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‘Esmorzars saludables’ 
al mercat municipal

Antinea presenta ‘Flora rara, endèmica i amenaçada 
del terme de Vinaròs i àrees limítrofes’

Chicha Montenegro 
Gallery opta als Premis 
Butaca de teatre de 
Catalunya 2011

El Projecte Castor 
instal·larà els pròxims 
dies la plataforma 
marina de processos

El corredor mediterrani: 
eix prioritari

Dídac Mesa Romeu, 
un jove i magnífic autor
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Sobreviure

Aquesta setmana ha arribat a 
redacció una pregunta que des 
de l’associació de Veïns Migjorn 
deixen sobre la taula. Per una banda 
lamenten la nova organització 
del passeig marítim, amb la 
implantació d’una nova rotonda i 
“l’organització”circulatòria del carril 
obert al transit de la superfície. Per 
un altra, denuncien la construcció al 
bell mig del passeig de l’Oficina de 
Turisme que, segons opinen, envaeix 
els 20 metres de protecció, forma una 
pantalla visual i és una construcció 
“que està més prop de ser un corral, 
que assemblar-se al pavelló alemany 
del 29, de Mies van de Rohe a 
l’Exposició Universal de Barcelona”.

A més, la mateixa associació també 
denúncia que al Puntal han tallat els 6 
metres de servei de pas i vigilància.

Malgrat la velocitat de les xarxes socials a l’hora 
d’oferir les notícies, i la repercussió que aquesta 
celeritat pot ocasionar als mitjans dedicats a la 
gestació diària o setmanal de la informació, no ha 
de perdre’s de vista que la rapidesa, de vegades, no 
és una bona consellera, inclús per als que xafem els 
carrers tots els dies, que de vegades lamentem no 
disposar de temps suficient per a meditar la notícia. 
Sabem que els bons caldos necessiten temps per 
curtir-se en barrica, i que en el nostre petit món 
dedicat a la informació, de moment i esperem que 
durant anys, la rapidesa del pistoler mai no podrà 
contenir la saviesa tècnica d’Emma Bas, la mestria 
dels reportatges de Xavier Flores, la memòria 
enciclopèdica de Juanjo Benito, la capacitat 
omnipresent de Joan Astasio, la frescor del carrer 
de Zaragozà o el cor bategant d’Emili Fonollosa. 
La dificultat d’aquesta feina resideix en interpretar, 
digerir i oferir la informació, i acceptar amb 
antelació el risc de poder equivocar-se, d’exposar 
públicament un anàlisi més o menys encertat. Les 
xarxes socials s’han convertit en temples de debat, 
en espais de contrast d’opinions, de llibertat i de 
comunicació amb la resta del món i... en autopistes 
virtuals de la immediatesa. Tot i que, de moment, 
no poden substituir l’estil i el criteri de la gent 
que es mou en la cosa mediàtica, la solució per 
als treballadors dels mitjans per tal de sobreviure 
podríem trobar-la en la recerca d’un camí propi, 
intransferible, anteposar l’artesanal front a la 
fabricació en sèrie. Lluitar, en definitiva, amb la 
mateixa arma, la creativitat, per proposar un dels 
principis de les arts marcials com a nova estratègia: 
aprofitar la força del “contrari” en benefici propi.

Una solució, precisament, que el savi bou Ratón, 
molts diran que inconscientment, va adoptar 
perseguint aquest bàsic i reiteratiu objectiu: 
sobreviure. Per cert, contradictori nom per induir 
a equívocs cap al denominat popularment “bou 
assassí”. Sembla que aquest animal, com molts 
integrants de les diferents espècies, simplement 
ha après a establir -en un salt evolutiu- una 
lluita de tu a tu, utilitzant la mateixa eina que els 
homes que anaven cap a la seua caça i captura. 
Queda demostrat doncs, una vegada més, que 
la intel·ligència no és patrimoni exclusiu dels 

defensors de l’antropocentrisme, i que un Ratón 
qualsevol, per a decepció dels que creuen que 
l’ésser humà és el melic del món i el súmmum 
universal, pot rivalitzar amb la ment més 
espavilada. El que hauria d’estudiar-se amb esperit 
crític -“penso, doncs destorbo”- és si cal comptar 
amb mesures d’aquest tipus per a reactivar un 
folklore que semblava superat.

En un altre ordre de coses, finalitzem comentant 
la satisfacció que sentim a aquesta casa per 
com va desenvolupar-se l’acte de presentació 
del llibre Flora rara, endèmica i amenaçada del 
terme de Vinaròs i àrees limítrofes, de Dídac 
Mesa Romeu, que va fer una demostració dels 
seus amplis coneixements sobre la flora més 
atractiva i propera. Una presentació mitjançant 
la qual quedava en evidència la fragilitat dels 
ecosistemes, el seu esforç per subsistir i el nostre 
paper com a part d’una globalitat. Globalitat? 
Doncs sí, que no sols ha de pertànyer al diví i a 
l’humà parlar de la globalitat en termes financers, 
ja que és precisament aquesta globalitat borsàtil 
la que ha conduit la societat davant d’una 
paradoxa social que també implica supervivència: 
per què els robatoris comuns sí compten amb una 
penalització i els realitzats en l’àmbit de la banca 
queden impunes? 

Al tancament d’aquesta edició es publicava 
que el corredor mediterrani ja és oficialment una 
prioritat. Brussel·les subvencionarà l’eix ferroviari 
de mercaderies que connecta la frontera francesa 
amb Barcelona, Tarragona, València, Cartagena i 
Almeria. Una fita històrica, finalment, aconseguida 
en nom, també, de la supervivència. Felicitats a tots 
i a totes.
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La Comissió anunciava dimecres 
en una conferència de premsa 
la decisió d’incloure el corredor 
mediterrani complet com a eix 
prioritari de transport europeu. Siim 
Kallas, l’eurocomissari de Transports, 
revelava el traçat del corredor, que 
finalment no deixarà despenjat 
Alacant i baixarà fins a Almeria, però 
que inclourà un ramal que pujarà 
d’Algesires cap a Madrid i que 
passarà per Saragossa. El corredor 
mediterrani ja és oficialment una 
prioritat de la Comissió Europea 
pel 2030. Brussel·les subvencionarà 
l’eix ferroviari de mercaderies que 
connecta el centre d’Europa amb 
Barcelona, Tarragona, València, 
Cartagena i Almeria. Des d’Almeria, 
el traçat continuarà per l’interior 
fins a Granada, per arribar després 
a Algesires.

L’eurocomissari de Transports, 
Siim Kallas, ha descartat la travessia 
central dels Pirineus, però preveu 
connectar Saragossa i Madrid amb 
Algesires i els corredors mediterrani 
i atlàntic.

La CE apostarà també pel 
corredor atlàntic, la interconnexió 
ferroviària amb el nord per Irun, 
però rebutjarà la travessia central 
pirinenca. Tot i la insistència 
aragonesa, i del mateix ministre 
espanyol de Foment, José Blanco, 
Brussel·les es nega a finançar en 
plena crisi l’excavació d’un túnel 
d’entre 30 i 60 quilòmetres per sota 
els Pirineus per connectar Saragossa 
i Tolosa esquivant Catalunya. Si els 
governs espanyol i francès el volen 
se l’hauran de pagar sense l’ajuda 
dels fons comunitaris.

Brussel·les només subvencionarà 
les infraestructures que siguin 
econòmicament sostenibles i si el 
seu govern estatal es compromet 
a cofinançar-les en els terminis 
previstos.  Kallas preveu invertir 
32.000 milions en set anys, però 
el repartiment és encara difícil de 
calcular: 10.000 milions es reserven 
per finançar fins el 85% de les 
inversions en estats beneficiaris dels 
fons de cohesió (l’espanyol ho és 
fins el 2015) i amb la resta es pagarà 
el 10% dels altres corredors.

La UE avala el corredor 
mediterrani complet

Finalment el projecte no deixarà fora Alacant
VilaWeb

El Proyecto Castor avanza 
siguiendo los plazos previstos. El 
pasado 13 de octubre zarpó desde 
el puerto de Corpus Christi (Texas) 
el top side de la plataforma de 
procesos. La estructura, de 9.000 
toneladas, ha sido construida por 
la empresa Kiewit. Paralelamente, 
el jacket ha sido construido en 
las instalaciones que la firma 
Dragados Offshore tiene en Cádiz, 
desde donde saldrá con destino al 
puerto vinarocense. 

La fecha de llegada de ambas 
estructuras está prevista para el 10 
de noviembre, al igual que la grúa 
Heerema, la de mayor dimensión 
del mundo y que zarpará  desde el 
puerto de Rotterdam. Una vez en 
Vinaròs se procederá al ensamblaje 

de ambas partes durante un 
período de varias semanas.

La instalación energética está 
formada por tres elementos: la 
Plataforma Marina, el Gaseoducto 
de conexión y la Planta de 
Operaciones Terrestre Ignacio 
Pérez.

