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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

Tancat per 
vacances 

Tanquem per vacances desprès d’una 
activitat interrompuda des de gener. Marxem 
acompanyats per la música que des de la raval 
Socors imprimeix sonoritat i ritme construïts 
amb la matèria intangible creada a partir 
d’un piano, una eina musical imparable que 
ha contribuït a explicar el sentiment de la 
ciutat dins i fora de les seues fronterers. Avui, 
dissabte dia 20, la música torna als orígens en 
el concert anual de Carles, en aquesta ocasió 
a Vall de Roures. Els que tinguen el plaer de 
poder assistir-hi gaudiran, novament, del 
vertigen dels dits del mestre, de la intensitat, 
de la passió, de la inventada deconstrucció 
amb la qual vesteix el concepte musical 
revisitat i amalgamat aquest excel·lent geni 
musical, vinarossenc, barceloní i eminentment 
europeu anomenat Carles Santos. Quina sort 
compartir territori. 

Tanquem per vacances i, aquesta setmana, 
marxem de la mà de l’editor Pablo Castell. 
El cert és que pensem que ja era hora. Hi ha 
poques editorials a les nostres comarques 
amb la tradició i trajectòria d’Antinea. Pablo 
és una persona jove, i, com passa en altres 
negocis familiars de la ciutat, significa el relleu 
i, també, la continuïtat d’una empresa a la 
qual els pares han dedicat grans esforços. És 
un exponent de com canvien els temps en una 
empresa amb clares vinculacions culturals, en 
la qual la paraula és l’eix d’unió que aglutina 
sentiments i investigació. La paraula. Una eina 
que en temps pretèrits lluïa l’etern etiquetatge 
penjat de “material perillós”, mots amb els 
qual es composa, també, el nostre Setmanari, 
que tanca les seues pàgines per un curt 
espai de temps. Potser no serà una absència 
cridanera, ni, evidentment, irreparable, 
tothom ha de saber molt bé quin lloc ocupa 
al món. I nosaltres sabem que som un mitjà 
local, probablement mai no sortirem a les 
principals llibreries ni punts de venda de les 
avingudes on es cou l’economia global, ni la 
nostra opinió servirà per analitzar els estranys 
moviments de la borsa de Tokio, ni l’editorial 
la llegiran els amos i senyors de les grans 
corporacions, ni els polítics que decideixen 
quin serà el pròxim moviment en el gran joc 
d’escac en el qual s’ha convertit el planeta, 
ni tampoc serà la bíblia dels inversors. Potser 
acabarem convertits en l’envoltori d’un tendre 
entrepà, això sí, elaborat amb tendresa. Seria 
massa pretensiós pensar que la nostra opinió 
li interessa a algú en especial, i mira per on, 
aquesta certesa també resulta alliberadora.

Des d’aquesta finestreta, però, sí optem a 
aguaitar al nostre espai més pròxim: Vinaròs. 
Un indret que ens importa, que per a nosaltres 
sí és el centre més proper de l’economia 
global, el que ens preocupa i al qual ens 
adrecem setmana rere setmana, tot i saber 
que no som, que ningú no és, imprescindible. 
Per això opinem, sempre, des de l’afecte. 

Avui que la calor fa que els xiclets es derretisquen 
a les voreres, m’ha vingut a la memòria la frase 
d’un editor que deia “no estic d’acord amb el 
que dius, però m’agrada com ho dius”. I d’això es 
tracta, en el fons, de debatre, d’opinar en llibertat 
i potenciar la dialèctica, mesurant les paraules 
per no perdre’s en floritures. La paraula mai no és 
perillosa, diuen, sinó la interpretació que se’n fa. 
Actualment hi ha grupúsculs que encara creuen en 
una societat infantil, en el retall de la informació, 
en que ha de lliurar-se de manera mastegada, 
elaborada, sesgada. En els últims anys, he tingut 
la sort de comptar amb companys de feina que, 
com jo, estimen la llibertat, la paraula, el debat i 
l’exposició lliure de les idees. Amb ells he gaudit 
de llargues converses al voltant del segrest de la 
llibertat d’expressió. Tot es resumeix, en definitiva, 
en opinar d’una manera adulta, democràtica, 
normalitzada. Per a la gent que es dedica al món 
de la premsa i que viu sota pressió es converteix en 
tot un repte. Aquestes línies van per ells.  

Trobaràs el pròxim 
número de 7dies 

als quioscos 
el 2 de setembre
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A.C

D’altra banda, i quant a l‘aspecte que 
ofereixen alguns solars de diferents indrets de 
la ciutat, Tárrega informava que actualment 
l’Ajuntament té oberts 80 expedients 
sancionadors que no s’estan tramitant amb 
tota la rapidesa que seria aconsellable, tot i 
que, “el compromís de l’Ajuntament és donar-
los celeritat”. Els expedients fan referència 
a solars abandonats i, també, a antics locals 

comercials actualment en desús de la ciutat 
que presenten un mal aspecte. El portaveu 
popular afirmava que el consistori pot actuar 
en les parcel·les municipals, però que la 
dificultat apareix en els solars privats, amb 
la qual cosa únicament es pot actuar per 
execució subsidiària. A més, el portaveu 
popular destacava que hi ha contenidors 
en els quals es dipositen també restes de 

poda i runes procedents d’obres, fet que ha 
provocat, en alguna ocasió, que el mecanisme 
interior dels camions de recollida pateixin 
greus desperfectes.

Finalment, Tárrega informava que s’ha 
realitzat una enquesta entre el sector turístic 
de la qual es desprèn que els visitants valoren 
negativament l’estat d’abandó d’alguns solars 
de la ciutat.

El govern local pretén replantejar 
el contracte amb la UTE Fobesa
Tárrega, que avança que el consistori posarà en marxa una campanya de 
conscienciació ciutadana, reconeix que la ciutat s’hauria de vore més neta 
ja que es destinen més de 3 milions d’euros a tasques de neteja

Des del govern municipal anunciaven que el 
contracte amb la UTE Fobesa serà reestructurat 
per tal de combatre les deficiències quant a 
neteja que presenta la ciutat de Vinaròs i que 
els últims dies han despertat crítiques de la 
ciutadania. En aquest sentit, el portaveu José 
Ramon Tárrega admetia que el sistema de 
neteja de la ciutat no està funcionant com 
hauria, i recordava que dels 25 milions de 
pressupost aproximat de despesa corrent de 
Vinaròs, es destinen més de 3 milions d’euros, 
un 12%, a neteja en general de la ciutat, “una 
quantitat important”. Una quantitat amb la 
qual Vinaròs hauria d’oferir una altra imatge, 

“veiem totes les setmanes fotos 
malicioses als setmanaris”, 
imatges que segons Tárrega tenen 
la intenció de mostrar que la ciutat 
està bruta, tot i que afirmava que 
“si aquestes circumstàncies no es 
produïren, no hi hauria peu perquè la persona 
que fa la foto amb malícia la pogués fer”. Així, la 
línia de treball “important” per a l’any 2015 serà 
la de replantejar la tipologia del contracte amb 
aquesta empresa, que actualment no contempla 
la recollida de residus urbans que el usuaris 
dipositen a les immediacions dels contenidors, 
una pràctica “incívica” que, juntament amb 

altres indicis de deixadesa per part de la 
ciutadania, el govern local intentarà corregir 
a partir del setembre amb la posada en marxa 
d’una campanya publicitària de conscienciació 
dirigida a la població, i dues ordenances que 
s’aplicaran amb “contundència”, sobretot en 
l’àmbit de la recollida d’excrements de gossos i 
xiclets llançats a les voreres. 

80 expedients sancionadors

A 18.000 euros asciende la sanción 
que la Conselleria de Medio Ambiente 
pretende imponer al Ayuntamiento 
de Vinaròs mediante un expediente 
urbanístico sancionador “por una falta 
grave”, como informaba el portavoz Lluís 
Gandia. El portavoz popular explicaba 
que la multa deriva del Plan E y de unas 
obras realizadas en el entrono de la 
ermita para abastecer de agua aquella 
zona “un agua que nos saldrá muy cara” 

afirmaba Gandia, recordando que el 
día de la puesta en funcionamiento del 
servicio estuvo presente un gran grupo 
de gente celebrando una actuación para 
la que, según indicaba, el Ayuntamiento 
no había tramitado la Declaración de 
Pacto Ambiental.  La Generalitat, así, ha 
impuesto una sanción a la cual desde el 
gobierno local van a intentar presentar 
alegaciones “todo y que son de difícil 
justificación”, según opinaba Gandia. 

La Generalitat impone una sanción de 18.000 euros al Ayuntamiento de Vinaròs
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- El percentatge d’ocupació ha 
estat d’un 80%

- Destaca l’augument de visitants 
bascos i holandesos a la Tourist Info 
Vinaròs

El Patronat de Turisme de Vinaròs 
informa que durant el mes de juliol 
el percentatge d’ocupació que ha 
tingut la localitat ha estat d’un 80%, 
destacant els bons comportaments 
dels hotels i els càmpings. Aquest 
percentatge és el mateix que es va 
experimentar en el mateix mes de 
l’any anterior. 

Pel que fa a la Tourist Info Vinaròs, 
el nombre de visitants i consultes s’ha 
incrementat sensiblement envers 
l’any anterior, ja que hi ha hagut un 
augment del 13%. Entre els augments 

més significatius de visitants cal 
destacar l’augment del turisme basc, 
pel que fa al públic d’origen espanyol 
i quant a l’estranger, l’augment 
més rellevant ha estat el públic 
holandés. Tot i això, els segments 
més importants pel que fa al seu 
origen geogràfic són els aragonesos, 
catalans i madrilenys, i quant als 
estrangers, el turisme francés.

La regidora de Turisme de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Elisabet 
Fernández Millán ha mostrat la seua 
satisfacció per aquests resultats 
i ha declarat a aquest mitjà: Estic 
força satisfeta amb els percentatges 
d’ocupació i de visitants a la nostra 
ciutat ja que estan en la línia dels que 
ha tingut la resta de la Comunitat 
Valenciana i també les d’altres CCAA de 
la costa mediterrània espanyola. 

La regidora de Turisme valora positivament 
les dades de visitants a Vinaròs al mes de juliol

del curso escolar
Ya estan disponibles los libros 

2011
2012
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Àngels Morales Ferràs
Coordinadora de l’escola d’estiu l’Illa Arts

actualitat

A.C.
Els xiquets de l’Illa Arts visitaven el 

Mercat de Vinaròs, lloc on el conegut 
cuiner Juanjo Roda oferia unes classes 
magistrals de cuina amb productes del 
mercat. En aquest sentit, i per explicar 
la iniciativa, la regidora de Comerç 
Amparo Martínez manifestava que 
des de l’àrea de Comerç es pretén 
promocionar el mercat i els seus 
productes “es tracta d’introduir als 
xiquets en la cuina del mercat, en la 
verdura fresca, en el peix, la carn, i tot 
això ho fem utilitzant productes del 
nostre mercat”. Els xiquets i xiquetes 
aprenen, així, a cuinar. Posteriorment, 
s’està estudiant la possibilitat d’encetar 

una campanya d’informació alimentària 
a les escoles, traslladant als més menuts 
la necessitat de seguir una alimentació 
saludable basada en una dieta el més 
natural possible, incorporant a la dieta 
habitual productes com fruita i verdura. 
Per la seua part, la regidora de Joventut, 
Carla Miralles, explicava que aquesta 
era una de les activitats que quedaven 
emmarcades en l’Escola d’Estiu l’Illa, 
“els xiquets estan molt contents i vore 
que finalment obtens un resultat 
és molt gratificant”. S’aconsegueix 
així, com apuntava Miralles, donar a 
conèixer el mercat i formar-los a nivell 
gastronòmic.

Els alumnes de l’Illa Arts 
es converteixen en cuiners per un dia 

La passada quinzena, el taller de joieria va ser una 
de les activitats programades dins del projecte de 
l’Illa Arts. Desenvolupar la creativitat i facilitar als 
participants noves maneres d’utilitzar els materials 
creant joies, han sigut alguns dels objectius específics 
d’aquesta activitat. El toc final d’aquest taller ha 
sigut la visita a un taller real, el taller de joieria Maite, 
situat al carrer sant Isidre. Els participants de l’Illa 
Arts han pogut conèixer de la mà de esta artesana i 
dissenyadora de joies, tots els processos a seguir per a 
la creació d’un anell de plata. Fondre, crear un lingot, 
passar-ho per la laminadora i la planxa, reescalfar 
el metall, donar la forma amb les alicates, afegir la 
soldadura, soldar, llimar, esmerilar i polir, així com tots 
els productes i eines necessàries per a la creació, en 
aquest cas d’un anell, tot de manera completament 
artesanal, han sigut alguns dels coneixements 
que Maite Fibla ha volgut compartir amb tots els 
participants.

