)

Atletes vinarossencs als nacionals d’atletisme

El Poliesportiu Gaetà Huguet de 
Castelló va reunir, el passat 25 i 26 de juny a més de 750 
joves esportistes de 14 i 15 anys d’edat a la recerca de les 
joies de les disciplines a l’aire lliure. 

La Comunitat Valenciana amb 116 atletes inscrits (47 
homes i 69 dones),  és la segona federació amb major 

presència en el Campionat d’Espanya cadet, i amb tres 
representants del Club Esportiu Aigües de Vinaròs a 
les finals: Elka Sanz 7ª, 50”19, a la cursa de 300 metres 
tanques; Daniela Murgueitio 11ª, amb un llançament 
de 10,41 mts, a la prova de pes (3kg); i Carla Masip 9ª, 
3’08”22, als 1000 mts. llisos.

Saragossa 25 de juny de 2011 

La Federació Valenciana puja al tercer caixó del 
podi en el Campionat d’Espanya de Federacions 

de 1ª Categoria que es va disputar a Saragossa el 
dissabte 25 de juny. El vinarossenc Guillem Adell, va 
representar la Federació Valenciana a la prova de 3000 
metres, finalitzant 7é amb un registre de 8’49”96.

Àguilas, Múrcia 24, 25 i 26 de juny de 2011

L’atleta veterà Xavier Fontelles, tècnic del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs, va participar el passat 
cap de setmana al Campionat d’Espanya de veterans 
que es va celebrar a la localitat murciana d’Àguilas, 
en la categoria de 40 anys. Especialista en Decatló i 
proves combinades, en aquesta ocasió va disputar les 

proves de tanques, aconseguint uns bons resultats: 4a 
posició als 400m tanques amb un temps de 1’02”50, 
millor marca de la temporada, i els 110m tanques, on 
va obtindre una meritòria segona posició i medalla de 
plata. El Campionat de Veterans, al qual hi participen 
prop de 1500 atletes, alguns de més de 80 anys, és tot 
un exemple de superació i la demostració que no hi ha 
límits per a practicar esport.

Campionat d’Espanya cadet A.Ll. Castelló 25-26/06/11 

Campionat d’Espanya Federacions Autonòmiques 

Campionat d’Espanya d’atletisme de veterans
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Jornada multideportiva 
adaptada de verano en 
Onda 2011

El equipo de Futbol Flag 
Open del Club de Fútbol 
Americano Ironmans de 
Vinaròs consiguió la 7ª 
posición en el Campeonato 
Nacional de Fútbol Flag 

Open que se disputó el pasado sábado 25 en 
València.

Presentándose representantes de todas las 
Comunidades Autónomas, el grupo de Ironmans 
era uno de los más fuertes ya que disputaban el 
primer encuentro contra Osos de Madrid, habituales 
en este campeonato al ser el equipo referencia de 
la capital española. Tras un duro encuentro que 
resultó ser más físico que técnico, Osos se impuso 
al marcador con un resultado de 38-25 a favor de 
Osos cosa que complicaba el pase a semifinales de 
Ironmans.

El siguiente encuentro fue contra AtlantidDevils 
de Gran Canaria, equipo que presentaba algunas 
dudas para Ironmans, ya que era la primera vez que 
se enfrentaban y no conocía su tipo de juego que 
resultó ser “casi” perfecto. Devils realizó un ataque 
fantástico con un gran QB que fue elegido el MVP 

del torneo. El resultado fue de 6-39, desapareciendo 
para Ironmans cualquier posibilidad de poder 
luchar por el título. Cabe indicar que AtlanticDevils 
fue uno de los finalistas del torneo perdiendo en el 
último segundo por un ajustadísimo 43-40 frente a 
Gijón Mariners.

Después de este rectificativo sufrido en la 
primera ronda, Ironmans tenía que luchar por 
la 7ª posición reto que debería pasar por ganar 
los dos encuentros que le quedaban frente a 
Zaragoza y Alicante Sharks. En estos encuentros 
es donde encontró su juego Ironmans y logró 
dos claras victorias por 35-6 frente a Zaragoza 
y 25-18 frente Alicante. De este modo, Ironmans 
obtenía la 7ª posición en el Campeonato 
de España 2011 Spanish Flag Bowl, la mejor 
posición obtenida por Ironmans en su corta 
vida en la categoría de Flag Open Nacional en la 
cual ya compiten más de 50 equipos por toda la 
geografía española.

Esperemos que el nivel de juego continúe su 
curva ascendente y la próxima temporada obtenga 
de nuevo la clasificación para volver a disputar la 
SFB 2012.