Con un coste de ejecución 
cercano a los 1.300 millones 
de euros, el Proyecto Castor 
tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia y seguridad del sistema 
gasista español. Los accionistas 
del Proyecto Castor son el Grupo 
ACS y Castor Limited Partnership 
(CLP), a los que se sumará Enagás 
cuando la infraestructura entre en 
funcionamiento. 

El Proyecto Castor 
instalará en los próximos 
días la plataforma marina 
de procesos
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Emili Fonollosa

Oscar Senén comienza a adaptarse a la vida 
americana. El ambiente en su universidad es 
“un pasada, hay muy buen ambiente, con más 
de 4.000 alumnos, casi 1.000 alumnos en el 
primer curso como yo y todos están dispuestos 
a conocerte y ayudarte. La vida es muy diferente 
en cuanto a horarios, cultura, etc. En cuanto al 
clima, lo peor está por llegar, durante el invierno 
es difícil superar los 0 grados”. Desde que llegó, 

no para, “de la escuela a casa, de casa a la escuela, 
espero tener pronto ya algo de tiempo libre y así 
conocer un poco más Boston y más adelante, si 
el calendario lo permite, me gustaría visitar 
Nueva York e incluso Los Ángeles, cuna de las 
películas, aunque esté al otro lado de Estados 
Unidos”. Òscar Senén recuerda la huella que ha 
dejado en él la banda de Catí. Ha sido su primera 
banda como director, “he hecho muy buenos 

amigos, tengo grandes recuerdos, fueron dos 
años muy importantes, era muy buen proyecto 
de futuro, si no hubiera surgido la posibilidad de 
Boston, me hubiera quedado, a pesar de no ser 
una banda grande”. Aparte de familia y amigos, 
dejar en España la banda catinense ha sido lo 
que más le ha dolido, además de los jóvenes 
educandos a los que enseñaba como futuros 
músicos, en otras localidades de la comarca.

Oscar Sénen, 
de Vinaròs a Boston 
“pasando” por 
Peníscola

No parece que pueda haber mucha relación 
entre la cosmopolita ciudad de Boston con 
la turística Peníscola. En estos momentos 
sin embargo sí que hay un “hilo musical” que 
las une. Allí en Estados Unidos, un músico 
vinarocense recién aterrizado en ese país, 
Oscar Senén Orts, acaba de componer una 
obra que dedica a la historia y costumbres de 
Peníscola y que fue estrenada el pasado 1 de 
octubre en el Palacio de Congresos de esta 
ciudad. 

A sus 27 años, Oscar ha apostado por cruzar 
el Atlántico para completar su formación y 
adentrarse además en la composición de 
bandas sonoras de películas, y qué mejor que 
hacerlo en la prestigiosa “Berklee College of 
Music”. La Orquesta Sinfónica de Peníscola, 
bajo la dirección de Salvador García Sorlí, fue 
la encargada de estrenarla en el concierto que 
ofreció ante numeroso público en el Palau de 
Congressos de la turística localidad. “La ciutat a 
la mar. (Peníscola, moments d’una història)” es 
una obra inspirada en la historia de Peníscola, 

que habla de 
los primeros 
pobladores de la 
ciudad, el Papa 
Luna, su castillo, 
sus costumbres… 
Fue un encargo 
de la orquesta 
p e n í s c o l a n a , 
después de que 
diversas bandas ya 
tocaran una pieza 
original de Senén, 
“Tirant lo Blanc” en 
el certamen de la 
pasada primavera. 

“Tengo muy 
buena relación con su director y me encargó la 
obra para el concierto de cierre del ciclo que se 
hizo este 1 de octubre” narraba a Vinaròs.News 
desde Boston, por videoconferencia. “Fue un 
placer que una orquesta de este nivel pudiera 
tocar mi música”. La Orquesta Sinfónica de 

Peníscola actuó junto con la solista Micaela 
Iftade y también interpretó el concierto 
para violín y orquesta Op.46 del maestro 
AramKhachaturian. El final de la obra de Senén 
fue acompañada con prolongados aplausos y 
todos los espectadores en pie.

Oscar Senén forma parte de la Sociedad 
Musical “La Alianza de Vinaròs” desde hace 15 
años. En esta sociedad empezó su formación 
musical, pero ahora ha debido renunciar a la 
misma momentáneamente por su estancia 
en EEUU. También deja atrás dos años como 
director de la Unió Musical Catinenca, así como 
su labor como profesor de música en diferentes 
localidades. “Después de haber acabado el 
grado superior de tuba en Barcelona y continuar 
cursando estudios de composición, quería 
ampliar mis estudios de composición, y es una 
suerte poder venir a los EEUU, ya que es la cuna 
de la música de cine, música que siempre he 
admirado”. Así, logró superar en Madrid unas 
pruebas para ingresar en la escuela de música 
de Boston. “Hacían pruebas por todo el mundo 

y tuve la suerte de que me aceptaran, además, 
me dieron una beca que cubre los estudios. Era 
una gran oportunidad para hacer la carrera, que 
se llama Film Scoring, para hacer músicas de 
películas”. 

El estar en el país del cine por excelencia 
es una gran ventaja, “aquí tienes los mejores 
profesionales, por tanto, los mejores profesores, 
muchos de ellos han estado puestos en 
películas, es gente de primer nivel, es el país 
donde mejor se escribe música para cine”. Hasta 
la fecha lleva compuesta música de cámara, 
sinfónica para banda y concierto para solistas, 
pero ninguna banda sonora porque no he 
tenido hasta ahora oportunidad ni medios para 
hacerlo, lo cual creo que encontraré aquí en 
Boston”. Estando en Barcelona tuvo de profesor 

a Arnau Bataller, que estudió en Los Ángeles 
y con él estuvo colaborando, pudo preparar 
partituras de músicas para bandas sonoras de 
películas españolas, así vivió desde cerca el 
trabajo de un creador de música de cine. 

Si hubiera que destacar una obra entre las 
que ya ha compuesto el joven vinarocense, 
posiblemente ésta sería “Tirant lo Blanc”, que 
fue encargada por la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana para 
ser la pieza obligada de la segunda sección en 
los pasados certámenes provinciales. “Tuve la 
suerte de que me encargaran esta pieza. Es una 
satisfacción que interpreten tu música tantas 
bandas de gran nivel y que además lo hagan 
en las salas más importantes de la Comunidad 
Valenciana”. 

Músico de Vinaròs y Catí

Vida americana
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A.C.

Por su parte, Puzo destacaba las 
campañas de protección, promoción 
y prevención de la enfermedad  que 
se desarrollan desde el área de Salud. 
Respecto a las labores de protección, 
precisamente, Puzo afirmaba que 
los servicios competentes han 
estado revisando las condiciones del 
Mercado “hemos trabajado con las dos 
corporaciones, que han colaborado 
en todo lo que les hemos pedido, y 
les puedo asegurar que tenemos unas 
magníficas instalaciones”. Puzo, por otro 
lado, precisaba que hace cuatro años 
que se están llevando a cabo campañas 
en diversos centros escolares, “hemos 

realizado 40 talleres que han afectao a  
2.000 niños”. La alimentación es uno de 
los pilares que fundamentan la buena 
salud de las persones, como recordaba 
Puzo, que apostaba por rebajar la sal de 
las comidas y por reforzar los desayunos 
para darles la importancia que tienen. 

Finalmente, el presidente de la 
asociación de Comerciantes, Ángela 
Martínez, manifestaba que las familias 
deberían aprovechar más los productos 
frescos del Mercado, “el vale descuento 
que ofrecemos permitirá a los padres y 
madres que se acerquen al Mercado, si 
alguno no lo conoce”. 

400 alumnos 
participan en 
‘Esmorzars saludables’

Los alumnos de los diferentes centros educativos 
acuden al Mercado para participar en una iniciativa 
que pretende reeducar los hábitos alimentarios 

Los 400 niños y niñas 
participan en una iniciativa 
que empezó a gestarse en el 
mes de junio, cuando desde el 
área de Comercio se pusieron 
en contacto con el director del 
área de Salud, Fernando Puzo, 
para organizar una serie de 
jornadas dirigidas a los más 
pequeños. El resultado ha 
sido la propuesta Esmorzars 
saludables, una idea que 
persigue incidir en los hábitos 
alimentarios a través de la 
promoción de la salud de los 
pequeños, a la que se suma 
la colaboración, también, del 
Mercado municipal. Como 
explicaba la edil de Comercio, 
Amparo Martínez, el objetivo 
es que los alumnos de los 
diversos centros educativos 
conozcan de primera los 
productos frescos, “están 
al supermercado y ver los 
productos envasados”, 
precisaba Martínez, quien 
destacaba el aspecto 
sociabilizador de la iniciativa, 
que tendrá lugar del 18 
de octubre hasta el 30 de 

noviembre, además de la 
reeducación alimentaria. 