Agraïm a Maite Fibla, el temps, l’amabilitat i la 
il·lusió, presents en totes i cadascuna de les seues 
explicacions.

L’Illa Arts visita un 
taller de joieria 
Petites joies, grans creadors



6

n. 522 - 19 dÕ agost de 2011

A. C.
Los socialistas lamentaban desde la sede 

del PSPV-PSOE en Vinaròs que la Comisión de 
Fiestas formada a partir de la incorporación del 
nuevo gobierno local se había constituido “sin 
tener nada que ver con los estatutos de fiestas”, 
unos estatutos que procedían de la época en la 
que gobernó el PP y que durante el año 2004 
se modificaron en parte para adecuarlos a la 
anterior Comisión de Fiestas, que era un colectivo 
que contaba, como destacaba la exedil de Fiestas, 
Maribel Sebastià, con estatutos legalizados que 
aún están vingentes. Según Sebastià, el portavoz 
Lluís Gandia había explicado respecto a la nueva 
comisión “que era una dimisión gestora” algo que 
según la exedil de Fiestas “no es cierto”. Sí que era, 
según Sebastián, una comisión constituida de 
manera provisional informada con gente que iba 
“en la lista del PP en estas elecciones, por lo que 

no era plural ni contava con 
respaldo de las entidades, 
ni ningún representante ni 
ningún de ningún partido 
político”. 

El malestar generado 
entre los socialistas por el tema de la gestión de la 
barra de fiestas ha llegado al extremo de pedir la 
dimisión de la edil de Fiestas, Carla Miralles, como 
avanzaba el portavoz socialista, Jordi Romeu. 

Respecto a la gestión de la barra de fiestas, 
durante la última Comisión se dieron unas 
cifras “que nosotros creeremos o no”. Según 
afirmaba Sebastià destacando algún punto de 
los estatutos, “la Comisión de Fiestas no puede 
gestionar nunca en la vida ningún apartado 
económico”. “Se nos dijo que la anterior Comisión 
de Fiestas no contaba con un NIF, pero no lo 

teníamos porque no nos hacía falta”, sentenciaba, 
quien añadía que la Comisión ofrecía la gestión 
de las barras a entidades que sí podían disponer 
de esta actividad económica”, siendo, como 
indicaba la exedil, ya en época de su mandato la 
propia CQC la que se encargaba de la gestión de 
la citada barra, “no es una barra en la calle, sino 
una barra que está en una barra alquilada por el 
Ayuntamiento, por lo que es un lugar municipal”. 
“Fue el señor Tárrega quien dio la gestión de la 
barra a la COC y nosotros pensamos que estaba 
bien hecho, y no cambiamos de criterio”. 

Los socialistas pedirán 
la dimisión de la edil de 
Fiestas Carla Miralles

Desde el PSPV-PSOE criticaban que una 
entidad privada como l’Associació d’Hosteleria 
fuera la encargada de gestionar la barra, con 
el agravante, según remarcaban, de que el 
presidente de la asociación es el padre de la 
edil de Fiestas, Carla Miralles, algo que también 
criticaban el edil socialista José Antonio Jiménez, 
y el portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Romeu.  En 
este sentido, Jiménez mostraba su disgusto 
porque el echo de que la COC hubiera sido 
apartada de la gestión de la barra, recordando 
que las preguntas al respecto de esta gestión 

realizadas por los socialistas aún no habían sido 
contestadas. Jiménez, “quien declaraba sentirse 
muy dolido como carnavalero”  afirmaba que el 
argumento ofrecido acerca de que la COC aún 
no había sido constituida y por lo tanto no podía 
hacerse cargo de la barra no era cierto, y que la 
propia presidenta de la COC, Elke Fernández, 
había trasladado la oferta de la Comisión 
Organizadora de gestionar la barra al día 
siguiente de resultar elegida. Jiménez recordaba 
que el gobierno local había manifestado su 
intención de donar el 10% de los beneficios 

al Carnaval,  y deseaba que la donación se 
hiciera efectiva mediante un cheque. Jiménez 
lamentaba, por otro lado, que durante la Fiesta 
del Langostino no hubieran instalado una 
barra, como en barras anteriores, “prefirieron no 
montarla que dársela al Carnaval”, opinaba.  

En el mismo sentido se manifestaba Romeu, 
quien además indicaba que si desde el PSPV-
PSOE no se hubiera hecho un seguimiento del 
tema, “¿dónde estaría ahora el dinero?”. Romeu 
concluía afirmando que “no nos fiamos”. 

“Me siento dolido como carnavalero” 

Des de l’associació veïnal Migjorn es 
denunciava aquesta setmana la censura que ha 
patit, segons afirmaven, un article d’opinió del 
col·lectiu que havia de ser publicat en el mitjà 
municipal, circumstància per la qual l’associació 
ha demanat la dimissió del nou director.  

Membres del col·lectiu explicaven que 
l’article va ser censurat pel nou director del mitjà 
municipal, José Esteller Grañana, i que l’escrit, 
en un principi, ni tan sols va arribar al consell 
de redacció. Va ser a demanda d’un membre 
del consell, Ramon Adell, representant d’un 
partit polític i membre de l’associació, el qual 
va preguntar perquè l’article no figurava entre 
els escrits de la setmana. L’absència del director 

a la reunió del consell va ocasionar que fóra un 
membre de l’equip redactor d’aquest mitjà el 
que donés explicacions, afirmant que el director 
havia decidit no deixar passar l’article d’opinió. 

Des de Migjorn demandaven la dimissió de 
Grañana com a director del mitjà municipal, ja 
que, segons opinaven des de l’associació, el nou 
director del mitjà municipal no és l’adequat per 
dirigir un mitjà municipal perquè no representa 
els “valors democràtics” que ha de reflectir el 
càrrec.

Adell, acompanyat per altres membres de 
l’associació, Sebastià Fabregat, Manuel Villalta i 
Vicent Beltrán, es preguntaven perquè Grañana 
havia sigut escollit pel càrrec afegint que, a 

més, hi ha un reglament aprovat en Ple que 
no es té en compte i que hi ha una modificació 
que encara no ha passat pel Ple que ja s’està 
aplicant. Segons Adell, el propi regidor de 
Cultura va declarar que s’havia pres una decisió 
i que “independentment del reglament faran 
el que voldran”. Des de l’associació també 
assenyalaven a les persones que han escollit 
Grañana pel càrrec com a responsables de la 
situació.    

Finalment, des de l’associació recordaven 
la denúncia als mitjans que fa uns  mesos va 
realitzar Carles Mulet, del grup Compromís pel 
PV, quan el nou director del mitjà municipal va 
ser denunciat per un article publicat a la web 
oficial de Conselleria titulat “Viva Franco”.

L’Associació de Veïns 
Migjorn demana la 
dimissió del nou director del 
mitjà municipal
Des de l’associació argumenten que el nou director no és 
l’adequat per dirigir un mitjà municipal perquè no representa 
els “valors democràtics” que ha de reflectir el càrrec

A. C.
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Noemí Polls

Route 
66

actualitat

Doble vida

El passat 9 i 10 d’agost, l’ESMUVI Escola de 
Música, va organitzar el seu II Taller de percussió 
brasilera i batucada a la Carpa de l’avinguda 
de l’Atlàntic de Vinaròs a càrrec del prestigiós 
percussionista i mestre Rafa Navarro i amb la 
col·laboració de PercuFest. Els 25 alumnes 
del taller, procedents tant de Vinaròs com de 
localitats de Tarragona, Castelló, València i 
Alacant, van fer una Rua pel passeig de Vinaròs 
on molta gent que per allí passejava va animar-
se amb la música brasilera i va aplaudir aquest 
espectacle. 

Canal 9 també es va fer ressò d’aquest taller 
i va realitzar dos connexions, una a Notícies 9 i 
un altra al programa “En Connexió” en directe 
i a la mateixa platja de Fora del Forat, on els 
mateixos banyistes van gaudir del ritme de la 
Batucada.

Per a qui estiga interessat, a partir de 
setembre, continuarem amb la força de la 
batucada i la percussió brasilera ja que per 
al pròxim curs ESMUVI Escola de Música 
continuarà fent més tallers i els alumnes 
de l’ESMUVI podran gaudir gratuïtament 
d’aquesta activitat lúdica, musical i pedagògica. 
Per a més informació entra a www.esmuvi.com

II Taller de percussió 
brasilera i batucada

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          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

Treballar al mes d’agost en un lloc 
de costa es fa difícil. La gent, la calor, la 
platja, les terrasses... No és perquè sí que 
la majoria de pobles celebren les seves 
festes patronals aquest mes. La visita 
de turistes evidencia que és moment 
de descans per a molts que fugen de 
les ciutats i vénen en busca de platja i 
calma. Per això, els que vivim aquí tot 
l’any difícilment marxem. Ja ens hi trobem 
bé. I a molts, aquesta visita de turistes, 
afortunadament, els suposa un increment 
de l’activitat laboral. Però la calor, les 
ganes també de gaudir de les terrasses, 
les cervesetes, les tapes... fa que seguir 
la rutina es faci difícil, com ho demostra 
l’èxit que estan tenint enguany activitats 
com el II Tapa Tour del Llagostí de Vinaròs, 
els concerts a l’ermita, el festival de curts, 
el carnaval d’agost o el cinema a Fora del 
Forat. D’agost encara queden un parell de 
setmanes. Però “per sort” l’estiu ja està a la 
seva recta final. Aviat caldrà començar a 
preparar el nou curs escolar, els llibres i tot 
el material necessari per seguir les classes. 
Aquesta “doble vida” que tots portem a 
l’estiu no es pot fer durant molt temps. 
Amb la tornada a l’escola tornen rutines 
i horaris per als propers nou mesos per 
petits i grans. Hi ha coses que no poden 
anar molt temps juntes, com anar a dormir 
tard encara que sigui escoltant havaneres, 
i matinar l’endemà. Fer-ho durant un espai 
de temps curt i intens fa que la rutina de 
l’inici escolar s’esperi amb ganes.
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

La toxoplasmosis
La mala información ha hecho 

y ha transmitido a la sociedad 
la tan cacareada toxoplasmosis, 
especialmente para las 
embarazadas.

La toxoplasmosis es una enfermedad 
ocasionada por un parásito. Se transmite vía oral 
a través de la ingesta de carnes, verduras, aguas, 
huevos, leche, etc. contaminadas; los gatos en 
pocos casos la transmiten y solo la contagian 
con sus heces, lo cual es muy improbable, ya 
que es raro que una persona ingiera las heces de 
un gato.

Hay que decir también que si de niñas han 
estado con gatos ya están vacunadas, pero 
como ya hemos dicho, más que los gatos que 
solo contagian con sus heces, lo cual es bastante 
absurdo, las personas se contagian más por 
comer carne cruda o poco hecha, comer 
verduras crudas o sin lavarlas, huevos crudos, 

leche no pasteurizada, etc.

Por todo ello, antes de abandonar a tu gato 
por haberte quedado embarazada consulta con 
tu veterinario.

Si quieres adoptar un gatito, puedes 
llamar al teléfono: 666362599

Proda Vinaròs informa

De les últimes dades turístiques referents als 
visitants que ha tingut la nostra ciutat durant 
el juliol, es destaca que la xifra de consultes 
a la Tourist Info han pujat un 13% i, com a 
curiositat, tenim que els bascos com a turistes 
de l’Estat són els que més ens han visitat; en 
quant a estrangers, el més rellevant ha estat la 
presència de més holandesos, això sí, francesos, 
aragonesos, catalans i madrilenys continuen 
tenint com a destí turístic Vinaròs. Per cert, els 
turistes no ens donen ni un aprovat per la neteja 
de carrers i solars a Vinaròs, o sigui, tombant i 
girant, la imatge de Vinaròs està per terra, i part 
de la culpa també la tenen els veïns que no fan 
ús de la conscienciació ciutadana per tindre 
un Vinaròs més net, i si algú ha de fer complir 
les normatives que s’aproven a l’Ajuntament ja 
triga, perquè el suspens que ens donen és més 
que evident en quant a les caques de gos. O 
siga, que tots hem de posar alguna cosa de la 
nostra part, és a dir, l’empresa encarregada de 
la neteja de Vinaròs, l’Ajuntament, i sobretot 
els veïns que encara no han après per a que 
servixen els contenidors. A banda també ha 
estat notícia que la Guàrdia Civil ha detingut 
a Vinaròs a cinc persones per estafar més 
de 500.000 euros amb la venda irregular de 
targetes de telefonia mòbil dins de l’operació 
Mariachi, on els detinguts donaven d’alta línies 
de telefonia mòbil amb documentació falsa 
aconseguint així terminals i aparells informàtics 
per a la seua revenda, i és que en temps de crisi 
(encara que sense també) és quan hem d’estar 
més a l’aguait per a que ningú se’ns aprofite per 
fer-nos l’agost. A més, la 48a Festa del Llagostí va 
ser tot un èxit de participació veïnal i l’orquestra 
fabulosa va agradar i molt al nombrós públic 
assistent, que va degustar els nostres famosos 
llagostins i rebosteria de la nostra ciutat per 
acabar d’endolcir una meravellosa nit, i és que 
la festa va tornar al seu lloc d’origen, és a dir, al 
bell mig del passeig de Colom. Això sí, recordeu 
que el mes d’agost va cap a la seua fi i s’haurà 
d’aprofitar tots els moments festius, pel que el 
dia 28, i com ha fet destacable a Morella, tenim 
l’Anunci del 53 sexenni que la capital dels Ports 
celebrarà l’any que ve, pel que una visita més a 
esta benvolguda ciutat emmurallada segur que 
valdrà la pena, pel que us ho recomano... però 
després arribarà sant Ramon Nonat que donarà 
l’agost per tancat.