Toda persona, sin importar 
su condición física o social, 
tiene algo valioso que entregar 
a los demás. Los discapacitados 
tienen ese tesón, ganas de 
vivir, espíritu de superación y 
solidaridad, cualidades éstas 

de las que, muchas veces, los “capacitados” 
carecen. Así fue la Jornada de Multideporte 
Adaptado de Verano en Onda. Dicho evento 
estuvo organizado por el Club ADAPONDA de 
la ciudad y patrocinado por el IPDC (Instituto 
Provincial de Deportes de Castellón) y el 
Ayuntamiento de Onda. COCEMFE MAESTRAT, 
a través de su Club BAMESAD (Baix Maestrat 
Esport Adaptat), participó en esta jornada 
en cuatro modalidades deportivas: Tenis de 
mesa, natación, baloncesto en silla de ruedas 
y hand-bike. Me siento orgulloso de nuestros 
deportistas, de todos. Han demostrado cada 
uno de ellos que son dignos de pertenecer a un 
club grande, que trabaja con ahínco no solo para 
conseguir buenas marcas o buenos resultados, 
sino algo mucho más importante, está logrando 
personas, en mayúsculas. Personas educadas, 
respetuosas, que buscan su integración en la 
sociedad a través de esta magnífica actividad. 
Ellos son todo un ejemplo incluso para el 
deporte de “capacitados”,  en mi opinión, 
estos, deberían buscar más la integración con 
los deportistas discapacitados acercándoles 
a su entorno, les ayudaría a conseguir una 
integración verdadera. Ya centrados en la 
jornada, nuestros deportistas participaron en 

una prueba de extraordinaria dificultad, por su 
intensidad, duración y por un sol implacable 
que hacía durante su desarrollo, estoy hablando 
de hand-bike (bicicleta acoplada a la silla 
de ruedas), donde Manolo Celma, Ramón 
Meseguer y Josep Ginovart exhibieron sus 
buenas cualidades realizando 5000 m. En tenis 
de mesa se observó un gran nivel por parte de 
nuestros jugadores. Citaré solo a los campeones, 
pues fueron muchos los deportistas que 
intervinieron en esta modalidad. Grupo 1 Víctor 
Chiva, grupo 2 A, Jonathan Guardino, grupo 
2 B, Miguel Ángel Arango que a la postre fue 
el campeón absoluto del grupo 2. Por la tarde 
se celebraron las pruebas de natación, donde 
nuestros nadadores, tanto en la categoría de 
infantiles como en la de mayores, estuvieron 
a un gran nivel mejorando la mayoría de ellos 
sus mejores registros. Así mismo se desarrolló 
un partido de baloncesto en silla. Partido 
entretenido seguido por todos los deportistas y 
sus familiares. El partido lo jugaron el equipo del 
Club BAMESAD con un equipo mixto, personas 
discapacitadas y no discapacitadas, todo ello 
como siempre buscando la integración en la 
sociedad de la discapacidad. Quiero felicitar a 
todas las personas que han hecho posible este 
evento, muy especialmente al Club ADAPONDA 
que a través de su representante Pepe Ramos 
ha realizado un grandísimo trabajo. Por 
supuesto felicitar a todos nuestros deportistas, 
monitores y voluntarios, por la gran labor que 
están realizando, logrando que nuestro Club 
BAMESAD sea cada día más grande, respetado y  
reconocido por todos. Sois todo un ejemplo de 
superación. Mi aplauso más sincero.

Comença el Campionat de Volei-platja 
“Ciutat de Vinaròs” 2011 que organitza el CME 
a la platja del Fortí. De dilluns a divendres a 
partir de les 22:00 hores veniu a gaudir del 
volei-platja més autèntic de l’estiu, a la zona 
de volei de la Platja Fortí. Aquest any estrenem 
nova zona.

De l’11 al 29 de juliol modalitat 3x3, amb 15 
equips

Del 25 al 29 de juliol modalitat júnior. 
Inscripció oberta fins al 20 de juliol.

De l’1 al 18 d’agost modalitat 2x2, amb 21 
equips.

No t’ho perdes i vine a vore l’espectacle de 
l’estiu a Vinaròs!!!!

Col·labora: ArtCrom, Peluqueria Hiraldo, 
Oscar’s, L’Arena de Giovanni i Intersport 
Piñana.

Organitza: Consell Municipal d’Esport

INFO CME:

Ironmans Vinaròs logra la 7ª posición en el Campe-
onato Nacional de Futbol Flag en categoría Open
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El pasado domingo se 
celebró en Castellón la 
travesía al puerto.

Participando Albert 
Castañeda e Ian Calvo.

A pesar de la categoría 
inscrita. Quedó Albert en 
el puesto nº4 de la general 
e Ian 3º de su categoría.