Según concretaba la edil 
de Comercio, el área de Salud 
está a cargo de las charlas 
y el Mercado municipal 
colabora con los alimentos 
que componen el desayuno 
saludable que se ofrece a 
los pequeños en las mismas 
instalaciones del mercado. 
Así, la mañana se inicia con 
una charla, luego prosigue 
con un desayuno que consiste 
en un vaso de leche, una pieza 
de fruta, unas rebanadas de 
pan con aceite y lonchas de 
queso o jamón, y, por último, 
el obsequio de una bolsa de 
compra de material reciclado 
con lingüística de mercado 
en valenciano “Posa’m una de 
valència” i un libro explicativo 
de qué tipo de alimentación 
es la recomendable para 
los más pequeños. El 
Ayuntamiento entregará a 
los comerciantes, además, 
unos vales descuento, como 
informaba Martínez. 

Puzo: “El Mercado cuenta con 
unas magníficas instalaciones” 

Des del PSPV-PSOE acusen al PP de 
“malbaratament” 

El PSPV-PSOE denunciava el passat dijous dia 
13  que El PP Vinaròs “ha malbaratat 1600 euros 
en noves banderoles de la Comunitat Valenciana 
i Espanya”.

Els socialistes volien mostrar “la nostra total 
indignació amb l’equip de govern de Juan Bautista 
Juan i en especial amb el Regidor d’Hisenda, 
Ernesto Molinos, ja que considerem una burla 
que anunciï futures retacades per al pressupost 
del 2012, i alora, comprovem que aquest mateix 
gestor permet un caprici nacionalpista del 1er 

tinent d’alcalde, Luís Gandia, de 100 euros en 
banderoles per guarnir carrers”.

Gandia: “El PSOE va amagar la nostra 
Senyera i ara no sap com justificar-se”

 Per la seua part, el portaveu del govern local, 
Lluís Gandia, replicava a la nota de premsa 
emesa per el PSPV-PSOE declarant que “el 
POSE va amagar la nostra senyera i ara no sap 
com justificar-se-la”. Gandia recordava al PSPV-
PSOE “els més de 750.000 euros en factures 
que van deixar sense pagar i sense consignació 
pressupostària”.

Gandia ha assenyalat que “els socialistes haurien 
de saber que l’any 2000 l’anterior equip de govern 
del PP va comprar unes banderes valencianes 
perquè foren col·locades en els carrers de la nostra 
ciutat durant les festes de Sant Joan i Sant Pere, 
banderes que van desaparèixer de l’Ajuntament 
l’any 2000 quan va entrar a governar el tripartit 
per a tornar a comprar banderes catalanes”.

Durant 8 anys el Partit Popular va sol·licitar des 
de l’oposició que en els carrers de la nostra ciutat 
tonejaren durant les festes de Sant Joan i Sant 
Pere la nostra senyera”, concloïa el portaveu del 
govern local.

La polèmica de les banderoles
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La familia Ortí Julián agradece todas las muestras de apoyo 
recibidas por la ciudad de Vinaròs durante los duros momentos 
tras la desaparición de Esther y los días posteriores, ya que los/as 
vinarocenses se volcaron con nuestra familia y compartieron con 
nosotros todos los terribles momentos que hemos vivido desde 
entonces. También queremos destacar el papel desempeñado por 
la Policía Local, la Guardia Civil, y, especialmente la POLICÍA JUDICIAL,  
por el trabajo realizado durante todo el doloroso proceso y por el 
apoyo ofrecido hacia nuestra familia.

La seu del BLOC-Compromís va acollir 
la presentació a Vinaròs dels diferents 
candidats per a les pròximes Eleccions 
Generals per la circumscripció de Castelló. 
Roger Miras primer candidat per Castelló 
al Congrés, Juan Gomis tercer candidat per 
Castelló al Congrés, i Jordi Julià candidat 
per Castelló al Senat, realitzaven un repàs a 
les principals reivindicacions, especialment 
les vinculades al nostre territori, com ara, 
potenciar el servei de Rodalies. Un servei 
del qual Mira ha precisat que desprès 
d’un estudi elaborat per Compromís han 
arribat a la conclusió que “és ridícul el que 
costaria mantenir aquest servei”. A més, 
Miras ha avançat que demandaran més 
atenció a  les zones rurals, concretament 
els robatoris que en els últims temps estan 

afectant al sector agrari. D’altra banda, el 
primer candidat al Congrés ha afegit que 
realitzaran un seguiment “del dipòsit de 
gas natural” a les costes de Vinaròs, així 
com de la plantació d’arròs transgènic 
projectada a uns terrenys de la ciutat, i ha 
remarcat que es potenciarà la “reclamació 
històrica” del corredor mediterrani. Un altre 
de les prioritats de Compromís se centra 
en la dació en pagament dels habitatges, 
tema en el que “estem treballant”, i el 
de demanar responsabilitats polítiques 
desprès d’esbrinar qui és el responsable 
d’haver col·locat a caixes, com la CAM, 
“a gestors ruïnosos”. Moras ha indicat 
que des de Compromís es vol apostar 
també per eliminar la morositat pública, 
per promocionar l’empresa valenciana i 

per proporcionar crèdits a les xicotetes 
empreses, a més de crear noves empreses a 
través d’una finestra única. 

Per la seua part, i respecte al Senat, 
Julià ha declarat que actualment és un 
aparell administratiu que s’ha convertit en 
un “cementeri d’elefants”, i per tant, des 
de Compromís es defensarà la reforma 
constitucional per prescindir-ne en el 
cas que no es destinen a aquesta cambra 
qüestions de major envergadura i pes, com, 
per exemple, temes vinculats a Educació, 
Sanitat, o també la revisió de la possibilitat 
d’accedir a TV3 des del País Valencià. 

D’altra banda, Joan Manuel Segarra, 
membre d’Iniciativa, ha remarcat la 
necessitat d’un canvi polític per intentar 
millorar les ciutats des de l’ecologisme.

Els candidats de 
Compromís a les 
Generals visiten Vinaròs
El corredor mediterrani, els robatoris al sector rural, la dació en 
pagament o eliminar la morositat pública són les prioritats principals 

¡Te esperamos este día, no faltes!



7

n. 530 - 21 dÕ octubre de 2011

Noemí Polls
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66

actualitat

A.C.

“Compromesos amb esta terra”, Ximo Puig 
traslladava així la voluntat dels candidats 
del PSPV-PSOE que concorren a les Eleccions 
Generals  per al Congrés dels Diputats i per 
el Senat durant la seua presentació dilluns 
passat a Vinaròs. Puig, que a més de candidat 
és el coordinador general de campanya a 
nivell autonòmic, estava acompanyat per 
Jordi Romeu, que integra la candidatura al 
Senat. 

Puig indicava que aquesta era una setmana 
important, ja que el dia 19 havia aprobar-se 
a Brussel·les el corredor mediterrani, del qual 
Castelló es pot beneficiar en una xifra que 
s’eleva a 4.200 milions d’euros, “malauradament 
el PP va impedir aquest corredor”, declarava 
Puig, recordant que l’argument llavors esgrimit 
pel populars havia sigut que afavoria als Països 
Catalans, cap el qual el PP i els mitjans de 
comunicació vinculats mostrava reticències 
perquè “no calia mirar a Catalunya, sinó mirar a 
Madrid”. 

A més, Puig afirmava respecte al tema de la 
implantació del servei de Rodalies que instarien 
al Ministeri que s’avancés el pla de viabilitat el 
més ràpid possible i que es pogués arribar a 
un acord, puntualitzant que ja existia un acord 
firmat en el seu dia per l’expresident Francisco 
Cams i per José Banco. Tot i així, Puig destacava 

la situació econòmica actual, la del Ministeri, 
però també la de la Generalitat i recordava que 
l’administració autonòmica no té plantejada 
una concepció de transport públic ni tan sols 
en els àmbits en els quals té la competència, “el 
transport públic està abandonat”, sentenciava. 

D’altra banda i respecte a la implantació d’una 
comissaria a Vinaròs, Puig reconeixia l’existència 
de qüestions quotidianes burocràtiques, com 
l’obtenció del DNI en les quals estem en precari. 
Puig, apuntava que el pròxim dia 29 el PSPV-
PSOE retrà un homenatge a Joan Bte. Cardona 
pel treball desenvolupat durant els últims vuit 
anys.

En un altre ordre de coses, Puig avançava 
que aquesta setmana hi havia programada 
una reunió per tractar de desbloquejar el Port 
de Querol en el tram corresponent a Rafels-
Morella, “la part més tercermunidsta” d’aquesta 
important infraestructura, com afirmava Puig.  

Per la seua part, Romeu incidida en que la 
candidatura de Castelló “té una bandera clara”, 
a més de remarcar l’origen  municipalista dels 
candidats i el seu compromís amb aquestes 
comarques. Romeu assenyalava la tasca 
realitzada pels representants socialistes, “s’ha fet 
palesa les necessitats de les nostres comarques”, 
afirmava, indicant dues de les articulacions en 
infraestructures més evidents, la variant de la 
N-340 i la decisió presa respecte a l’A-68.

Puig reivindica a Vinaròs 
el compromís del PSPV-PSOE 
amb les nostres comarques

El portavoz del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Vinaròs 
lamentado horas después que “el PSOE 
solamente se acuerda de los trenes de 
Cercanías cuando llegan elecciones, 
un hecho que demuestra lo poco 
que les importa a los socialistas las 
comunicaciones ferroviarias en el norte 
de Castelló”. 