Bascos i 
holandesos 
també estimen 
Vinaròs
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Si rescatem països, 
hem de rescatar famílies

Lluís Batalla

La semana pasada escribía sobre la diferencia que encontramos en 
la limpieza de Xert con la de Vinaròs a favor de Xert, y en el Diariet de 
la misma semana se publican tres fotografías dándome la razón, pero 
en las mismas existe una curiosidad, resulta que están en la página de 
los que antes estaban donde están los de ahora, y de estas fotografías 
has salido en la prensa local infinidad de ellas años atrás y siempre 
digo lo mismo, y me dirán repetitivo y tendrán razón, pero sé menos 
hoy de política que hace 35 años, cuando por la situación vivida 
entonces no sabía nada. No es ninguna novedad lo que se enseña 
en las fotos. En los contenedores existentes en la avenida Barcelona, 
detrás del de basura general, hay una bolsa de estas grandes que 
usan los constructores para poner los desperdicios que se producen 
cuando restauran alguna vivienda, o también les suministran lo que 
necesitan los almacenes de materiales para la construcción, esta bolsa 
está llena de no sé qué y desde hace más de un año que allí descansa, 
nadie se ha preocupado en este tiempo de retirarla, en las fotos 
mencionadas hay una con botellas de cristal al lado del contenedor 
subterráneo. No sé las veces que tengo visto esto en contenedores, 
quería decir centenas, pero me quedaré con decenas de veces, y no 
recientemente, sino hace años, y voy a decir que encuentro adecuada 
la observación o crítica, pero ahora lo critican los que siempre habían 
sido criticados, la verdad que estas cosas que no son las primeras ni 
serán las últimas, ya que siempre ha sido así, esté quien esté y quien 
sea el que ha estado. Lo que me termina de hacer reír, casi que las 
comparo a niñerías y como soy un cabezón escribiré lo que ya tengo 
escrito, considero precipitadas tantas críticas sobre lo que se hace en 
tan poco tiempo, se critica también a un partido que no hace tanto 
estaba en un lado, y entonces era bueno, se ha modificado de lado 
y ahora es malo, vuelvo a repetirme una vez más, si hace tiempo era 
torpe en esta materia, ahora ya no sé ni cómo calificarme; que Dios me 
coja confesado y perdonen la expresión.  

Sobre la manifestación del Carnaval me permito felicitar a quién 
corresponda de la organización, creo que es la mejor manera de hacer 
publicidad del mismo en un tiempo que afortunadamente tenemos 
tantos visitantes, quizá más de uno vendrá el próximo carnaval, para 
un servidor de Uds., ha sido una de la mejor manera de promocionarlo. 
Felicidades.

Durant el 2010 es van produir 14.082 execucions hipotecàries, 
amb la conseqüent pèrdua de l’habitatge per a milers de famílies 
i, en la majoria de casos, l’obligació de continuar pagant el deute 
pendent amb interessos que sovint es situen al voltant del 19%. 
Este preocupant fenomen té com a conseqüència l’exclusió social 
i econòmica de les persones afectades, ja que la dimensió de les 
quantitats que se segueixen devent un cop perduda la casa, i la 
mateixa normativa existent, condemnen les persones afectades a 
seguir pagant el deute durant tota la vida.

Seguim veient promocions immobiliàries que no s’han pogut 
col·locar al mercat. Inclús la mateixa opció de VPO és complicada 
de vendre. Vinaròs, amb una passejada estival per Joan XXIII, és una 
ciutat que no s’escapa a les conseqüències de l’esquitxada final de la 
bombolla immobiliària, i no és complicat veure edificis per acabar. 
Les darreres dades de la situació immobiliària a Vinaròs assenyalen la 
preferència pel lloguer i no per la compra, per ser més senzill i per ser 
menys complicat accedir-hi, per haver-hi una oferta extensa de pisos 
buits al mercat i... perquè ja vindran temps millors.

La qüestió de què farem quan tornen aquests temps millors(?) cal 
postergar-la. Segurament tornarem a cometre els mateixos errors, si 
disposem del mateix “Manual per a rics”, utilitzat el 1996 pel Partit 
Popular. Ara el problema és la dació en pagament. Lliurar la casa al 
banc, seguir pagant el deute i l’embargament d’una part important 
del salari han estat la costum i obligació fins ara.

Després del que s’ha fet, amb el rescat a entitats financeres i 
països sencers, i no fer el mateix amb les famílies condemnades pel 
deute hipotecari, seria revalidar la cultura de la cobdícia que ens ha 
portat a la situació actual. El futur econòmic de Vinaròs, no parlo ara 
d’assessors, passa per no repetir els mateixos errors del passat, passa 
pel redisseny d’un poble amb unes condicions socials i econòmiques 
de futur diferents a les que ens han portat fins aquí, passa per saber 
fins on ens arriben els llegendaris aires de grandesa de saber si volem 
ser una ciutat de 75.000 persones o ser d’una ciutat on val la pena 
viure sense voler “aparentar” ser una capital. Capital ja ho som.

Juan Antonio Beltrán Pastor

Como era de esperar, como siempre que al 
PP local se le descubre y le aprieta el zapato, 
llega la hora de distraer a la ciudadanía local 
de los temas importantes con temas diversos, 
amañados o intrascendentes y es entonces 
cuando aparece Don Mariano, nuestro di-
pu-ta-do au-to-má-tico, intentando atraer 
la atención sobre él, para que dejemos al 
PP local tranquilo. No va a ser así, y le voy a 
dedicar solo unas líneas a esta persona que 
nació jubilada y a la que, llegado el momento, 
le preguntaremos reiterativamente qué hay 
de la pasarela del Cervol, del Pío XII, del 5º 
colegio, de la estación de autobuses, de la 
Escuela Oficial de Idiomas, del 2º ambulatorio, 
de la puesta en marcha de la 2ª fase del 
Hospital Comarcal, del proyecto del Puerto 
de Vinaròs y de la Piscina. Recordar que todas 
estas promesas de la Generalitat no podían 

cumplirse debido a las divergencias políticas 
y al mal entendimiento con el Ayuntamiento 
de Vinaròs, ahora estas excusas ya no valen y 
de todo esto tendrá que rendir cuentas, pues 
este sí es su trabajo.

En el teatro local, la primera parte de la 
obra “Soterranyes”, ha sido cubierta  con 
éxito durante algunos días con el “expolio 
de árboles, la segunda parte de la obra es 
la subvención del Ministerio de 196.000 
euros y cuyo plazo finaliza el próximo 31 de 
diciembre, y ya advierte el alcalde que no 
se sabe si hay tiempo, y que no hay dinero 
para que el Ayuntamiento ponga su parte. 
Es mentira que no haya dinero, y es mentira 
también que no haya tiempo, pues faltan 
más de cuatro meses para concluir el plazo 
y entendemos que no son tiempos para ir 

rechazando subvenciones.

¿Es con esta moral de trabajo como 
piensa el equipo de gobierno de Vinaròs 
disminuir el número de parados de nuestra 
ciudad? ¿Piensa estar cuatro años entre  
lloros y lamentos y sin hacer nada? ¿O 
definitivamente van a dedicarse o no a 
trabajar para y por los ciudadanos en todo 
aquello que genere empleo y actividad 
económica? En contraposición a la actitud 
del gobierno local que parece resistirse 
a trabajar duro para lograr objetivos, 
tenemos el vecino pueblo de Benicarló y su 
alcalde, que anunciaba recientemente que 
están trabajando para ampliar su polígono 
industrial en 400.000 m2. Por el momento en 
Vinaròs mucha actividad mediática y poca 
más. 

Como era de esperar
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Vicent Beltrán 

Manuel Villalta

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.

Jordi Moliner Calventos
Sens dubte el segon mandat de Camps al 

front de la Generalitat va estar marcat per 
la seua implicació i la d’altres membres del 
PP valencià en el cas Gürthel, que esclatà en 
2009. Després de dos anys d’investigacions, 
la justícia va encausar Camps pel delicte 
d’acceptar suborns i va acusar altres membres 
del seu partit, pel mateix delicte i, a més, per 
suposat finançament irregular del PP valencià.

Quatre “tratges” que, suposadament, va 
regalar la trama corrupta a Camps, han 
sigut els culpables de la recent dimissió del 
president. Però no ens equivoquem, eixos 
quatre vestits són només la punta de l’iceberg 
d’un afer més seriós, com és el desviament de 

fons públics per a interessos particulars, que la 
justícia haurà de dirimir. Enric Morera i Mònica 
Oltra (Compromís) durant els quatre anys de la 
legislatura passada no han parat de denunciar 
aquests fets imperdonables de corrupció 
política.

La marxa econòmica del País Valencià 
també ha provocat nombrosos mals de cap 
als diferents governs de Camps. Quan Espanya 
encara no havia entrat, oficialment, en recessió, 
la taxa d’atur del País Valencià ja superava, de 
manera considerable, la mitjana espanyola. 
L’excessiva aposta per la rajola i l’enfonsament 
del boom immobiliari es van notar primer ací 
que a la resta d’Espanya. No hem d’oblidar 

tampoc el deute que arrossega la “Comunitat 
Valenciana”, que és un dels més alts de tot 
l’Estat. De fet, en els últims anys la Generalitat 
ha tingut certs problemes de liquiditat a l’hora 
de pagar les nòmines d’alguns col·lectius. I la 
premsa ha publicat notícies com que alguna 
Conselleria no té caixa ni per a pagar els segells.

En definitiva, el successor de Camps haurà 
de torejar amb aquesta herència. Una herència 
enverinada que anticipa quatre anys molt 
complicats, plens de retalls (esperem que no 
de les inversions socials) i d’una enginyeria 
comptable molt imaginativa. Com va dir 
Camps poc abans de presentar la seua dimissió: 
“Caldrà fer més, amb menys”.

Ja tenim nou president de la Generalitat

Però hi vivim. No a la dictadura. No a la 
tortura. No al feixisme. No a la guerra. No 
a l’OTAN. Nuclears No. No als cementiris 
nuclears. No al transvasament. No al parc 
eòlic. No a la reforma del port. No al Castor. 
No al parc industrial de les Soterranyes. No 
als transgènics. No a la corrupció. No a la taxa 
d’escombraries. No als polítics corruptes. No 
a les prospeccions petrolíferes. No al passeig. 
No a les faroles. No a la fàbrica del ciment; ei, 
aquí els opositors al Castor varen dir sí... no. 
No. No i no. 

Quan les classes populars d’esquerres, 
progressistes direm “sí”? Direm sí quan els 
que s’omplen la boca parlant del proletariat, 
revolucions i altres batalletes i no patixen pel 
seu niuet ens posem d’acord d’una punyetera 
vegada i anem a pel poder, sense partidismes, 

preacords ni recances, amb voluntat de treballar 
pel poble (amb majúscules) sense voler rebre 
altra recompensa que posar-nos al servei de 
tots. Llavors qui dirà “no” seran els que ens 
entretenen amb “becerrades com l’Empastre”. 
Sí, volem corregudes de debò, que el José 
Tomàs siguem tots els que patim la dictadura 
dels mercats (qui és el mercat?), que els que 
tallem les orelles d’aquest bou (mercat) siguem 
nosaltres, bou que ens està duent als de sempre 
a la misèria, amb un pervindre negre, que pot i 
ha de canviar quan comencem a dir un “sí” ben 
fort, que la indignació no és cosa de quatre 
esgarra-butxaques. Indignats per aguantar 
amb el nostre treball una colla d’incompetents, 
vividors, polítics i palmers que fan ufanosos 
de pantalla insonora entre els que manen i els 
que cridem llibertat i justícia. S’ha de sortir al 

carrer i contraposar al “No” de Raimon el “Sí” 
del Llac. -Sí, ho volem tot, (per tots). -Demaneu 
massa. -Sí, ho demanem tot, (per tots). -Crideu 
massa. -Sí, cridem ben fort, que els sords de 
Madrid, Brussel·les, Washington se’ls rebenten 
els timpans de sentir els clams de la misèria i 
fam cada vegada més estesa. Transformem la 
indignació en conscienciació, que aquesta crisi 
salvatge capitalista la pagarem nosaltres si no 
sortim al carrer i cridem ben fort. Nosaltres som 
els que paguem, nosaltres posem als polítics 
a “manar”, la majoria corruptes, nosaltres 
hem de traure’ls per sempre. Aquesta 
democràcia capitalista està finiquitada. Com 
dèiem ans, si no ens indignem tots, i ben fort, 
jugarem amb cartes noves però marcades 
per ells, els que manen (ara i abans). Sí! O 
juguem un joc nou o estripem la baralla.