Bronze en 4x100 estils masculí 
Aquet any el Club Natació Vinaròs 

- Cala Montero ha participat amb 5 
nadadors -Àngel Lleixà, Roger Macip, 
David Milián, Oscar Ruiz i Martí 

Segarra- en la prestigiosa Competició Nacional 
de Promeses XXXIII Trofeu José Sagreras de 
Xirivella celebrada el 2 i 3 de juliol per a la 
categoria aleví.

És esta convocatòria un referent nacional 
de les futures promeses de la natació, on han 
acudit 61 clubs de tot el territori espanyol 
amb la participació de 378 nadad@rs que 
podien acreditar les exigents marques mínimes 
necessàries. 

Fantàstics els resultats individuals de Martí 
Segarra, que entrà en la final de 100 papallona 
aconseguint un 5é lloc amb un temps de 1:16.70 
i una 4ª posició en la final de 200 estils amb un 
temps de 2:47.51.

Extrema satisfacció la que donà la medalla 

de bronze aconseguida en la prova de 4x100 
estils pel quartet format per Oscar Ruiz nadant 
esquena, Roger Macip en braça, Martí Segarra 

en papallona i David Milián nadant crol. 
I per al proper any, ja tenim preparada la 

següent fornada. Enhorabona a tots.

3 noves mínimes nacionals i 1 autonòmica.
El cap de setmana del 25 i 26 de juny, a la Piscina Municipal 

de Castelló i dins del 8é control provincial, els nadadors 
infantils del Club Natació Vinaròs - Cala Montero van continuar 
acreditant noves marques mínimes que els permetran 
participar en el Campionat d’Espanya infantil en Valladolid del 
2 al 8 d’agost. 

Alberto Castañeda va fer mínima nacional en 200 m. 
papallona; David Miranda en 1.500 m. lliures; Jesús Sancho 
en 200 m. esquena; i Ana Lleixà mínima autonòmica en 800 
m. lliures.

XXXIII Competició Nacional Trofeu José Sagreras

Control Provincial 8

Nacidos año 2006 y 2007 Gratis
La Escola Futbol Base Vinaròs les informa: que todos los 

niños nacidos los años 2006 y 2007 que quieran jugar al fútbol 
durante la temporada 2011/2012 la cuota será gratis, solo 
tendrán que hacer un ingreso de 100 € en el Banco Barclays y 
cuando cumplan la edad de 6 años, y ya puedan jugar partidos 
federados, se les descontará de la cuota anual. Por ejemplo, 
un niño nacido en el 2006 ingresa 100 euros y la temporada  
siguiente ya se le puede hacer ficha federativa, entonces se 
le descontarán estos 100 euros y solo tendrá que pagar la 
diferencia. Los entrenos serán los miércoles a las 17:30 y los 
viernes a las 17:30 en la ciudad deportiva. Pueden apuntarse 
en el Banco Barclays, (pasaje Dr. Santos).También pueden 
encontrar más información en www.futbolbasevinaroscf.com.

Escola Futbol 
Base Vinaròs CF

La mejor clasificación del cadete B
Este año el cadete A de la Escola Futbol Base Vinaròs 

ha quedado en 4ª posición de la categoría 1a Regional 
cadete de Castellón, una temporada excelente ya que esta 
categoría es muy fuerte por el motivo que nuestro cadete 
B está formado por jugadores de 1er y 2º año cadete, 
este equipo tiene que enfrentarse a equipos de 2º año de 
cadete y el esfuerzo es mayor. Pero les queremos transmitir 
que tienen que seguir esforzándose, ya que la próxima 
temporada la categoría preferente es muy fuerte y habrá que 
entrenar mucho y entregarse en el campo. Enhorabuena. 
Abierta la preinscripción para la temporada 2011/2012, 
pueden apuntarse en el Banco Barclays, (pasaje Dr. Santos).
También pueden encontrar más información en www.
futbolbasevinaroscf.com.
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Una vez más los alumnos del Tenis Closa 
de Vinaròs, han superado su propio récord, 
clasificando para las finales en sus diferentes 
categorías a quince jugadores: 

Yago Calduch logró el campeonato en pre 
benjamines, Mar Panisello hizo lo propio en 
damas frente a Mencia Franco, ambas jugadoras 
de La Closa, Alvaro Fuster y Joana Miralles 

fueron campeones benjamines, Mark Zaragoza 
y Jesus Querol lograron el campeonato y 
subcampeonato respectivamente en alevines, 
Anabel Arán quedó subcampeona alevín 
femenino. En infantil masculino Quim Gavaldà 
quedó campeón y Lara Cruselles y Maria Redó 
disputaron la final infantil femenina con victoria 
para María en un bonito encuentro, también la 

final cadete corrió a cargo de dos alumnos de 
La Closa, Cristian Calduch y Juan Wendt, con 
victoria para Cristian en el tie-break de la tercera 
manga. En pre benjamin masculino, el más joven 
de la escuela Didac Chalé, con tan solo seis años, 
logró el campeonato de consolación.