Gandia manifestaba que “en la rueda 
de prensa el candidato socialista Ximo 
Puig debería de haber explicado los 
motivos por los que el Ministerio de 
Fomento lleva más de un año de retraso 
para iniciar el plan de viabilidad de la 
línea de Cercanías Vinaròs-Castelló que 
prometieron en abril del 2010”. 

En ese mismo sentido, el portavoz 
municipal recordaba que “en el Plan 
Cercanías de la Comunidad Valenciana 

2010-2020 se dice claramente que es 
el Ministerio de Fomento quien debe 
realizar el estudio de viabilidad, por 
tanto es el Ministerio del PSOE quien 
está incumpliendo los plazos y lo 
prometido a los ciudadanos del norte de 
la provincia”. 

Gandia recordaba como “el PSOE 
nunca ha apoyado la campaña de 
Cercanias ‘Ahora’ porque sabía que el 
Ministerio del Sr. Blanco nunca daría 
una solución a un problema que sufren 
centenares de jóvenes todas las semanas 
y que cuesta mucho dinero a las familias 
de nuestra comarca”. 

Para finalizar, el portavoz municipal 
indicaba que “solamente con un 
gobierno central del Partido Popular 
el estudio de viabilidad y los trenes de 
Cercanías serán una realidad,”.

Gandia lamenta que “el PSOE solo se acuerde 
de los Cercanías cuando llegan elecciones”

El portavoz municipal censura que “Puig habla de los Ferrocarriles 
de la Generalitat para confundir a los vinarocenses”

“Dir que tots som iguals és una gran 
mentida, no tots els jugadors són iguals ni 
han de ser tractats igual”. Aquesta és una de 
tantes perles que diu Guardiola en la seva 
conversa amb Trueba a l’anunci d’una entitat 
bancària. 

Si són certes les dades que asseguren que 
cada vegada hi ha més violència a l’escola 
i que augmenten les baixes per depressió 
per part del professorat, això només pot ser 
fruit d’una societat cada vegada amb més 
tensions i més malalta. La responsabilitat 
dels pares en aquest fet és evident. No es 
pot delegar l’educació d’un fill a l’escola. 
Educar no és tasca fácil i no es fa d’un dia per 
l’altre. No hi ha una pastilleta específica ni un 
manual únic per a cada nen. 

Els primers que hem de tenir les coses 
clares som els adults. Els nens són miralls, 
copien i cal esforçar-nos per a que l’original 
on miren sigui el més adequat possible. 

I com que no ens podem permetre fitxar 
al Guardiola, per col.laborar amb l’educació 
dels nostres fills, els pares haurem d’exercir 
la nostra responsabilitat i implicar-nos en les 
diferents entitats.

Amb aquesta intenció, es celebra la xerrada 
que es durà a terme aquest dimecres 26 
d’octubre a la Biblioteca pública municipal 
de Vinaròs amb el títol:  “Com implicar-te 
en l’educació del teufill/a: Consell Escolar i 
AMPA”�. Per presentar-se al Consell només 
cal ser pare. Una oportunitat per guanyar el 
partit de l’educació dels nostres fills.

Una oportunitat 
per ser Guardiola
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Esmorzars 
saludables

Tindre bona salut és essencial 
per a tots, per això és molt bo que a 
diferents alumnes dels col·legis de 
la nostra ciutat se’ls ensenye a tindre 
esmorzars saludables per un millor 
dia dia, una excel·lent iniciativa que 
comporta que el Mercat municipal 
es convertisca en eix principal per a 
que coneguen in situ tot el que allí es 
ven i les bones propietats que tenen 
els productes frescos. D’altra banda 
hem de parlar de l’èxit de la Festa dels 
arrossos com a pròleg de les Jornades 
gastronòmiques, i com es diu des de 
sempre que “contra gustos no hi ha 
disputes” ara s’ha passat d’arròs del 
Delta de l’Ebre a arròs de València, en 
una setmana on des de la Regidoria 
d’Esports s´ha informat que no hi 
haurà sopar en la gala de l’esport com 
a estalvi econòmic per a les arques 
municipals i per als que assistien a 
l’esdeveniment, que ara el dia 12 de 
novembre se celebrarà a l’Auditori 
municipal. A més, i sense perdre el 
tren, hem de destacar que el dia 19 de 
novembre es podria convertir en una 
data important, ja que des de Brusel·les 
es va donar llum verda al corredor del 
mediterrani. El més novedós és que 
es perdrà la xarxa radial espanyola de 
tota la vida, i ara passarà a ser mallada, 
pel que esperem que també siga una 
estimulant mesura per a l’economia de 
les nostres comarques, tant deixades 
en infraestructures essencials per a ser 
més competitives. 

I de nou cap de setmana, on la 
marinera plaça de bous de Vinaròs 
tindrà més que protagonisme 
comarcal en la presentació del temut 
bou Ratón, i és que ha aixecat molt 
interés entre els aficionats de les 
Terres de l’Ebre, a més del Maestrat 
i de la provincia de Castelló, pel 
que tot apunta que el ple quasi que 
està assegurat, en un dissabte on a 
Benicarló es farà una ofrena de flors 
a la Mare de Déu dels Desemparats i 
on també hi participaran les reines i 
dames de la Fira i Festes de Vinaròs.

El festivo 12 de octubre se llevó a cabo la 
“VIII Degustació Gastronòmica Internacional” 
organizada por la asociación “Per més vida”. 
Desde las 11h., en el Ágora del Paseo, se 
aglutinó numeroso público que animado por 
la temperatura y la oportunidad de degustar 
por un euro porciones de platos típicos de 
distintas nacionalidades, superó la ya numerosa 
afluencia de cada año. En la muestra fueron 
representadas la cocina de Argentina, Alemania, 
Venezuela, España, Colombia, Ecuador y la 
República Dominicana. Hasta nueve ediles 
de la Corporación visitaron la muestra ya 
muy asentada en la comarca. Los fondos de la 

participación solidaria estarán destinados a 
poner en funcionamiento una casa de acogida 
para mujeres, según la nueva asociación 
“Rescata-2” que participó en el acto. El público 
disfrutó también de diversos bailes típicos como 
los de la costa de Ecuador, la cumbia colombiana 
o las sevillanas. La organización, que despegó 
hace 8 años desde el brazo de acción social de 
la iglesia Evangélica de Vinaròs, destacó que 
se quiere aportar un granito de arena para la 
integración multicultural y la solidaridad, con 
proyectos de acción concreta en medio de 
una sociedad que mira demasiado su propio 
ombligo y debe extenderse a los demás.

Récord de asistencia 
en la “VIII Degustació 
Gastronòmica Internacional”

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

El diar i  digita l V inaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els 
pobles de la Taula del Sénia

Notícies, ser veis, enl laços i  tota l ' informació 
dels nostres pobles.

El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. 
Par t icipa, tu també fas el diar i

On estàs?, Opinions, Foto denuncia, deixa'ns 
la teua notícia....  i  molt més

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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Lluís Batalla

Els elefants no 
gasten GPS

Leo en la prensa local el motivo por 
el cual se ha dado paso a los coches por 
el paseo marítimo desde Jaume I a la 
calle del Ángel, y que por ese tramo solo 
podrán circular los vecinos y servicios y se 
pondrán unas cámaras para controlarlo, 
lo que me hace suponer que a los 
coches autorizados se les pondrá en un 
lugar visible una distinción. No sé si es 
la solución más correcta, no entiendo 
de esto, pero a las calles del Ángel, San 
Pascual, San Sebastián y Las Almas se les 
tenía que dar una solución, ahora bien, 
también se dice que cambiar la dirección 
de la calle San Pascual también evitará 
que se entrase en la misma viniendo 
de la plaza Tres Reyes, cosa que estaba 
prohibida, ahora es al revés, cuando se sale 
de la mencionada calle la dirección debe 
ser hacia la plaza Tres Reyes, y son muchos 
los coches que giran indebidamente hacia 
la calle San Cristóbal, esto si no se ponen 
unas pantallas como dicen se pondrán en 
el paseo, no hay otra forma de evitarlo y 
salidas o entradas en calles o plazas hay 
varias que no se respeta la dirección, 
bajando de la calle del Puente se entra en 
la del Convento, se entra en la plaza de la 
iglesia viniendo de la calle San Cristóbal 
y se sale en dirección a la plaza Jovellar, 
y lo mismo pasa en la plaza San Valente, 
se sale dirección a la calle San Cristóbal 
y no es la primera vez que escribo sobre 
esto y voy a repetir otra circunstancia del 
tránsito preguntando, ¿se puede aparcar 
en las esquinas? El código de circulación 
dice que no, entonces, ¿por qué se 
pinta en la venida María Auxiliadora 
autorizándolo? Cuando allí hay coches 
aparcados en la misma esquina se priva 
de ver al salir si circula algún vehículo, ya 
escribí también que he tenido dos sustos, 
o sea, que se pide respeto en unos sitios 
y se autoriza en otros, cada vez soy más 
torpe, no lo entiendo y a esto en toda esa 
avenida quizá se puedan aparcar cuatro 
o seis coches más, incluso antes de estar 
la señal más lejos se produjo algún golpe, 
según me dijo un vecino.