No, diguem no, nosaltres no som d’aquest món

És una paraula que durant un temps s’ha 
parlat molt d’ella en Vinaròs, però poques 
vegades s’ha posat en pràctica.

Ja passades les eleccions municipals i segons 
el meu punt de vista, opinaré què ha sigut i com 
s’ha utilitzat.

Esquerra Republicana de Vinaròs ha anomenat 
i utilitzat aquesta paraula argumentant el fer 
una força d’esquerres forta, per a que els partits 
menuts d’esquerres no siguen calderilla en 
mans dels partits grans. I ja sabem quin ha estat 
el seu comportament i quin ha sigut el resultat.

El Partit Socialista, considerat com un partit 
d’esquerres, és el partit més gran i encara es 
considera més gran quan es parla d’unitat, 
ja que és aleshores quan imposa les seves 
condicions i no en vol saber res d’unitat abans 

de les eleccions, però sí que l’interessa després 
de les mateixes per aconseguir el seu objectiu.

El BLOC parla d’unitat i d’ajuntaments 
progressistes, però vota a un partit, després 
se’n penedix i recolza a un altre partit. I no se 
sap quina és la seva unitat, amb qui i per què. 
No se sap com reaccionaria amb un possible 
Ajuntament d’esquerres, ja que no té un 
plantejament clar i una ideologia definida.

El Partit de Vinaròs Independent no ha 
parlat d’unitat ja que per la seva condició 
d’independents, segons ells han manifestat 
algunes vegades, no volen la unitat i així no 
depenen de ningú i no reben ordres de dalt. 
Però no han tingut cap problema en utilitzar la 
unitat quan ha calgut per assegurar-se un sou i 
una cadira.

Els que sí que no han parlat d’unitat ha 
sigut el Partit Popular. Perquè amb qui podria 
parlar el PP d’unitat? Quin dels partits que 
es presentaven a les eleccions podien parlar 
d’unitat amb el PP?

Però el que ha quedat clar en aquestes 
eleccions municipals és que alguns han utilitzat 
la paraula “unitat” en benefici propi i partidista 
i pensaven, després dels resultats, portar-la a 
terme, ja hem vist quins han estat els resultats i 
qui ha sigut el beneficiat. Com també ha quedat 
demostrat que el Partit de Vinaròs Independent 
no era tan independent, que la cabra més 
prompte o més tard “tira al monte”.

Però bé, aquest que escriu ja ha manifestat 
moltes vegades que Vinaròs canviarà quan de 
veritat serà realitat la unitat.

Unitat
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Ernesto Molinos

Guillem Alsina Gilabert

Mª Dolores MIralles

Cada vegada que el nou director del Diariet 
pren una iniciativa, més es demostra que 
el PP l’ha posat on està perquè els serveixi 
obedientment. Aquesta vegada ha estat amb 
la publicació d’una nota amb els articles de la 
Llei Electoral respecte dels partits i la premsa, 
assignant els espais conforme al repartiment dels 
vots, amb la qual intenta justificar la reducció de 
l’espai destinat als partits. És impossible que tot 
un mestre amb llarga experiència professional 
no sàpiga que la Llei Electoral només regeix 
durant els períodes electorals. Les eleccions van 

acabar i la seva taula basada en aquella Llei no 
és aplicable, no té cap valor, perquè el que val, 
la legalitat vigent que el Director es passa pel 
folro, és el que està estipulat en el Reglament 
de funcionament del Diariet, en vigor des del 
2004 i aprovat en Ple. En un dels punts del 
Reglament, diu textualment que “...tots els 
partits amb representació municipal disposen 
d’un mateix espai de 2500 lletres, tots per 
igual…”. És clar que d’ací a no res, tal com ja va 
anunciar el regidor Gandia en el primer Consell 
de Redacció al que va acudir pel PP –una altra 

il·legalitat més perquè en el Consell no poden 
estar-hi regidors electes, i ell ho és- prompte 
aplicaràn el rodillo de la majoria absoluta i 
s’aprovarà un nou reglament, i evidentment es 
farà a la mesura del PP. Però mentre estigui en 
vigor l’actual, que el director deixi de complir 
les instruccions del senyor Gandia i compleixi el 
reglament, que d’aquí no res, concretament el 
dia 25 d’agost, aplicaràn el “rodillo” de la majoria 
absoluta, i podran canviar tot allò que no els 
agradava, i modificar tots els articles que no els 
beneficien. Quina vergonya senyors! 

El famós “rodillo” de la majoria absoluta

Las cuentas de la administración deben estar 
siempre muy claras, y no basta decir cuanto se 
tiene si tras sumar todo lo que se debe, hay 
más deudas que saldos hay disponibles en los 
bancos, y ese es el estado en que se encuentran 
las cuentas de nuestro Ayuntamiento. Frente 
a esta situación hay que tener puntualmente 
la valentía y la decisión para tomar ciertas 
medidas impopulares, como fueron la 
recuperación de la tasa de recogida de basuras. 
Subir impuestos es una cosa, recuperar tasas es 
otra bien distinta en cuanto que es un servicio 
que se presta desde el Ayuntamiento para el 
cual hoy en día no hay más que un déficit que 
se agranda, al tener clausurado el vertedero 
municipal y enviar nuestros residuos más 
lejos para que sean tratados. Lógicamente los 
ciudadanos hemos de entender que todo tiene 

un coste y que para mantener los servicios es 
necesario que al menos una parte del mismo 
nos repercuta, aunque sea deficitario. No 
estamos hablando de “impuestazo” sino de 
recuperar un ingreso para el Ayuntamiento 
que permita que se cubra en parte el coste 
del servicio y que como acordó el anterior 
equipo de gobierno, la Generalitat elabore 
el proyecto de clausura del vertedero y el 
pueblo de Vinaròs se haga cargo del coste del 
acondicionamiento cifrado en 2,1 millones de 
euros. Un coste que el Ayuntamiento lo cubrirá 
íntegramente con la recaudación de las basuras 
durante los próximos años y que permitirá que 
durante este tiempo no se tenga que renunciar 
a otros servicios, en cuanto a cada uno de los 
servicios prestados ha de tener asegurada su 
partida de ingresos que cubra el servicio, y 

eso es así en cualquier administración que se 
digne de hablar de eficacia y eficiencia. Un 
impuestazo como se hacia referencia en un 
semanario local, por parte de una asociación, 
es una subida del IVA del 16% al 18%, o la 
subida de los tramos del IRPF, o las subidas en 
los impuestos especiales como son los que se 
aplican a las gasolinas, a la electricidad, a las 
bebidas alcohólicas y al tabaco, eso sí que es un 
impuestazo que afecta directamente al bolsillo 
de los ciudadanos y no la recuperación de una 
tasa que se recauda habitualmente en todos 
los municipios del territorio español. Ahora no 
debe alarmar a nadie el hecho de que debido 
a la situación de caída de ingresos y elevado 
endeudamiento sea necesaria su recuperación 
para evitar situaciones extremas de falta de 
liquidez en el corto y el medio plazo.

Las cuentas claras y el chocolate espeso

SINOPSIS
 
Desprès que Danny Ocean i la seva colla 

d’elegants i carismàtics lladres eixuguessin la 
butxaca d’aquell malvat empresari anomenat 
Terry Benedict, en aquella trepidant trilogia 
de “Ocean´s Eleven”, ens arriba una versió a la 
vinarossenca protagonitzada per Juan Bautista 
Juan i els seus nois.

Un psico-triller que ens traslladarà lluny dels 
luxosos Casinos i les fonts de Moët & Chandon 
de Las Vegas, i ens aproparà a una trama 
ocorreguda en unes festes de Sant Joan i Sant 
Pere en una petita ciutat del nord de Castelló, 
anomenada Vinaròs.

El protagonista, “il Sindaco”, interpretat 
d’una forma més que millorable, per Juan 

Bautista Juan, tardarà menys de 24 hores, 
després de que els votants de Vinaròs li 
atorguessin la majoria absoluta, en traçar 
un maquiavèl·lic pla per millorar la seva 
economia, així com   la dels seus nois al 
consistori, sempre acompanyat i aconsellat 
per “il Diputato” que vetllarà en tot moment 
per a que JBJ no treballe més del compte, no 
siga cas que el deixi en evidència.

La trama es desenvoluparà al voltant d’un 
envelat de festes, més concretament en una 
barra on es recaptarà una important quantitat 
de diners i on cada nit apareixerà la figura del 
“ricattatore” per fer “desaparèixer” els euros 
d’una instal·lació municipal sense ser, res de res, 
en l’organigrama de l’Ajuntament.

En aquesta pel·lícula de sèrie B, té un paper 

fonamental l’actor secundari per excel·lència 
del Partit Popular,         Lluís Gandia, que 
camuflat en el paper de “il Bugiardo”, utilitzarà 
a tots els mitjans de comunicació, fidels al seu 
poderós aparell polític, per portar a terme totes 
les maniobres de distracció possibles, sense 
importar-li quan faltarà a la veritat; tot plegat, 
per a que Juan Bautista Juan pugui sortir-ne 
amb les mans netes i la seva imatge de “católico 
y buena persona” intacta. 

Seran capaços d’aconseguir-ho? 
Enganyaran a una societat tant intel·ligent 

com la vinarossenca? 
Us la perdreu?
Amb l’èxit d’aquesta primera entrega 

assegurat, ja s’està rodant la segona part que es 
titularà, Ocean´s Twelve, el Llagostí Daurat….

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

..............per la llibertat d’expressió, dimissió del director!”.

Per escriure del tarannà polític del sr. José Esteller Grañana, i reproduir escrits ja publicats, un de seu al “Diariet” 28/10/2000. L’altre de Carles Mulet al seu 
bloc 9/3/2011. I demanàvem la seva dimissió.

www.avmigjorn.org

Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn
Durant el franquisme Migjorn ja demanava “Llibertat i Democràcia”, amb el nou director del “Diariet” reclamant “Llibertat d’expressió”. Doncs ara ens ha 

censurat un escrit en el que parlàvem del seu historial polític i del seu pedigrí democràtic, es titulava “18 de juliol de 1936”, i deia : “En aquest passat mes 
de juliol ........................................................................................ 

C  E  N  S  U  R  A  D  O

Según la rueda de prensa, dijo el Sr. Beltrán: 
“No tienen la talla para gobernar Vinaròs, que 
sus declaraciones son campanas al sol, que son 
inconexas, que cada cosa es cada cosa y ellos 
las mezclan” (todo referido a la administración 
actual).

Mi criterio surgido de la citada comparecencia 
es absolutamente personal, nada tiene que ver 
con ningún interes político. Siento que debo 
como ciudadano participar de la democracia 
y altruistamente así lo hago con mis artículos.

Empiezo por decir que el Sr. Beltrán aportó 
la contabilidad del “colgador”, las viudas de 

la posguerra colgaban un colgador para las 
facturas pendientes de pago y la otra las 
pagadas, no existían otros gastos. El Sr. Beltrán no 
controlaba los gastos generales y se le escapaba 
el máximo origen del control imprescindible, 
cada Concejalía gastaba sin control, de ahí los 
constantes traspasos de créditos, (nada de 
coches averiados Sr. Romeu). Vamos a hablar 
de inconexiones, mezclar las tasas de basuras 
con el IBI fue un gran fraude a la ciudadanía, 
“regalaron las tasas de la basura” mientras que 
con el desmesurado IBI recolectaban el valor 
de al menos tres tasas de basura. No quiero 
alargarme con este tema sin contemplar la 
aplicación máxima de tal subida, la que ha  

repercutido en el valor catastral. Supongo que 
algún día se debatirá técnicamente.

Después de lo expuesto, (con las limitaciones 
de espacio), me siento obligado a pedir al 
PP que tenga el gesto de revisar los valores 
catastrales que están infravalorados por culpa 
de la administración anterior. Entre otros, a 
estos gestos me refiero en mis artículos.