Nuestra más cordial enhorabuena por tan 
rotundo éxito.

Club de 
Tenis La Closa
Quince jugadores del 
Club de Tenis La Closa, 
disputaron las finales en 
el circuito de tenis Terres 
de l’Ebre de la Ràpita

Con motivo de las Fiestas Patronales de Sant 
Joan i Sant Pere de la ciudad de Vinaròs, el Club 
Náutico Vinaròs celebró el pasado domingo 
día 26 de junio la 2ª Regata Creuers Festes Sant 
Joan i Sant Pere. Este regata de cruceros que 
se celebra en su segunda edición y que forma 
parte del programa de Fiestas está incluida 
dentro del calendario de pruebas 2011 de la 
Federación Valenciana de Vela. El número de 
participantes superó la cifra de los 50 regatistas 
con más de 15 embarcaciones inscritas y 
pertenecientes al Club de Vela de Benicarló, 
Club Náutic Sant Carles, Marina Port Sant Carles 
y Club Náutic Vinaròs. Las embarcaciones se 
dividieron en tres clases en función de sus 
ratings y el recorrido era un bastón barlovento-
sotavento con dos vueltas para las clases A y B, 
y una vuelta para las embarcaciones de la clase 
C. A las 12:30 horas se dio la salida a la prueba 
con un viento que se mantuvo casi durante 
toda la regata constante y oscilando entre los 
10 y 12 nudos, lo que propició unas buenas 
condiciones para la práctica de la vela e hizo 
que la regata estuviera muy disputada en sus 
tres clases. Sobre las 14:30 horas entraban a 
puerto todas las embarcaciones y se pasaba a 
realizar la clasificación general y la entrega de 
los trofeos a los tres primeros clasificados de las 
clases A, B y C, donados por el Ayuntamiento 
de Vinaròs. Asistieron a la entrega de trofeos el 
concejal de Deportes, de Comercio, presidente 
del CNV, delegado de vela y miembros de la 

sección de vela del CNV. Una vez finalizada la 
entrega por las autoridades el Club Náutico 
ofreció un aperitivo a todos los participantes y 
acompañantes.

Clasificación general

Embarcación                      Patrón            Club Náutico

Clase A
1º Vertigo  Robert López 
   M.P. Sant Carles
2º Marina Benicarló Francisco 
Carvajal   C.V. Benicarló 
3º Hepta   Emilio Sospedra 
   C.N. Vinaròs

Clase B
1º Llangostí José Mª Vidal  
  C.N. Vinaròs
2º Aquarius Heribert Jacherts
  C.N. Sant Carles
3º Dogon Miguel Montañes        
  C.N. Vinaròs

Clase C
1º Tati’s  Elvira Ruiz
  C.N. Sant Carles
2º Kraken Alfredo Martinez
  C.N. Sant Carles
3º Esther  Manuel Peracho
  C.N. Vinaròs

2ª Regata Creuers 
“Festes Sant Joan i Sant Pere”
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Los alumnos del 6º curso de la Mise celebrando su despedida del colegio.

Victor Moreno y Miguel Febrer ganadores 

del Master XVI travesía a la platja del Fortí

Sopar a la 
fresca d’amics 
de la comparsa 
i de la Penya 
Barça

7 dies, un setmanari molt llegit
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Martina y Tatiana con sus padres Yeshica y Martín

El jueves día 7 (San Fermín), se celebró otra 

reunión de aficionados del R.C.D. Espanyol con el 

fin de reactivar la Penya de l’Espanyol (creada el 4 

octubre de 1990). En la misma se trataron temas 

muy importantes.

Cuota de socio de la Penya: 15 € anuales.

Compra de dos carnets del R.C.D. Espanyol 

temporada 2011/2012. Lotería

Composición de la junta directiva.

También se trataron otros temas de importancia.

Para más información de los interesados en 

formar parte de esta Penya pueden llamar a los 

siguientes teléfonos:607 155 999  y 609 902 696 o 

al correo electrónico   jntv@jntv.es

societat

La comparsa Poche & Friends també canta a Sant Fermí i li dispara el “xupinazo”. A més d’un bon sopar multitudinari i molta festa i gresca per a totes les edats.

La comparsa Poche & Friends també canta a Sant Fermí i li dispara el “xupinazo”. A més d’un bon sopar multitudinari i molta festa i gresca per a totes les edats.

Jubilació de dos grans mestres que han fet història al CEIP 
Manuel Foguet de Vinaròs, Angel Milián i M.Vicent Albiol

El mercat, lloc de trobada