Hoy todo de circulación, son muchos los 
días que paso por la calle San Francisco a 
eso de las 9:30 y también son muchos los 
días que frente a la farmacia Roca está 
un camión vaciando los contenedores 
subterráneos. ¿No hay otra hora que la 
citada que incluso se podría llamar hora 
punta? Y la verdad es que entorpece el 
tránsito, paso dos veces a la semana por 
este sitio viniendo del ensayo de la Coral 
García Julbe sobre las 23:00 horas y casi 
no circula nadie, ¿no sería mejor a esta 
hora?

Certes esquerres tenen un petit drama. 
Sobretot, certes esquerres històriques. És 
com allò de “el coronel no té qui li escrigue”. 
No és un drama, igual s’exagera, però és un 
desavantatge estratègic. Certes esquerres, 
malgrat algun vell gurú antisistema, 
jubilat amb pagueta de l’Estat “capitalista 
i sense escrúpols”, no tenen jerarquia, ni 
tampoc té Consell d’Ancians, figura molt 
important quan es fa en política l’indio. Els 
gurús a les esquerres pensen que sí, que 
hi ha jerarquies, que la història els deu 
algo, que les noves generacions, que no 
els coneixen, els deuen pleitesia, la qual 
cosa vol casar aristocràcia i esquerres, en 
principi incompatibles.

Algunes esquerres tenen un petit 
drama. És com allò de “una imatge val 
més que mil paraules”. No és un drama, 
igual s’exagera, però ho sembla quan 
no hi ha al darrere mil paraules que 
omplen de contingut la imatge. Ser 
d’esquerres és fer de divan de psiquiatra? 
Ser d’esquerres és fer una catarsi 
agraïda a un públic molt desanimat? Els 
problemes segueixen estant al final. Què 
se li demana a un polític d’esquerres? Que 
porte una samarreta cridanera per tal 
d’aconseguir un aplaudiment fàcil? Que 
face emprenyar al que té al davant? No cal 
ser d’esquerres per tal de fer emprenyar. 
Tan poc contingut té ser d’esquerres que 
una foto a una samarreta ja es considera 
una edició renovada d’El Capital? Si ser 
d’esquerres és només vendre imatge i cap 
contingut, si ser d’esquerres és apel·lar a 
un llenguatge emocional, queda molta 
dreta pel davant.

Algunes persones volen semblar 
d’esquerres i això pot ser dramàtic. Ser 
expulsat d’una convenció internacional, 
ser detingut i empresonat, després de 
disfressar-se amb esmòquing, és ser 
d’esquerres?

Haver estat en una manifestació, quan 
ja no és patrimoni de les esquerres, és 
ser d’esquerres? Cridar l’atenció és ser 
d’esquerres? Ser políticament incorrecte 
és ser d’esquerres? Sí? Aleshores, val 
“gandia” com animal de companyia?

Ser d’esquerres és no ser de dretes? 
Difícil problema d’identificació per al 
votant si l’únic que ha de fer no és veure 
què hi ha al darrere de les esquerres, sinó 
només que no s’assemblin a la dreta.

A un mes escaso de las próximas 
elecciones, nos acercamos a ese día con 
muchas ganas y una gran expectativa en 
que se empiece a producir el cambio. Nos 
acercamos a ese día conscientes de que 
se han perdido en estos últimos 3 años 
y medio muchas oportunidades que tal 
vez nos hubieran llevado a un punto muy 
distinto del que nos encontramos. Un 
periodo durante el cual se ha esfumado 
de un plumazo todo aquello conseguido 
durante los últimos 15 años, poniendo 
de manifiesto la más que madurez y 
obsolescencia del modelo de crecimiento 
de nuestro país centrado en los últimos 
años en la excesiva permisividad de un 
crecimiento basado en la especulación 
y el derroche excesivo. Una crisis propia 
de nuestro país agudizada, más si cabe, 
por una crisis financiera internacional 
que ya nos cogió en las horas más bajas, 
frente a la cual existió un gobierno en 
nuestro país que centró sus esfuerzos 
en ir soltando lastre para ir aguantando 
el globo en el aire, basándose en 
medidas coyunturales y dando palos 
de ciego, dando más la sensación de 
ser un boxeador aguantando en el ring 
intentando esquivar el golpe de gracia a 
base de esperar a que sonara la campana. 
Que nuestro país necesita un cambio 
resulta claro por muchos motivos, en 
primer lugar porque aquellos a los que 
los ciudadanos les dieron la confianza 
las pasadas elecciones no han estado en 
absoluto a la altura de la confianza que 
se depositó en ellos, en segundo porque 
han demostrado que no merecen otra 
oportunidad para enmendar los errores 
cometidos y que quien nos ha llevado a 
esta situación se ha demostrado incapaz 
de reconducir la situación. En tercer 
lugar porque los mercados perciben la 
necesidad de un cambio que genere al 
menos la expectativa de crecimiento 
y cambio de modelo. Ciudadanos y 
empresas son conscientes de que 
todavía hay mucho que hacer y de que 
no hay más margen para el error ni la 
pérdida de tiempo, no hay más margen 
para soluciones temporales ni maquillar 
la realidad, ni tampoco queda más 
margen para negar la evidencia de la 
situación que todos conocemos. Estamos 
convencidos de que un nuevo gobierno 
de la mano del Partido Popular con las 
ideas claras y demostrando todo aquello 
de lo que es capaz es la mejor opción. 
El camino no es fácil, pero para llegar al 
fin que perseguimos: empleo, creación 
de riqueza y estabilidad hemos de dar el 
primer paso en la dirección correcta y ese 
paso no es otro que el cambio que desde 
la ciudadanía todos esperamos.

20-N: La fecha 
de un cambio 
esperado

Ernesto Molinos
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El próximo 20-N 
desquicia al PSOE

Mariano Castejón

Senyera Reial 
i símbols 

En una revista mensual 
d’informació local apareix una 
publicitat oficial de l’Ajuntament 
de Vinaròs amb motiu de la Diada 
valenciana on hi ha un petit “error”, 
per dir-ho elegantment, on hi ha 

el nostre rei En Jaume dalt del seu cavall blanc, 
portant una senyera amb blau.

El nostre rei mai, mai, portà aquesta bandera; 
ell portava el “Penó de la Conquesta”, és dir les 
4 barres sense cap afegitó. El rei Jaume I quan 
parlava del Penó deia “la nostra senyera” i també 
quan el va veure hissat, en senyal de rendició 
dels sarraïns, a la torre d’Alí Bufat, posteriorment 
dita del Temple, ell, el rei “va plorar dels seus 
ulls...”, segons conten les cròniques de l’època.

Aquest penó, una còpia, naturalment, el 
podem veure en l’homenatge al rei Conqueridor 
i la seua muller na Violant cada any a Castelló en 
la processó cívica. El porten els Cavallers de la 
Conquesta.

L’autèntic penó es conserva des de 1838 a 
la Casa de la Ciutat (Ajuntament) de la nostra 
capital, València, protegit per una urna de 
cristall i, per cert, al costat hi tenim l’espasa del 
rei, però, sempre hi ha un però, no està a la vista 
del públic, el tenen ben “guardaet” als soterranis 
de l’esmentat edifici, no siga cosa que...

Però les denúncies per manipulació, no 
només a l’Ajuntament, si no a tot arreu, com a la 
mateixa Seu de València, a tot allò que tingués el 
més mínim tuf a català han continuat. I sobretot 
si aquest tuf tingués alguna cosa a veure amb la 
senyera o amb la llengua.

Ara ens han arribat noves denúncies sobre la 
manipulació que s’ha fet del símbols a llocs tan 
emblemàtics com puguen ser la Seu mateixa. En 
el “Levante de Castellón” del dia 11-10-2011 es 
poden apreciar dues fotografies de la mateixa 
pintura, una amb senyera i l’altra sense la 
senyera.

El degà de la Seu va assegurar ahir mateix 
que la institució estudia el que s’ha de fer amb 
la citada obra. Per altra banda són molts els qui 
afirmen que si s’hagués de corregir tot el que és 
políticament incorrecte, poques obres de la Seu 
quedarien indemnes. 

Com diu la regidora de Compromís, Consol 
Castillo, es tracta d’una prova més de la 
manipulació en el tema de la llengua i dels 
símbols en plena Batalla de València (finals dels 
70 i principis dels 80) batalla que ens va portar 
a la manipulació dels símbols i al canvi de nom 
de la llengua.

La polèmica oberta pel “Levante de Castellón” 
ha tingut continuïtat els dies següents. La veritat, 
tard o prompte sempre surt. La manipulació i la 
mentida fan d’aquesta veritat un bé encara més 
preuat.