Me olvidaba, Sr. Romeu; la deuda del 
ayuntamiento la justificaba por las inversiones 
en sus “magnificados” proyectos. Intenten 
reconsiderándolas y valoren la utilidad de las 
mismas.

“Por la boca muere el pez”
Tomás Caudet Roca

news@vinaros.net

Esquerra Unida de Vinarós  a 
obert la seva pagina Wep per a 
estar en contacte amb tota la 
població de Vinaros, per aquest 
motiu vos facilitem la nostra 
dirección.

http://www.eu-vinaros.com
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5 cèntims de... per J.Zaragozá

La carpa multiusos de Fora 
del Forat va acollir la primera 
edició del concurs caní 
“Ciutat de Vinaròs” el qual va 
tindre molta participació, i on 
l’associació el Cau també va 
tindre un paper fonamental 
en esta nova iniciativa que va 
ser seguida de ben a prop per 
un nombrós públic.

La Festa del Llagostí celebrada al seu lloc d’origen ara fa 48 anys, és a dir, 
al passeig de Colom va ser tot un èxit i va deixar molt bon sabor de boca a 
tots els assistents. En esta ocasió n’hi havien d’arreu del món però amb arrels 
vinarossenques.

Morella a punt per l’Anunci
A la capital dels Ports s’espera amb ganes la Festa de l’Anunci de Morella, 

pròleg del sexenni del 2012, per tant, el 28 d’agost a les 12 hores es farà la 
sortida del pregó de l’Anunci del 53 sexenni des de la plaça de l’ajuntament, i 
a les 15:30 hores des de sant Miquel tindrà lloc la sortida de la desfilada dels 
participants a l’Anunci fins a la plaça de l’arxiprestal. El 15 d’agost la dansa dels 
peregrins ja va actuar pels carrers morellans.

Xiringuitos a tope
Pràcticament ningú dubta que els xiringuitos de platja són també 

un reclam turístic de Vinaròs on turistes i visitants gaudeixen de bons 
moments, tal i com vam poder comprovar al xiringuito del Julivert, a la 
platja de Fora del Forat.

El llagostí sempre bo

Concurs 
caní





A.C.A.C.

La Festa del Llagostí va viure la passada nit del dijous una de les 
cites més multitudinàries de l’any, ja que la iniciativa, una de les més 
llegendàries dels mesos d’agost de l’estiu a la ciutat des de fa anys, 
aconseguia reunir milers de persones entorn a les variades propostes 
ofertes pel  Club Gastronòmic i l’Associació d’Hostaleria, que van 
oferir 200 kilos de llagostins per a la degustació gastronòmica. Les 
postres també van tindre rellevància, ja que desprès de la degustació 
de llagostins, el gremi de Pastissers va endolcir la nit amb delicioses 
propostes que van captivar els assistents. La cita gastronòmica a 
Vinaròs continuava al dia següent, amb la II Tapa Tour. Per segon any 
consecutiu, s’aposta per aquestes cites gastronòmiques per tal de 
dinamitzar el turisme i convocar als vinarossencs i vinarossenques 
amb iniciatives que animen les caloroses nits d’estiu, i s’allarguen 
fins al 4 de setembre. Els restaurants invitats en aquesta segona 
edició són Bergantín, Cal Pintxo, El Llagosti d’Or, Fonda de la Mera, 
Rafel lo Cristalero, La Isla, Javier Ramos y Vinya d’Alòs, amb una cuina 
moderna que cuida la tradició, típicament vinarossenca, que reuneix 
elements avantguardistes i els tradicionals de tota la vida.

El Llagostí protagonitza 
les festes d’agost

imatges de 
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les festes d’agost
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Vinaròs mostrava dilluns passat dia 
15 la seua devoció assumpcionista 
mitjançant la processó a la Mare de 
Déu de l’Assumpció. Una processó que 
aquest any recuperava l’antiga tradició 
de reincorporar els nanos i gegants 
a l’acte litúrgic, una presència de la 
qual s’ha tingut constància a partir 
del descobriment d’un document 
en l’arxiu municipal que indicava 
la participació d’aquests elements 
tradicionals ja en l’any 1698/1699. Com 
recordaven l’arxiver Xavier Palomo 
i el propi president de la colla Jordi 
Beltrán, a aquell any pertany un plec 
de despeses del Consell de la Vila per 
les festes celebrades en honor a la 
Mare de Déu de l’Assumpció, apareix 
reflectit el pagament “d’1 sou y 4 diners 
de corda de a 10 y fil per el gegan, mes 
8 sous pagats als homens que ballaren 
los gegans”. Una dansa pròpia que es 
recuperava dilluns, ja que la colla dels 
Nanos i Gegants i el grup de dolçainers i 
tabaleters encapçalaven la processó de 
la Mare de Déu d’agost, una comitiva 

en la que també participaven les reines 
i dames de Vinaròs 2011, mossèn Emili 
Vinaixa, l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. 
Juan i membres del govern local i 
que era musicalment tancada per la 
Societat Musical La Alianza. La processó 
partia de la plaça arxiprestal, lloc on 
s’alça l’església que, precisament, llueix 
el nom de la verge de l’Assumpció. 

Conta la història que la devoció per 
aquesta verge es va iniciar des del 
mateix moment de la reconquesta. 
El rei Jaume I “va dedicar al misteri 
de l’Assumpció la pròpia catedral de 
València i les altres esglésies que erigia 
en les terres que anava conquerint”, 
mentre que la gran devoció a la 
Mare de Déu “Assumpta” va fer que 
fóra representada “massivament per 
l’art local”, i hi ha constància que se 
celebrava la festa amb processó des 
de 1372; el papa Calixt III en 1457 va 
declarar oficial la festa de l’Assumpció 
per al 15 d’agost, i per això és coneguda 
popularment com “la Mare de Déu 
d’agost”.

La processó de la Mare 
de Déu d’agost recupera 
tradicions del segle XVII 
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Editorial Antinea

Dóna suport a Cáritas
comprant el llibre

p r o j e c t e  c o l ∙ l e c t i up r o j e c t e  c o l l e c t i u
Solidaritat 

euros

per 
nomes

Editorial Antinea 
agraeix la implicaci—  de:

∙ Ca Massita (Pla• a Tres Reis)
∙ Panaderia Farga (C/ Sant Crist˜ fol
∙ Pastisseria Macip (C/ Socors)
∙ Els Diaris (Pla• a Jovellar)
á  I nosaltres mateixaÉ
∙ Antinea (C/ Doctor Fleming)

Per convertir-se en punts de venda 
del llibre Projecte Colá lectiu Solidaritat
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“Les editorials menudes ens podem adaptar més 
ràpidament que les grans: una bactèria té més 
probabilitat de sobreviure a un cataclisme que un 
dinosaure”

Pablo Castell:
Als 35 anys, Pablo Castell s’ha fet càrrec 

d’Editorial Antinea, una de les branques 
que s’ha desenvolupat sota el paraigües 
de l’empresa familiar Artes Gráficas Castell 
Impresores. Antinea és actualment l’editorial 
amb més nom i més tradició que existeix 
a la ciutat, i, també, la de més recorregut 
a nivell comarcal. Pionera en el seu temps, 
ha publicat llibres dirigits, bàsicament, a la 
investigació històrica, tot i que compta amb 
títols d’autors que, com Francesca Aliern 
Pons, van iniciar-se en l’edició amb aquesta 
marca editorial fundada per Paco Castell, pare 
del jove editor, i persones amb rellevància 
i inquietuds culturals com Alfred Giner 
Sorolla. Tot i que la gent de vegades confon 
la secció d’imprempta i d’editorial, Pablo i 
l’equip editorial han marcat una línia que en 
els últims anys ha observat la importància 
d’escollir els títols, “tot un art” i de continuar 
amb la tasca encetada fa 15 anys. Pablo, 
que de menut volia ser astronauta, mai no 
va pensar que acabaria fent-se càrrec de 
l’empresa familiar. Actualment s’interessa per 
l’ecologia, els mitjans de comunicació digitals 
i confessa que practica l’Airsoft.    

Com passa un estudiant de Farmàcia a fer-
se càrrec d’una editorial? 

El cert és que sempre he sigut un “yonki” de 
la lectura en tots els formats: llibres, revistes, 
còmics... però era més de ciències que de lletres, 
i al mateix temps, m’agradava l’art -però no tant 
com per a fer Belles Arts-, i els ordinadors, -però 
no tant com per a fer Informàtica. Vaig començar 
disseny gràfic, tenia l’avantatge de ser multi-
disciplinar i, casualment, el meu pare tenia 
una novel·la a mig editar, que s’havia quedat 
penjada i calia acabar-la. Es tractava d’Encuentro 
en el adiós. Vaig descobrir que el disseny se’m 
donava bé, vaig començar a enganxar-me, i 
aquí estem!

Editorial Antinea fa 15 anys que va encetar 
la seua trajectòria, vas assistir al naixement 
del primer llibre?

No, ja que les primeres edicions les va fer 
Paco Castell, el meu pare, com una barreja entre 
experiment i il·lusió bruta, sense cap pla ni 
projecte. Va ser gràcies a la influència de diverses 
persones que va fundar l’editorial, potser 
principalment per la d’Alfred Giner Sorolla. 

Quin record queda de les primers 
publicacions? 

Sens dubte, el record dels primers autors, 
sobretot, dels que ja no són amb nosaltres, com 
Alfred Giner Sorolla o Francesc Batiste Baila. N’hi 
ha d’altres que encara tenim el goig de saludar 
i/o continuem col·laborant amb ells: Juan 
Bautista Simó Castillo, Francesca Aliern Polls o 
Ricardo Muñoz. Són els primers noms amb els 
quals es va formar l’editorial tal i com la coneixem 
actualment.  

La línia principal de l’editorial és la de la 
investigació històrica, però no s’ha tancat del 
tot a altres estils?

Esperem que no, sols que alguns gèneres, 
com l’assaig i la novel·la, sembla que són menys 
“subvencionables” i ja que les grans entitats han 
“tancat l’aixeta”, anem amb peus de plom per tal 
de no fer més grans les pèrdues econòmiques. A 
més, aquest tipus de llibres són més arriscats, ja 
que la venda depèn de l’opinió del lector.

Pot destacar alguns dels títols que t’han 
donat més satisfaccions?

Molts! Partint dels últims grans èxits com La 
Pastora, del Monte al mito, de José Calvo, o el 
volum dedicat al IV Centenari de l’arribada de la 
relíquia, respectivament, en tenim alguns que 
ens han donat a conèixer internacionalment, 
com El sol se extingió en Mauthausen, un llibre 
que ens l’han sol·licitat de diversos països. Hi ha 

un exemplar d’aquest llibre a la biblioteca del 
Congrés de Washington. També cal destacar el 
llibre Vinarocenses en América, de Ramon Redó, 
que va propiciar l’agermanament de Vinaròs amb 
la ciutat argentina de Rio Cuarto. La llista segueix 
i segueix..  som com uns pares que pensem que 
tots els nostres fills són guapos.

Quin ha sigut el moment més difícil que has 
hagut d’afrontar durant aquests anys?

La mort d’Alfred Giner Sorolla. No sols era 
una bellíssima persona, molt afable, humil, molt 
culte. També era un combustible espiritual i un 
gran amic del motor de l’editorial, el meu pare, 
Paco Castell. Era molt perfeccionista, molt, i els 
seus primers llibres eren també els primers llibres 
“en serio” que hi fèiem.

Quina creus que és la clau actualment per 
mantenir en marxa un negoci?

A part de treballar com un bèstia, adaptar-s’hi. 
Ja no és suficient fer la feina i fer-la bé. A més s’ha 
de vore si és productiva, i a més, si es podrà cobrar 
per ella. La situació actual és més complicada que 
mai, però no es pot caure en la autoindulgència 
o donar excuses. S’han de provar coses noves 
i reinventar les antigues. I a més, gestionar les 
pèrdues i innovar tecnològicament.

Editar en aquest temps és, com a poc, una 
missió quasi impossible. Quina és la principal 
preocupació que pots tindre avui en dia a 
causa de la situació econòmica?