He sentido vergüenza ajena al leer el 
libelo socialista “Objetivo 20-N”. Sólo desde la 
desesperación se puede explotar con un cúmulo 
tan grande de sandeces para instigar a los más 
sectarios. Los socialistas de convicción deben 
sentirse molestos con los dirigentes del PSOE local 
porque se han pasado de frenada. ¿Cómo se puede 
votar al PSOE que habla del pie en la nuca?

Será en sentido figurado por no referirse a los 
años que nuestra Comunitat lleva maltratada 
por el PSOE, con los últimos ocho años con una 
financiación injusta. Si hubiésemos recibido lo 
mismo que la media de los españoles habríamos 
recibido 8.357 millones de euros más.

Pese al ninguneo del Gobierno socialista, 
el Gobierno popular ha hecho un importante 
esfuerzo inversor con 18.000 millones de euros 
para construir colegios, institutos y universidades, 
centros de salud y hospitales, puertos y carreteras, 
transporte público, etc. Se ha construido un colegio 
a la semana, una depuradora y un centro de salud 
al mes y un hospital al año.

El PSOE recurre a la exageración y a la mentira, 
porque es mentira que el PP vaya a hacer recortes 
en políticas sociales, ni en sanidad ni en educación. 
El PP sí que apuesta por una gestión eficaz y 
eficiente, reordenando los recursos para adaptarlos 
a los ciudadanos y sus necesidades, al tiempo 
que garantiza la sostenibilidad de la sociedad de 
bienestar.

La conselleria de Sanidad reorganizará los 
recursos que estén infrautilizados para ahorrar 
86.000 euros diarios. Actualmente hay 262 camas 
sin utilizar en los hospitales de la Comunitat, por lo 
que no se suprimen camas, sino que se reorganizan 
recursos para evitar estar pagando por las camas 
que no se utilizan, y en caso de necesidad se 
volverían a utilizar esas camas. El plan no supone 
ningún despido de personal ni ningún recorte para 
los valencianos. 

El PSOE no puede hablar de empleo, de futuro, 
de jóvenes ni de mayores, sólo ataca al PP con falsas 
especulaciones sobre recortes sociales cuando ha 
sido el partido que ha convertido esta legislatura 
en la peor en derechos sociales, con los mayores 
recortes de la historia como el sueldo de los 
funcionarios, la congelación de las pensiones o la 
eliminación del cheque bebé. ¿Querrán hundirnos 
todavía más?

La posición catastrofista del PSOE contrasta 
con la del PP que va a continuar centrado en 
las cuestiones que preocupan a las personas, 
generando expectativas que hagan desaparecer la 
desilusión y la resignación actuales.

L’anterior equip de govern no va saber vendre 
el passeig, pressionat per la dreta i pels que sols 
tiren sentències i a les mans no han tingut mai 
cap durícia, que estan revisant contínuament 
el seu ideari polític segons bufa el vent. No van 
saber aclarir com se solucionaria la connexió 
dels diferents carrers que donen al passeig, les 
Ànimes, Sant Sebastià, Barranc, (sant Pasqual) 
Àngel i plaça sant Telm. Ara el PP s’ha trobat 
amb aquest problema, i què han fet? Sembla 
que volen ennegrir l’èxit que el passeig ha tingut 
aquest estiu, les terrasses feien goig, (algunes 
s’han passat amb l’excés d’ocupació, esperem 
una regulació més racional per l’estiu vinent) 
d’un passeig per vianants va passant a ser un 
híbrid, els cotxes circulen per on volen, i els punts 
de càrrega o descàrrega no solen usar-se.

Sense cap dubte creiem que els que han 
remodelat la circulació del tram de sant Pere, 
alcalde, regidora de Governació i el “jefe”de 
policia estan preparats per fer-ho, però els 
resultats creiem no són els que segurament 
esperaven, des de Migjorn discrepem del que 
s’ha fet, doncs al canviar la direcció del carrer 
Barranc tenim quatre carrers que pugen, 
Ànimes, Barranc, Àngel, sant Tomàs, un que 
baixa que és peatonal, carrer Major, i un que 
ens porta al port, Raval del Socors. En tenim un 
altre que és mixte, sant Sebastià que és baixada 
fins al Remei. El canvi fet al Barranc és correcte 
(sempre al nostre entendre), acompanyat del 
canvi de direcció de les Ànimes. Exemple: (tal 
com està ara, 11/11/11) et trobes als Tres Reis i 
vols anar a les Ànimes, recorregut: sant Gregori, 
Jaume I, passeig sant Pere i Ànimes.

Amb les Ànimes de baixada. Exemple: et 
trobes als Tres Reis, vols anar al carrer Ànimes, 
recorregut: sant Gregori i Ànimes. No has 
de tocar ni Jaume I ni el passeig sant Pere. 
pujada pel Barranc, amb prohibició del gir a la 
esquerra. Carrer l’Àngel tindria l’accés pel túnel i 
la ridícula redona. Redona que a hores d’ara no 
comprenem el perquè van haver d’alçar el terra 
trencant la capa asfàltica, quan el que havia de 
fer-se, i en part s’ha fet, plantar el florero i pintar 
la redona amb el radi necessari. 

Per segona vegada preguntem: al mig del 
passeig, front el Cop de Mar hi ha dos tarimes 
que no sabem quin peix maten, quin peix 
maten? 

Les “males” llengües diuen que la fideuà fou 
un fracàs, tiraren més de la meitat dels fideus. 
I els arrossos han deixat el terra tot tacat d’olis.

Vicent Beltrán 

El PP ha sentenciat 
el passeig

Novetats d'aquesta tardor
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Mª Dolores MIralles

Adéu passeig, 
adéu

La gota xinesa
Guillem Alsina Gilabert

Celebració del 
9 d’Octubre

Manuel Villalta

Des del nostre partit lamentem 
profundament l’arbitrària decisió presa 
per l’alcalde, i els seus regidors del PP, de 
reconvertir el passeig en via de circulació de 
trànsit rodat, eliminant així tota possibilitat 
que el passeig sigui un espai totalment per 
als vianants.

No ens serveixen les excuses que la 
circulació serà exclusivament per als 
vehicles autoritzats; per què qui impedirà 
a qualsevol vehicle que circuli pels carrers 
Sant Sebastià, Ànimes o Sant Pascual?

Pensem que amb aquesta decisió, presa 
només per fer callar les queixes d’alguns 
veïns del passeig i del carrer Sant Pascual, 
es perjudica a totes les persones que 
gaudeixen del nou passeig.

No tenim cap dubte, des del nostre partit, 
que la intenció real d’aquesta mesura és 
contrarestar l’èxit del nou passeig, i intentar 
així degradar-lo per tornar-lo a convertir 
en una zona en què conflueixin cotxes i 
peatons; amb aquesta mesura es perd tota 
la qualitat de vida i categoria que aquest 
nou passeig li ha donat a Vinaròs.

Estem convençuts que aquestes no seran 
les úniques actuacions que es faran en 
aquest passeig i es procurarà per part dels 
actuals responsables municipals d’anar 
degradant el passeig per minimitzar la gran 
obra feta.

Tampoc sabem la resposta del Ministeri 
de Medi Ambient, que va finançar aquesta 
obra condicionant-la al seu ús per als 
vianants, esperem que no s’ho prengui a 
mal.

Ara, suposem que pintaran passos zebres, 
posaran tot tipus de senyals i fins i tot 
baranes, tot el que faci falta per protegir als 
cotxes dels perillosos vianants.

Creiem que la rotonda enmig del passeig 
era l’última, però veiem que són capaços 
d’això i molt més.

Només esperem que algú dins del PP pose 
una mica de seny i els lligui curt, perquè del 
contrari convertiran el nou passeig marítim 
(orgull de la nostra ciutat) en un empastre.

En la televisió local he vist la celebració del 
9 d’Octubre a Vinaròs. Organitzada pel Partit 
Popular, segons va manifestar el Sr.Gandia 
regidor de Cultura a l´Ajuntament, aquest 
acte era la primera vegada que se celebrava a 
Vinaròs.

Que és la primera vegada ja ho sabíem. El que 
no sabem és per què no ho va celebrar altres 
anys. En el discurs exposat pel Sr.Gandia hi ha 
moltes coses per matisar, no ho faré en aquest 
article, cada un és lliure d’exposar i d’aceptar la 
versió que més creu que li interessa.

El que sí que faré és buscar aclariment a un 
parell de qüestions exposades pel Sr. Gandia. 
Quan parla de remar tots junts en el mateix 
sentit, a quin sentit s’està referint? al del Partit 
Popular o a quin? Miri Sr. Gandia, aquest que 
escriu fa molts anys que està remant en el mateix 
sentit que milers de valencians i valencianes en 
el tema de la llengua, cultura, educació, sanitat 
infraestructures, laboral, economia… I al Partit 
popular sempre l’he vist remant en sentit 
contrari en el temes exposats.

I després de passat el temps podem 
comprovar els negatius resultats de les 
polítiques del PP en els temes esmentats. Sr. 
Gandia, la majoria de valencians i valencianes 
ens sentim valencians i valencianes els 365 dies 
de l´any. Però ens sentim com volem ser, no com 
altres volen que siguem.