Per desgràcia, la “pela” mana, i ens obliga a tots 
a pensar com a mercenaris; per tant, per a editar 
llibres -ja que és una activitat poc gratificant 
econòmicament- (espiritualment ho és molt!) 
depenem de les “ajudes” o compra d’obres de 
les grans entitats. I per arrodonir, “ningú és 
profeta a la seua terra” i històricament, crec que 
l’Ajuntament de Vinaròs s’ha involucrat poc en 
l’única editorial que hi ha al nostre poble. Això sí, 
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor
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Plovent pedres
“El cine ha de permetre’ns conèixer un poc més sobre la 

condició humana” (Ken Loach)
Els disturbis i saquejos en diverses ciutats angleses han 

fet córrer rius de tinta i, de les reaccions de tot tipus que 
hem escoltat, la més sorprenent ha sigut la del premier 
britànic. Cameron, que ha hagut d’interrompre les seues 
vacacions en algun exclusiu paradís italià per a milionaris, 
ha disparat contra tothom (excepte els polítics, és clar): 
contra les famílies que no eduquen els seus fills, contra 
la pèrdua dels valors morals en la societat i, inclús, contra 
la policia. Si aquest llicenciat en l’elitista Oxford s’haguera 
dedicat a alguna cosa més que a surar en el Partit 
Conservador, tal vegada comprenguera un poc als altres, 
ja que el seu país compta amb una sòlida tradició cultural 
realista i social (des de Dickens, i encara abans). 

En el cine la referència és Ken Loach, que va passar 
de la televisió al cine per a denunciar les polítiques de 
Margaret Thatcher en els anys huitanta. La seua “trilogia 
proletària”, amb les potents Riff-Raff (1990), Plovent 
pedres (Raining Stones, 1993) i Ladybird, ladybird (1994), 
ens va mostrar el desolador panorama d’uns barris 
obrers assolats per l’atur i el treball desregulat. Loach 
va denunciar un neoliberalisme que fomentava les 
privatitzacions, mentre els serveis públics i la situació dels 
treballadors es deterioraven, en El meu nom és Joe  (My 
Name Is Joe, 1998) i La quadrilla (The Navigators, 2001). 
El desesperançat retrat d’una joventut sense futur el va 
reflectir en Feliços setze (Sweet Sixteen, 2002) i En un món 
lliure (It’s a Free World..., 2007) ens va passejar per la prima 
línia que separa les empreses de treball temporal de 
l’explotació salvatge dels immigrants.

El cine anglés ha abordat eixes polítiques, que 
carreguen tots els costos socials sobre una classe 
treballadora alienada, inclús en comèdies d’èxit com 
The Full Monty (Peter Cattaneo, 1997) ambientada en un 
Sheffield devastat per la crisi de la metal·lúrgia o Tocant el 
vent (Brassed ‘off’, Mark Herman, 1997), situada en la zona 
on es van tancar dotzenes de mines de carbó. 

Ken Loach, i altres cronistes de la societat anglesa, 
com el mestre Mike Leigh, ens mostren com la falta de 
consciència social, substituïda per l’egoisme individualista 
i el bombardeig consumista, és una part del resultat, però 
que les causes cal buscar-les en aquells que mouen de 
debò els fils de la societat. Aquells que van desmuntant 
l’educació pública (l’única que propicia una igualtat 
d’oportunitats) o la sanitat per tots (l’altre pilar de l’Estat 
del benestar), que han buidat de contingut les polítiques 
socials impulsant bombolles especulatives, que exoneren 
d’impostos als rics per dinamitzar l’economia (la pròpia 
deu ser)... 

I és que, com diu el meu amic Paco, pareix difícil 
que paios com Cameron, Berlusconi, Strauss-Kahn, de 
Cospedal o Bono puguen tindre molt en comú amb la 
majoria dels ciutadans. Almenys, amb els que jo conec.

cal agrair el suport de Caixa Vinaròs, però 
tota ajuda és poca.

S’han hagut de limitar els llibres 
editats anualment? 

Sí, malauradament. Tot i que, a 
conseqüència de la crisi, la venda de 
llibres ha pujat (llegir és, de tots els vicis, el 
més econòmic). L’efecte contrari i negatiu 
és que han baixat els patronatges i les 
subvencions...

Es critica que actualment es prioritza 
que el nom de l’autor tingui poder de 
convocatòria a nivell mediàtic, més que 
la pura qüestió de la qualitat.  

És una obscenitat, s’ha arribat als 
extrems de que un autor ven els drets per a 
fer la peli de la seua obra... abans que estiga 
escrita. Els productors sols volen guanyar, 
guanyar, sense cap compromís ni cap risc, 
per tant, t’acaben venent un producte. El 
problema d’aquesta estratègia resideix en 
que la gent no som borregos en un ramat, i 
a voltes volem provar alguna cosa diferent 
enlloc d’anar sempre al McDonald’s.

Parlant d’allò de “evolucionar o 
morir”, què penses de les publicacions 
digitals? 

Llibre digital o en paper? La meua 
resposta: les dos opcions! Per què escollir? 

Actualment estem pensant en molts 
projectes, però un d’ells serà regalar 
una edició electrònica al comprar la 
de paper. Les editorials menudes ens 
podem adaptar més ràpidament que les 
grans: una bactèria té més probabilitat 
de sobreviure a un cataclisme que un 
dinosaure.

Mantens algun tipus de contacte 
amb col·legues d’altres editorials, o sol 
ser un univers estanc? 

Potser perquè porto poc temps, però la 
veritat és que sols conec a Javier Garrit i 
a les associacions culturals que han editat 
llibres: Amics de Vinaròs, Amay... tots i 
totes estan formats per grans persones 
amb molta il·lusió i un gran esperit.

 
Què li diries a un jove emprenedor 

que vulga llançar-se al món 
empresarial?

Que formalitze l’empresa tot el possible, 
sobretot si té socis: que constitueixen bé 
la societat, fer-se una pòlissa, estipular-se 
un sou i unes atribucions.... tot per escrit 
i signat. I abans de realitzar-lo: pensar és 
gratuït! Reunir-se i planejar els projectes 
és gratuït, però en el moment que s’inicia 
un projecte, cada segon es perden diners. 
Treballar molt i dedicar moltes hores ja no 
és suficient.

Què sents quan veus llibres d’Antinea 
a les prestatgeries de les llibreries?

És un goig grandiós, i vore algú 
comprant un llibre o una revista editat per 
nosaltres esdevé un plaer indescriptible. 
Sembla una tonteria, però em fa més 
goig vore “en directe” una venda d’un 
llibre, que rebre un taló per la venda 
de cent. M’agrada fer el “voyeur” i vore 
qui l’ha comprat, si és home o dona 
(normalment), jove, gran, en família, etc. 
És molt gratificant.

Quin és el llibre que t’hagués agradat 
editar?

Per exemple, als Nadals del 2010 volíem 
editar un llibre sobre l’obra de teatre 
que es va fer sobre Sant Sebastià. Era un 
projecte en una edició bona, en paper 
“brillo” de qualitat, molta fotografia... per 
desgràcia no vam trobar prou mecenatge 
per a dur a terme el projecte.

Resulta dolorós dir-li “no” a un autor?
Moltíssim! La feina d’un autor és 

incommensurable; a part de les infinites 
hores perdudes en recerca, investigació 
i redacció del manuscrit, sempre 
acaba vessant alguna part de les seues 
memòries, impressions, sentiments... i a 
la fi, l’autor es troba amb l’horror de que 
no sols no va cobrar per a la seua obra, 
si no que li va costar el doble d’esforç de 
publicar... i el triple de vendre. Nosaltres 
fem el que podem, però no podem arribar 
a tots, no som una ONG.

Almenys podem oferir servei 
d’impressió en la secció d’impremta 
de l’empresa a preus cada volta més 

raonables, ja que les arts gràfiques 
ens adaptem als nous temps i s’està 
facilitant l’auto-edició cada volta més. 
Tot i que aquesta opció no entra dins 
d’Editorial Antinea, sí que permet a un 
autor amb ganes de veure la seua obra 
materialitzada poder optar a realitzar un 
llibre. Hi ha altres editorials que ofereixen 
servies d’autoedició, sobretot si compten 
amb una empresa que també ofereix 
servei d’impremta. 

Quin és el títol que tornaries a 
publicar amb els ulls tancats?

Moltes de les primeres obres, però 
potser Els fets del temps, d’Alfred Giner 
Sorolla. Una recopilació d’articles de 
divulgació científica molt interessant. El 
“sinyor Giner” com li diem, era el nostre 
“Punset” vinarossenc. Evidentment, 
també tornaria a publicar La Pastora, 
del monte al mito, y El sol se extinguió 
en Mauthausen. També altres libres al 
voltant de Vinaròs que, tot i que no han 
tingut un gran ressò fora de les fronteres 
de la nostra ciutat, serviran per a futures 
investigacions. En aquest sentit, cal fer 
menció d’un llibre de Miquel Angel Baila, 
Lloc, vila i ciutat...., un volum en edició 
d’alta gamma que estudia l’evolució 
urbana de Vinaròs i que ha rebut un 
premi d’Investigació Històrica Borràs 
Jarque de l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs.  

I un llibre que mai no editaries?
Rebutjaria l’edició d’algun títol amb un 

contingut de temàtica de tipus xenòfob o 
masclista.

El divan 
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Santa Mónica

Las dos imágenes de Santa Mónica en la calle 
de su nombre en Vinaròs.

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Autos Mediterráneo  964 22 00 54
Biblioteca   964 45 95 90
Correus i Telégraf   964 24 43 00
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 

L’agenda 
pràctica

Se halla ubicada en la calle de Santa Mónica 
nº 7, de Vinaròs. Prácticamente desconocida 
para la mayoría de la gente, es una pequeña 
obra de arte de azulejos. Los contiene una 
amplia hornacina cerrada con portezuela de 
madera acristalada. Datación de principios del 
siglo XIX.

Advocación a Santa Mónica: La devoción 
a la Santa, difundida por la Orden de los 
Agustinos, debió llegar a Vinaròs con los 
primeros frailes del Convento de San Telmo. 
La calle forma parte de un pequeño arrabal 
antiguo de la población, hoy integrado en el 
centro de la población sin haber perdido su 
peculiar fisonomía. 

Composición e iconografía: En esta 
ocasión Santa Mónica va vestida con un 
hábito parecido al de una monja, ya que por 
costumbre así se vestían en aquél tiempo las 
mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, 
despreciando adornos y prendas vanidosas. 
También contemplando un crucifijo que 
sostiene con su mano derecha. Dos ángeles 

querubines aparecen en el extremo superior 
derecho del cuadro. A veces también la vemos 
con un bastón de caminante, por sus muchos 
viajes tras de su hijo Agustín. En la hornacina 
aparece una imagen de bulto de la Santa, que 
oculta parte del plafón cerámico.

Santa Mónica con los 
dos ángeles querubines.

Santa Mónica, la madre de San Agustín, nació 
en Tagaste (África del Norte) a unos 100 km. de 
la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres, 
que eran cristianos, confiaron la educación 
de la niña a una institutriz muy estricta. Muy 
joven, fue dada en matrimonio a un ciudadano 
de Tagaste llamado Patricio, del que tuvieron 
varios hijos, entre ellos san Agustín, cuya 
conversión le costó mucha dedicación. Fue 
un modelo de esposa y madre. Murió en Ostia 
el año 387. Mónica es patrona de las mujeres 
casadas y de las madres cristianas.

Su hijo Agustín tenía un carácter 
caprichoso, egoísta e indolente, aunque era 
extraordinariamente inteligente, y por eso 
decidieron enviarle a la capital del estado, 

a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y 
oratoria. Cuando murió su padre, Agustín tenía 
17 años.

Ya era todo un maestro. Su madre Mónica 
le siguió a Italia. En Milán, Mónica conoce 
al santo más famoso de la época, el célebre 
San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. San 
Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre 
Agustín, a quien atrajo inicialmente por su 
gran conocimiento y poderosa personalidad. 
En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín, 
ese año se hizo bautizar. Agustín, ya cristiano, 
dispuso volver con su madre y su hermano, a su 
tierra, en África. Él y sus amigos catecúmenos 
decidieron partir desde Ostia hacia África. 
Aunque su madre Mónica murió en el año 387, 
a la edad de 55 años.

Santa Mónica contemplando el crucifijo.

Capilla de Santa Mónica

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
RENFE estació   964 40 15 12
RENFE informació   902 24 02 02
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Credibilitat o... 
tenir barra?

cultura

El regidor d’Hisenda ha apuntat la necessitat 
d’aplicar criteris tècnics i professionals per a 
resoldre els problemes financers de l’Ajuntament. 
I la d’engegar-hi estratègies innovadores. 
Aquesta declaració cal entendre-la com un límit 
al criteri polític que, sens dubte, li planteja la 
direcció del partit. Criteris i estratègies que ja han 
generat conflicte. Se’ns presenten dues lectures 
comptables oposades. No sabem si, ambdues, 
amb informe tècnic favorable. Tanmateix, el 
debat és la cerimònia de la confusió. L’equip de 
govern, però, no deixa cap puntada sense fil. 

Concreten criteris. El discurs del regidor 
Molinos contrasta amb el de Lluís Gandia. Aquest 
tanca la Biblioteca per les vesprades. Diu tenir 
dades de ser molts pocs els usuaris, per tant, que 
els donen pel sac (l’apunt és meu). Però quan se 
li pregunta sobre possibles retalls al Carnaval, 
la resposta és immediata. Ni pensar-ho, “el que 
faça falta”. A veure si ens muntaran un sarau 
(aquests, també). Tots dos edils coincideixen en 
aplicar ajustos als ciutadans (recuperar la taxa 
d’escombraries), en considerar que les seues 
nòmines com a regidors han de ser superiors a 
les que imposaren als de l’anterior legislatura o 
la necessitat d’assessors.

Les estratègies innovadores no han anat més 
enllà d’imitar les formes de les agències de 
qualificació americanes. Han dictaminat sobre 
la solvència municipal: som l’Ajuntament del 
caos. No els ha tremolat la veu. No els importa 
que afecte el nivell de confiança de la institució 
que representen. Interessadament? L’objectiu, 
regular els comptes augmentant ingressos via 
impositiva. Cal valorar que, a diferència dels 
mercats, sí confien en nosaltres.

S’apunta una reorientació de la despesa. Tots 
els afers vinculats a les Soterranyes semblen 
condemnats a ser amortitzats. És el somni d’estiu 
dels populars? Així, quedarien homologades 
amb “els terrenys de l’engany” aquells que van 
ser comprats per a ciutat esportiva. Per una 
altra banda, el regidor Tàrrega ja s’afanya a 
recordar-nos que amb les conductes incíviques 
–sembla generalitzades- som una rèmora per al 
servei de neteja i recollida d’escombraries. I, cal 
una campanya de conscienciació ... Ja s’albira 
la millora de les condicions contractuals de 
l’empresa que presta el servei. 

Es veuen tots queixosos. Veure’ls justificant 
la situació existent i les necessàries iniciatives 
pel bé de tots ha estat el més agradable que els 
ciutadans hem pogut escoltar.

Aquest és el full de ruta 
de la Colla de Nanos i 
Gegants de Vinaròs, i per tal 
de començar per algun lloc 
vàrem començar a Les Cases 
el cap de setmana passat, 
que va celebrar dins de les 

seues festes, la primera trobada de Gegants. 
Allí vam acudir les colles d’Ulldecona, Móra 
d’Ebre, Alcanar i Vinaròs, una petita trobada 
per ser la primera vegada. Per la tarda, desprès 
que els més valents de la colla toregessen a 
les vaques mullades al moll de Les Cases i de 
menjar un molt bon arròs al nou poliesportiu, 
va tenir lloc la cercavila pels carrers d’aquest 
poble tant mariner. Enhorabona companys 
canareus i caseros per aquesta primera 
trobada.

Mare de Déu d’agost
El dilluns dia 15 va tenir lloc la processó 

de la Mare de Déu de l’Assumpció, enguany 
i desprès d’haver trobat el document a l’arxiu 
municipal, s’ha tornat a l’antiquíssima costum 
de treure el nanos i gegants durant la processó. 
Des de la colla de Nanos i Gegants de Vinaròs 
volem agrair a Xavi Palomo per la troballa 

a l’arxiu municipal, que ha permès retornar 
els nanos i gegants a participar a les festes 
del dia 15. Igualment volem agrair a mossèn 
Emili Vinaixa per la predisposició per part de 
l’esgléssia que ha tingut envers els nanos i 
gegants, igualment Lluís Gandia regidor de 
Cultura pel suport i la bona voluntat per part 
de l’Ajuntament en la recuperació d’aquesta 
tradició perduda.

Degut a que era la primera vegada que 
participàvem a la processó estàvem nerviosos 
de com sortiria, degut als tres balls que van fer 
el nanos, per tant, volem també agrair l’ajuda 
i coordinació de la processó de Javier Torres.

Una felicitació ben gran, a l’altura d’un 
gegant, a Cristian Gil, que ha passat de Nano 
a Gegant i ja s´ha confirmat com un nou 
geganter. Així mateix, una menció especial 
als nanos Cruz, Tere Roca i Tere Ortiga, i als 
geganters Eliseo, Andrés, Antonio i Letxa.

I la resta de nanos, joglars, acompanyants, 
vinarossencs i vinarossenques, enhorabona, 
podem estar ben contents del que fem, 
estem fent poble entre tots, perquè el poble 
que perd els orígens perd identitat, i el dia 
15 d’agost del 2011, hem recuperat un petita 
part d’una festa que a Vinaròs, el 1689, era una 
festa molt grossa.

Vinaròs, París, Londres... 
i Les Cases d’Alcanar
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

19 agost

20 agost

21 agost

22 agost

23 agost 

24 agost

25 agost

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS zona tur’stica nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

FGM Cures Auxiliars d’Infermeria

01-09-2011 02-09-2011

9h.-11h, OPA TBE

11h.-13 h. TAO FOL y  RET

13h.-15 h. HHL PSI

1º CFGS Dietètica

01-09-2011 02-09-2011

9h.-11h, FAD OGT

11h.-13 h. ALE FOL y RET

13h.-15 h. COA

DEPARTAMENT SANITÀRIA         23-JUNY-2011

Departament d’Automoció
Exàmens: 1 i 2 de setembre 2011

CFGM Electromecànica de vehicles.

01-09-2011 02-09-2011

9h-11h CEB FOL-AGC

11h-13h MOT TMM

13h-15h SMV CFDS

CFGS Automoció.

01-09-2011 02-09-2011

9h-11h SESC ING

11h-13h MTSA STFT

13h-15h

Exàmens setembre/2011
IES José Vilaplana

EXÀMENS DE SETEMBRE 2011 ESO IES José Vilaplana
DIA HORA ASSIGNATURA CURS AULA

1

DE 8:30 A 10:00 MÚSICA
2 ESO
3 ESO
4 ESO

AULA
DE MÚSICA

DE 10:00 A 11:30 MATEMÀTIQUES

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
103
103

DE 11:30 A 13:00
CASTELLÀ

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

111
111
112
112

ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC 4 ESO DIVER. 112

DE 13:00 A 14:30 VALENCIÀ

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
103
103

DE 14:30 A 15:00 RELIGIÓ (TREBALLS) 1-2-3-4 ESO 101

DE 14:30 A 15:00 PLÀSTICA
1 ESO
3 ESO
4 ESO

101
101
101

DE 16:00 A 17:30
ANGLÈS / FRANCÈS

(1r IDIOMA)

FRANCÈS (2n idioma 4 ESO)

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO
4 ESO

101/103
101/103
101/103
101/103

103

DE 17:30 A 18:30 EDUCACIÓ CIUTADANIA
LLATÍ

2 ESO
4 ESO

101
103

2

DE 8:30 A 10:00 TECNOLOGIA 1 ESO
3 ESO
4 ESO

111
112
112

DE 10:00 A 11:30

CIÈNCIES NATURALS 1 ESO
2 ESO

101
101

ÀMBIT CIENTÍFIC 4 ESO DIVER. 103

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 ESO
4 ESO

103
103

DE 11:30 A 13:00 CIÈNCIES SOCIALS
1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO

126
126
127
127

DE 13:00 A 14:30 FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO
4 ESO

101
101

DE 14:30 A 15:30 EDUCACIÓ ETICOCÍVICA 4 ESO 103
DE 16:00 A 17:30 EDUCACIÒ FÍSICA 1-2-3-4 ESO GIMNÀS

DE 17:30 A 18:30
OPTATIVES 1-2-3-4 ESO 101

INFORMÀTICA 4 ESO INFORM.1

IES JOSÉ VILAPLANA EXÀMENS DE SETEMBRE 2011

1r
B
A
T
X
I
L
L
E
R
A
T

DIA 1

DE  8:30 A 10:00 MATEMÀTIQUES C. SOCIALS I AULA 101
DE 10:00 A 11:30 MATEMÀTIQUES I AULA 103
DE 11:30 A 13:00 CASTELLÀ I AULA 112
DE 13:00 A 14:30 VALENCIÀ I AULA 101
DE 16:00 A 17:30 CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI AULA 102

DE 17:30 A 18:30 EDUCACIÒ FÍSICA GIMNÀS

DIA 2

DE  8:30 A 10:00 ANGLÈS I AULA 115
DE 10:00 A 11:30 BIOLOGIA I GEOLOGIA AULA 103
DE 11:30 A 13:00 HISTÒRIA  CONTEMPORÀNIA AULA 127

DE 13:00 A 14:30
ECONOMIA 

LLATÍ I 
FÍSICA I QUÍMICA

AULA 127
AULA 103
AULA 101

DE 14:30 A 15:30 FILOSOFIA I CIUTADANIA AULA  103

DE 16:00 A 17:30 GREC I AULA 102

2n
B
A
T
X
I
L
L
E
R
A
T

DIA1

DE 8:30.A 10:00 FÍSICA AULA 103

DE 10:00 A 11:30

GREC II
MATEMÀTIQUES II

MATEMÀTIQUES C. SOCIALS II 
GEOGRAFIA

AULA 114
AULA 103
AULA 101
AULA 115

DE 11:30 A 13:00 CASTELLÀ II AULA 113

DE 13:00 A 14:30 QUÍMICA AULA 111

DE 16:00 A 17:30 ANGLÈS II 
FRANCÈS II

AULA 103
AULA 101

DE 17:30 A 19:00 LLATÍ II
BIOLOGIA

AULA 103
AULA 102

DIA 2

DE 8:30 A 10:00 HISTÒRIA DE L’ART AULA 116

DE 10:00 A 11:30 VALENCIÀ II AULA 113

DE 11:30 A 13:00 HISTÒRIA D’ESPANYA AULA 126

DE13:00 A 14:30 ECONOMIA DE L’EMPRESA AULA 126

DE14:30 A 15:30 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA AULA 103

DE 16:00 A 17:30 CIÈNCIES DE LA TERRA AULA 101

DE 17:30 A 19:00
REFERENTS CLÀSSICS
BIOLOGIA HUMANA

EDUCACIÓ FÍSICA

AULA 103
AULA 101
GIMNÀS

DILLUNS DIA 26 DE SETEMBRE
       HORA      CURS
9:00 h 1 curs de CICLES 

FORMATIUS

IES JOSÉ VILAPLANA
INICI DEL CURS 2011-12

DIMECRES DIA 14 DE 
SETEMBRE

HORA CURS

9:00 h 1 ESO

10:00 h 2 ESO

10:30 h 3ESO

11:00 h 4ESO

11:30 h BATXILLERATS

12:00 h 2c curs de CICLES 
FORMATIUS

SERVEI D’AUTOBÚS PER AL DIMECRES 14 
DE SETEMBRE

PUJADA A LES 8:30 A LES PARADES:
1r MAIG, HOTEL., MERCADONA, 

Mª AUXILIADORA
ESGLÈSIA, RUIZ PICASSO

BAIXADA A LES 11:30 h
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El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
celebró el pasado 31 de julio su 
tradicional festival de verano en el 
polideportivo de nuestra ciudad. En este 

evento han participado casi la totalidad 
de sus patinadoras/es que hicieron 
disfrutar al público asistente con una 
demostración de sus discos y con tres 

coreografías grupales. Al finalizar el 
evento, la Peña Taurina Pan y Toros 
ofreció una merienda para todos los 
patinadores y sus familiares.

Festival de verano 
del Club Patinaje Artístico Vinaròs

A Valladolid, del 02 al 06 
d’agost es va celebrar en piscina 
de 50 m. descoberta al Centro 
de perfeccionamiento técnico río 
Esgueva el Campionat Nacional 

d’estiu on va acudir el CN Vinaròs – Cala 
Montero, amb l’entrenador Albert Delmonte 
i 4 nadadors, per a poder medir-se amb les 
millors marques del territori nacional. Van 
competir 244 clubs amb 878 nadadors, 
sent el CN Sabadell el que major puntuació 
aconseguí.

Cap dels nostres nadadors va poder arribar 
a lluitar en una final d’un campionat, on es van 
batre 12 marques nacionals i sols 2 records del 
campionat, tots en la categoria de 14 A.

Temps de les proves nadades:

CASTAÑEDA SUBIRATS ALBERT 
50 M. LLIURES MASCULI en 26.45
200 M. LLIURES MASCULI en 2:05,12
100 M. LLIURES MASCULI en 56.65
100 M. PAPALLONA MASCULI en 1:02,64

XXXIII Campionat 
d’Espanya Infantil 
d’estiu

SANCHO TENA JESUS
200 M. ESQUENA MASCULI en 2:34,46
100 M. ESQUENA MASCULI en 1:09,77

MIRANDA TOVAR DAVID
1500 M. LLIURES MASCULI en 18:55,42
400 M. LLIURES MASCULI en 4:43,98

BRITES DIPPL DANY
100 M. BRAZA MASCULI en 1:27,73
200 M. BRAZA MASCULI en 3:02,61

Fantàstic el fet que uns nadadors 
vinarossencs formen part dels millors 
d’Espanya. 