Al mateix acte vaig comprovar la presència 
de quatre regidors del PSPV. Com he dit abans, 
cada un és lliure de decidir els seus actes. Encara 
que he de reconèixer que no em va estranyar, 
ja que al PSPV els és indiferent la bandera amb 
franja o sense franja, d’un color o d’un altre. O 
que l’Estatut aquest redactat així o no. Cantar 
l’himne regional, el carro de Manolo Escobar, o 
la Internacional. Del que no em vaig estranyar 
en absolut és de la presència del BLOC.

Hem escoltat moltes vegades al seu 
representant a Vinaròs manifestar que són 
nacionalistes d’esquerres. Nacionalistes 
d’esquerres participant en un acte cantant i 
oferint “noves glories a España”, en un altre 
liderant la bandera amb la franja blava i cantant 
la Muixeranga, en altres amb la franja verda i 
cantant Paquito el Chocolatero. Segur que si en 
unes properes eleccions guanyés Fuerza Nueva 
veuríem al BLOC amb el braç aixecat cantant el 
Cara al Sol.

És cert que a Vinaròs existeixen altres 
problemes i macances més importants  que 
algunes aquí exposades. Com també és cert que 
per aconseguir-ne algunes i millorar-ne altres 
cal la col·laboració i l’esfoç de tots.

Conten que en plena Edat mitjana, cap a la 
zona del Llenguadoc a França, fou fundada 
una institució que malauradament encara és 
recordada i venerada per alguns.

Aquesta societat fou batejada com a “Santa 
Inquisició”, i va passar a la història per utilitzar les 
més cruels tècniques de tortura conegudes en 
aquells temps.

L’essència psicològica d’una d’aquestes 
tècniques, la gota xinesa, sembla que ha inspirat 
als integrants del PP Vinaròs. Aquesta tortura 
consistia en immobilitzar al condemnat estirat 
cap per amunt, de manera que una gota d’aigua 
freda impactés en el seu front de forma constant, 
nit i dia, fins a provocar-li la mort.

Els nous capitosts de Vinaròs, vista la incapacitat 
del seu número 1 per defendre els interessos 
locals front les Administracions Públiques i els 
pobles veïns, així com la poca implicació que 
denota com a primera autoritat a l’hora de donar 
suport als diferents col·lectius de la nostra ciutat 
amb la seva nul·la presència als actes organitzats 
per aquests, s’han vist forçats a posar bona part 
de les seves esperances en l’inequívoc Gandia, el 
qual compleix sense objecció alguna tot tipus de 
paper encomanat.

Lluís, enfundat en el seu inseparable polo groc, 
ha començat a administrar les accions de govern 
encaminades a esborrar tot rastre possible dels 
últims 8 anys, una a una, com si de la mateixa 
tècnica de tortura es tractés, i sempre amb la 
rancúnia com a bandera. 

Primer van ser els sous, després l’assessor de 
serveis, més tard, l’afer de la barra de festes, el 
desprestigi continuat del passeig marítim amb 
la construcció d’una ridícula rotonda o l’obertura 
del mateix al trànsit rodat, la despesa ultra-
nacionalista de les banderoles i els bous, ... fins 
arribar al punt d’introduir petits canvis en la Festa 
de l’arròs, que freguen la ridiculesa política.

Deixant a banda aquests petits, però alhora 
molt significatius detalls, hi ha dos tics que es 
repeteixen cada volta amb més força en cada 
demostració gastronòmica. Un, el més frustrant, 
és veure com a l’abric de la seva majoria absoluta 
i recolzats per una exaltada parròquia, la qual 
és capaç d’increpar-nos i fins i tot fer-nos fotos 
per a intimidar-nos, et volen fer sentir com un 
convidat estrany a la seva festa privada; i l’altre, 
que ens té molt sorpresos, és observar com un 
grup de professionals i bons cuiners es deixa mal 
dirigir per un personatge, el sempitern president 
de l’Associació d’Hostaleria, que sense tenir cap 
negoci vinculat amb el fascinant món de la cuina, 
fa i desfà al seu gust, sempre emparat i beneït 
pels seus companys del PP a l’Ajuntament.

Aviso: El próximo día 23 de octubre se ha organizado una 
comida en el bar de la Peña Pan y Toros una comida de 
hermandad para todos los que empezaron la movida del fútbol 
en la senia La Rata, el Dido y los Salesianos.

Los interesados en participar que se dirijan al teléfono 648 65 
27 71 ó dirigirse a Pepe Palacio o a Ángel Hallado.

Importante: avisar con tiempo. 
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Jordi Moliner Calventos

Ramon Puig

Emprar el nom 
del poble en va

A la Coalició Com-
promís compartim 
una nova manera 
de fer política

Passeig i aigua
Des de l’Associació de Veïns Migjorn sempre 

hem dit que el passeig marítim, malgrat tot, a 
moltes persones i a nosaltres entre elles ens 
agrada molt; en canvi, hi havia persones que 
baixaven a la platja a veure si algun temporal 
feia una malesa. Amb tot això el que volem dir 
és que tal com l’han deixat, amb tot el que se 
li ha afegit han aconseguit coronar-lo amb una 
empastifada monumental, doncs ni la caseta 
d’informació i turisme ni la sortida d’aire del 
túnel i alguns detalls més que deuen faltar, ni ens 
agraden ni alguns d’aquests “floreros” compleix 
la Llei de costes. Per arrodonir l’empastre han fet 
fer una mini rotonda que ningú la comprèn ni 
entén la seua necessitat i, si era tant necessària 
¿-?, amb un test dels que tenen un arbre i quatre 
ratlles al terra se n’haguessen pogut sortir, 
estalviant-se temps i diners.

El PP local, en la pàgina del Diariet on parla del 
seus compromisos, n’hi ha un que diu de fer un 
menjador social per persones amb necessitats 
econòmiques i que estiguen empadronades 
a Vinaròs a partir de l’1/01/2010, nosaltres des 
de Migjorn ja fa molt de temps que ho estem 
demanant i no ho hem aconseguit, però el 
que no es pot fer és despatxar o rebutjar a una 
persona que no està empadronada, negant-li 
un plat calent o un senzill entrepà.

En un altre punt es parla de la neteja del poble, 
que francament Fobesa passa olímpicament de 
la neteja i del manteniment d’alguns jardins. A 
Fora Forat tot el que està plantat al terra està 
ressec per falta de reg, així com les palmeres i 
els arbres del passeig que també fan pena. Cal 
recordar que, uns mesos enrere, quan plovia, 
al mateix temps que queia aigua del cel també 
les regaven, i l’aigua corria per totes bandes de 
forma exagerada, fet que estem denunciant de 
forma reiterativa i ara en aquesta sequera ni 
plou ni les reguen. Hi ha algú que controle el 
desgavell?

Entre l’aigua que es perd amb la depuradora 
i les aixetes de rentar-se els peus a la platja que 
cada dos per tres estan avariades, són molts 
litres perduts d’aigua, encara que la de la platja 
no siga bona per beure, però el consum de 
corrent elèctrica sí que deu pujar un bon pico, 
perquè els motors sempre estan en marxa. Amb 
l’aigua que es perd es podria baldejar el poble 
cada dia, els contenidors d’escombraries que 
fan fàstic de la pudor també, així com als arbre 
de tot el poble que ben regats els donarien 
novament vida. 

No volem aquestes aixetes dels rentapeus.
Més vigilància als gossos.
Més vigilància al poble i al camp.
www.avmigjorn.org

Volem un país que defense el seu territori, 
els seus valors naturals, el seus paisatges 
i la seua riquesa ecològica. Volem un país 
sostenible i verd, que es desenvolupe 
aprofitant el seus recursos naturals, sense 
esgotar-los ni destruir-los. Volem un país que 
fonamente el seu progrés en la sostenibilitat i 
que genere llocs de treball i prosperitat basant-
se en les energies renovables, el reciclatge i la 
recuperació, l’agricultura ecològica, el turisme 
verd i les indústries netes, fent un ús més 
eficient i responsable de recursos tan bàsics 
com l’aigua i l’energia.

Volem un país més just, equitatiu i solidari 
on la sanitat, l’educació, la cultura, els ajuts 
per a les persones dependents, els transports 
públics i el treball estable, digne i segur, 
siguen prioritaris. Un país on l’interés general 
estiga per damunt dels “pelotazos”, dels grans 
esdeveniments i dels negocis especulatius. 
Un país obert i tolerant, que treballe 
activament per la integració dels nousvinguts 
i siga avantguarda en polítiques d’igualtat de 
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral, 
igualtat de drets civils i protecció dels més 
desafavorits.

Volem un país on el valencià siga una 
llengua de primera, amb futur. Volem un país 
orgullós de la seua identitat com a Poble, que 
recolze la seua rica tradició cultural, musical, 
festiva, literària... Volem poder accedir a tots 
els canals audiovisuals que s’expressen en 
la nostra llengua. Un país en què els mitjans 
de comunicació públics estiguen per afavorir 
la vertebració del territori, informar amb 
objectivitat i dinamitzar la indústria cultural 
pròpia, situació radicalment oposada a 
l’actual funcionament de RTVV, que margina 
el valencià, incomplix la seua llei de creació 
i vulnera el dret de la ciutadania a rebre 
informació plural i veraç a l’actuar com a 
instrument de manipulació del PP.