26

n. 522 - 19 dÕ agost de 2011

Escola Futbol 
Base Vinaròs CF

El Ath. Vinaròs CF, queda en segundo 
lugar en el triangular de Càlig, los 
resultados han sido los siguientes: Tírig- 
Ath. Vinaròs CF 0 - 2, Càlig - Tírig 0 - 0 y Càlig 
- Ath. Vinaròs CF 2-0.

ENTRENOS
Ath.Vinaròs CF (1985-1993): De 20:30 a 

22:00 h. Martes, jueves y viernes
Juvenil Ath. Vinaròs (1993-1995): De 

20:30 a 22:00 h. Martes, jueves y viernes.
Si quieres jugar en el Ath. Vinaròs CF, infórmate en  www.futbolbasevinaroscf.com o al 

Telf.629650192

Broche de oro 
para la escuela  

La Escola Futbol Base Vinaròs, es la 
que representa a tu ciudad por toda la 
provincia de Castelló. Después de la gran 
temporada 2010/2011, Torneo de Pascua, 
Campus Jordi Pablo y Liga, así lo reflejan 
los resultados obtenidos, en categorías 
superiores a otras escuelas de la provincia, ya 
que como siempre hemos dicho, intentamos 
jugar en categorías donde los alumnos 
tienen que realizar un gran esfuerzo y existe 
más competitividad, sin importancia de los 
títulos, ya que la escuela podría contar todos 
los años con títulos en todas las categorías, 
pero en categorías inferiores nos estaríamos 
engañando nosotros mismos. Empezará la 
temporada 2011/2012 con la misma ilusión 
y ganas que la anterior, muchos son los 
nuevos alumnos que se han inscrito a la 
Escola Futbol Base Vinaròs, alumnos de 
los pueblos de alrededor que han elegido 
nuestra escuela. Estamos observando un 
gran aumento en las inscripciones por lo que 
este año la escuela puede llegar a contar con 
250 alumnos. 

Inicio de entrenos
2-CADETES (1996-1997): Lunes, 

22 de Agosto a las 20:00 h
2-INFANTILES (1998-1999): 

Lunes, 22 de Agosto a las 19:00 h
3-ALEVINES (2000-2001): 

Martes, 6 de Septiembre a las 19:00 h
3-BENJAMINES (2002-2003): 

Martes, 6 de Septiembre a las 17:15 h
3-PREBENJAMINES. (2004-

2005): Miércoles, 7 de Septiembre a 
las 17:15 h 

3-MINIBENJAMINES (2006-
2007): Miércoles, 21 de Septiembre a las 17:15 
h

Entrenos
CADETES (1996-1997): de 20:30 a 22:00 h. 

lunes, miércoles y jueves 
INFANTILES (1998-1999): de 19:00  a 

20:30 h. lunes, miércoles y jueves 
ALEVINES (2000-2001): de 19:00  a 20:30 

h. martes y viernes
BENJAMINES (2002-2003): de 17:30 a 

19:00 h. martes y viernes
PREBENJ. (2004-2005): de 17:30 a 19:00 h. 

miércoles y viernes

MINIBENJAMINES (2006-2007): de 17:30 
a 19:00 h. miércoles y viernes

Les recordamos que están abiertas las 
inscripciones para jugar en la Escola Futbol 
Base Vinaròs la temporada 2011/2012,   
gratuidad para los alumnos nacidos en  
2006-2007, para más información pueden 
llamar al telf. 678 465 495 o en la web www.
futbolbasevinaroscf.com. Para el resto de 
alumnos ya pueden pasar por el Banco 
Barclays para hacer el ingreso de 100 euros 
que es la preinscripción, también lo puedes 
hacer en Ruralcaixa, c/ dels Franciscans, 
al lado de contribuciones. Para más 
información, telf. 678 465 495 o en la web 
www.futbolbasevinaroscf.com
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Organizada por el Club 
Natación Vinaròs se celebró el 
día 7 de agosto, la  LI Travesía al 
Puerto de Vinaròs. La mañana 
fue calurosa y propicia para 
un buen baño. Hubo una 
excelente participación 

de nadadores y también una buena 
concurrencia de público para ver la prueba 
y disfrutar de esta actividad veraniega tan 
refrescante. Como voluntario y técnico del 
mundo de la discapacidad, quiero manifestar 
públicamente algo que me contrarió mucho: 
en el reglamento de la prueba para este año 
había una norma que decía lo siguiente: “La 
prova adaptada estarà limitada a aquelles 
persones amb discapacitat de les quals es 
permeta eixir de l’aigua per mitjà d’una 
escala de paret”. Me pregunto, ¿por qué 
aquellas personas que no pueden salir del 
agua con ese artilugio no pueden participar? 
En años anteriores, la Cruz Roja hacía una 
labor muy importante en este sentido. 
Contribuía de manera generosa para que 
todos los discapacitados, sin excepción, 
pudieran participar. Este año la Cruz Roja 
no ha prestado esta colaboración, ¿por 
qué? Seguramente porque la organización 
no se lo ha pedido. Por la ausencia de este 
servicio, algunos nadadores discapacitados 
no pudieron ser inscritos en esta travesía. 
Los derechos humanos básicos, son los 

mismos para todos, sin excepción. Cocemfe 
Maestrat, a través de su Club Bamesad Baix 
Maestrat Esport Adaptat, presentó a dos 
nadadores, aquellos que cumplían con 
las normas de la organización: Jonathan 
Guardiano (S14), que fue primero en su 
categoría, así como Denis Guerrero (S14). 
La entrega de trofeos estuvo presidida por 
el máximo representante de la Corporación 
Municipal Sr. Juan, Alcalde de Vinaròs y por 
el Concejal de Deportes, Sr. Adell. Entre 
el numeroso público asistente hay que 
agradecer la presencia de concejales del PP, 
así como de otras formaciones políticas del 
Consistorio, interesados por esta actividad 
deportiva tan 
arraigada y atractiva 
que cada año se 
realiza en el puerto 
de  nuestra ciudad. 
Deseamos que  en 
años venideros, 
todos aquellos 
responsables de 
organizar este 
evento sean capaces 
de conseguir que 
aquellos que deseen 
participar, puedan 
hacerlo. Así lo 
esperamos.

El Club Bamesad en la
LI Travesía al puerto de Vinaròs

Club Pesca Deportiva “La Lubina”
Con una mañana muy soleada y 

calurosa el Club de Pesca Deportivo 
“La Lubina” celebró el pasado día 07 de 

agosto el cuarto concurso infantil del Campeonato Social 
año 2011, en la modalidad infantil en sus dos apartados 
de categorías U-8 (menores de 8 años) y U-14 (entre 9 y 
14 años), en la escollera de Levante del puerto de Vinaròs 
y desde las 09:00 a las 12:00. Continuando con una gran 
afluencia de participantes, empezaron el concurso y 
naturalmente a la hora de costumbre se hizo una parada 
para reponer fuerzas con el tradicional almuerzo y los 
ganadores fueron: 

U-8    U-14

1º  Mireilla Carrasco  1º  Laura Albiol
2º  Martina Gonzalez  2º  Julen Ventos
3º Nacho Albiol   3º  Laia Pepio

Aplaudimos y agradecemos la ilusión y las ganas que 
demuestran nuestros socios más “peques” y que en cada 
concurso se superan en capturas. Gracias a todos.

Indicaros que el próximo concurso será el día 28 de 
agosto en el dique de Levante y de 09:00 a 12 horas.
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¿Sabías qué?
El pasado sábado, la Escola de  futbol 

Futur 09 Vinaròs, celebró reuniones 
informativas con familiares e interesados, 
resolviendo las siguientes dudas.

Edades
Pueden inscribirse todos los nacidos entre 

el 01-01-1998 y el 31-12-2007, tanto niños 
como niñas.

Entrenamientos
Los entrenamientos, son los martes y jueves 

de 17:30h a 19h, para los nacidos hasta el 31-
12-2000. Los nacidos en 1998 y 1999, lunes, 
martes y jueves de 19h a 20:30h. Empezamos 
el 1 de septiembre.

Cuotas claras y sin sorpresas
Precios económicos y con facilidades de 

pago, para que tú puedas decidir. Pagas 
la matrícula a la inscripción, y el quince de 
cada mes la cuota mensual. La matrícula y 
la cuota dependen de la categoría (año de 
nacimiento).

Te informaremos antes de inscribirte de 
los precios, y mensualmente verás en el 
banco, que siempre es el mismo importe 
mensual. No te añadiremos, “extras”. Como si 
fuera un repaso o una academia de idiomas, 
pagarás por los meses que estás inscrito. Ni te 
ofrecemos nada gratis, ni te pedimos grandes 
desembolsos.

Incluye ropa deportiva
El Futur 09 te entregará la ropa necesaria 

para jugar (camiseta + pantalón + medias), 
para entrenar (camiseta + sudadera) y la 
ropa de paseo (bolsa + chándal + polo), solo 
preocúpate por las botas (aprovecha los 
descuentos en tiendas de deportes que te 
ofrecemos).

Más dudas
En la web del club, puedes encontrar más 

preguntas y respuestas en la sección “Tus 
dudas”.

¡Aún estas a tiempo!
Visita www.escolafutur.es

Que consistía en: 
- Hacer el máximo de 

repeticiones con un total de 
60 kg. (50 kg. en discos + 10 kg. 
que pesaba la barra).

- Los participantes no podían 
superar los 90 kg. de peso.

- Se considera una repetición 
válida aquella que al flexionar 
los brazos se llega a tocar el 
pecho y que al estirar quedan 
los brazos totalmente rectos.

Clasificación: 
1er clasificado ganador 

de la copa, medalla de oro y 
diploma:  Pety Horvath con 37 
repeticiones.

2o  clasificado ganador 
de la medalla de plata y 
diploma: Hernan Bravo 
con 35 repeticiones.

3er  clasificado ganador 
de la medalla de bronce y 
diploma:  Hugo Jurado  con 32 
repeticiones.

4º clasificado diploma: 
Cristian Pop con 22 repeticiones.

5º clasificado diploma: 
Sebastián Cifuentes con 21 

repeticiones.
6º clasificado diploma: Luís 

Zambrano con 13 repeticiones.

Jueces: Antonio Atencia 
Padial gerente del Gimnasio 
San Francisco de Vinaròs y Ivan 
Maroto  profesor de educación 
física.

Organiza: Gimnasio San 
Francisco de Vinaròs. 

Colabora: Julivert playa.
Agradecimientos: Julivert 

playa, Ivan Maroto, Julián 
Zaragozá y todos los asistentes.

1º Campeonato Press Banca 
de resistencia en Vinaròs

Andrea Cabré participó el pasado día 6 de las Pistas de Atletismo de Málaga, en el Campeonato 
de España Abosuto, poniendo fin a esta temporada.



Xerrada estiuenca davant de Cop de mar

Gara Garriga Rubí celebra el seu desé aniversari amb els 

seus amics i amigues de l’Illa Arts

L’artista de Vinaròs, Xuso, va exposar a Vallibona les seues magnífiques creacions amb ceràmica
29

societat

Participació vinarossenca a la Festa de l’aigua de Vallibona.

El pasado 9 de julio celebraron sus bodas de plata Lina Fora y Andreu Carapuig, en  “les cavallerisses” del ermitorio de los Santos patronos de Vinaròs. El convite se celebró con más de 60 invitados en los porches de la misma Ermita. Felicidades y que cumplan muchas más

Les Camaraes llenaron el paseo marítimo de su folclore ancestral
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societat

Grupo de amigos en la “IV Recreación Batalla del Ebro en Faió”.

Agradable vetllada del Llagostí

Els xocolaters els desitgen bon estiu!

Presència vinarossenca a Vallibona. Mes fotos a www.vallibona.net

Tertulia futbolera 1ª División, en la foto Paco del València CF, Hallado del Ath. 
Club, Joan del Real Madrid, Felipe del FC Barcelona y Julio Vidal de Cadena Ser.

societat

Tertulia futbolera 1ª División, en la foto Paco del València CF, Hallado del Ath. 
Club, Joan del Real Madrid, Felipe del FC Barcelona y Julio Vidal de Cadena Ser.Club, Joan del Real Madrid, Felipe del FC Barcelona y Julio Vidal de Cadena Ser.

50 Aniversario de boda de Manuel Moya y Francisca Jiménez celebrado 

recientemente junto a toda su familia, primero en su nuevo casamiento en 

la Iglesia Santa Magdalena donde renovaron sus votos y luego en el Hostal 

Teruel donde lo celebraron con todos los suyos.