Volem un país que amplie el seu 
autogovern i que respecte la pluralitat. Som 
una nacionalitat històrica i volem comptar 
amb un Estatut digne, amb les màximes 
competències, sense barreres electorals que 
impedisquen la pluralitat política. Un país 
visible a Espanya, Europa i el món. Estem farts 
de rebre un finançament injust, d’estar en la 
cua d’inversions, de no comptar en les grans 
decisions de l’Estat a causa de l’abdicació i 
el sucursalisme que els partits centralistes 
mostren quan toca ser reivindicatius. Ni PP, ni 
PSOE, BLOC-Compromís.

Patim un règim partitocràtic i els 
“representants” del poble han convertit el saló 
de plens en un ring on l’oposició, assalt rera 
assalt, intenta noquejar un PP que es defensa 
de les escomeses dels rivals amb uns guants 
inflats de vots. Poc públic, només dos regidors 
s’ho miren a distància esperant que el desgast 
dels contrincants els siga beneficiós.

Per als qui la política es una professió 
lucrativa o prestigiosa, el món comença i acaba 
en les quatre parets del saló de plens. Per a 
ells no hi ha més poble que els rivals, “en 100 
dies hem fet més que vatros en quatre anys”, 
“falta un carril de bici al passeig”, “el pa i circ 
de l’emperador Juan B. Juan”, “gràcies al PVI 
tenim el passeig més meravellós del món”, 
“el reglament del Diariet és una mordaça”, el 
Sr. Tàrrega creu que som tontos”, “tindre un 
despatx és un dret que em dóna el poble”, 
“vergonya cavallers, vergonya”.

La Casa del poble és ocupada per empleats 
de finestreta i professionals de la paraula, tots 
amb mensual remuneració; uns amb plaça 
en propietat, altres, de pas. Tots depenen del 
poble: uns de l’extorsió contributiva, altres dels 
vots. Però on és el poble?

Els combats del saló de Plens no interessen 
ningú, els contrincants s’escometen en un 
estadi quasi buit d’espectadors que prefereixen 
omplir la plaça de bous per veure toreros, 
“ratons” assasins, presentacions de carnaval o 
fer cua a fideuades i rossejats. Com els Plens 
municipals, la majoria d’espectacles són 
gratuïts o a preu de saldo, però surten ben cars 
als contribuents. I és que la Casa del poble no 
té res de popular. 

Fora de polítics i empleats, la gent que 
s’hi acosta ho fa per força, amb el cap cot 
i el cor bategant intranquil. Hi van a pagar 
multes, reclamar drets conculcats, presentar 
reclamacions o queixar-se inútilment al regidor 
corresponent. Després, cal pagar arbitris, 
Seguretat Social, IVA, IRPF, declarar la renda, 
etc. En total, entre el 60 i 70 % del sou se’l queda 
l’Estat a canvi de pa i circ, i cultura “apolítica”. 

La tristor, els patiments i la manca de futur 
de la majoria de la població no tenen cabuda a 
l’ordre del dia dels polítics; ni el medi ambient, 
el caos urbanístic, la inseguredat sanitària i la 
degradació de qualitat de vida. Quan parlen 
del poble, només pensen en els vots. Aleshores, 
pregunto: quina falta fan?

Per canviar de model, s’ha de descartar 
canviar-lo des de dins. Com diria el personatge 
d’Ibsen, Dr. Stockmann, “l’enemic del poble no 
sóc jo, són les institucions de l’Estat”. 

  Librería - Cafetería
Avda. Pais Valencià,1 
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5 cèntims de... per J.Zaragozá

Més contenidors
La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha recollit a 

la província de Castelló més de 7.000.000 de quilos d’envasos, pel que ha 
previst distribuir nous contenidors per a Torreblanca i Vinaròs, tal i com s´ha 
informat des de Consellleria.

En el primer balanç de la campanya d’estiu del Patronat provincial de Turisme 
de Castelló es destaca que en les diferents comarques castellonenques està 
guanyant pes el públic jove i el producte ‘escapades’. Entre el turisme emergent 
es ressalta que creix l’interés per Alcossebre i Vinaròs.

La Festa de l’arròs, com a pròleg de les XVII Jornades gastronòmiques, va ser tot un èxit a 
l’hora de provar els diferents arrossos al bell mig del passeig de Colom, i és que la nova iniciativa, 
igual que l’arròs, va agradar a tots els presents.Saborós arròs

Turisme emergent

Libros
y cuadernos

de Precomunión, Comunión 
y Confirmación

a la Venta!



El diumenge 16 d’octubre els restaurants 
vinarossencs realitzaven la presentació de les 
jornades gastronòmiques “Novembre, mes 
dels arrossos” oferint una degustació a un 
preu mòdic i a l’aire lliure, concretament en la 
pèrgola del passeig marítim de Vinaròs.

Dotze restaurants de Vinaròs sortien al 
carrer per tal de mostrar la bona gastronomia 
que hi ha a Vinaròs, especialment quant a 
arrossos.

El grup musical Tigres del Maestrat va posar 
el fil musical a la jornada gastronòmica.

Les XVII jornades dels arrossos començaran 

el dijous 20 d’octubre i es realitzaran fins a 
l’11 de desembre. En l’edició d’aquest any 
són 16 restaurants els que hi participen; La 
Cocina de Javier Ramos, Rafael lo Cristalero, 
Vinya d´Alos, La Isla, Teruel, Restaurant 
Bergantín, El Langostino de Oro, L´Ermita, El 
Mesón de la Mera, Mistral, Los Arcos, Limbo, 
La Olivera, Bona vista, Font de Sant Pere i Golf 
Panoràmica.

Aquesta iniciativa de l’associació 
d’Hostaleria de Vinaròs compte amb el suport 
tècnic i financer de l’Ajuntament de Vinaròs a 
través del Patronat Municipal de Turisme de 
Vinaròs. 

El passeig marítim de Vinaròs, escenari de 
“La festa de l’arròs”

12 restaurants de Vinaròs ofereixen una degustació de diferents arrossos 

Redacció
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alicia coscollano

La coneguda seu de la Fundació 
Caixa Vinaròs, a la raval Socors número 
64, acollia a l’auditori  Carles Santos 
el passat divendres la presentació de 
l’últim llibre editat per editorial Antinea, 
“Flora rara, endèmica i amenaçada del 
terme de Vinaròs i àrees limítrofes”, del 
jove autor Dídac Mesa Romeu, enginyer 
forestal que ha aconseguit reunir en 
una obra de 487 magistrals pàgines, 
una investigació exhaustiva sobre la 
flora del nostre entorn més proper. El 
llibre és una gran recopilació basada 
en estudis previs de personalitats com 
(Antoni Josep Cavanilles Palop, Sennen 
(Etienne Marcellin Granier-Blanc), 
l’herbari d’Alfred Giner Sorolla, la tesi 
doctoral de Carme Villaescusa, o Ferran 
Royo, entre altres. També cal destacar la 
informació aportada per Toll Negre, una 
publicació científica que actualitza de 
forma molt significativa el coneixement 
botànic de Vinaròs i de tot el Maestrat, 
al capdavant de la qual hi ha el basc 
Juanma Aparicio i el vinarossenc 
Quique Luque. Investigacions i estudis 
previs sobre els quals Mesa s’ha basat 
en un principi per tal d’actualitzar i 
ampliar-lo amb noves incorporacions 
de plantes, així com la seua àrea de 
localització, una obra que també conté 
un glossari de terminologia vinculada, 

a més de plànols de distribució 
geogràfica de les diferents espècies i el 
seu estat de conservació actual.   

El llibre, editat per Antinea amb 
la participació de la Fundació 
Caixa Vinaròs, materialitza així la 
publicació de la beca d’investigació 
i desenvolupament que atorga 
l’Ajuntament de Vinaròs a joves de la 
nostra ciutat. 

La presentació, conduïda per l’editor 
Pablo Castell, aconseguia omplir al 
límit l’espai Carles Santos, persones 
que assistien a les magnífiques 
explicacions del jove Dídac, que va 
oferir una magnífica exposició del 
contingut de l’obra, recolzant les seues 
paraules amb l’ajuda d’un projector 
que mostrava la bellesa que de manera 
espontània creix en un entorn de 
vegades inversemblant. 

L’acte, que era clos pel regidor de 
Cultura, Lluís Gandia, incloïa una 
“sorpresa inesperada” per a l’autor, ja 
que la Coral Juvenil Sant Sebastià, de 
la qual forma part Mesa, va interpretar 
dos peces de cant coral, que va donar 
a la tarda un caire entranyable. La 
posterior firma d’exemplars va cloure 
una presentació que convertia l’acte de 
presentació del nou títol d’Antinea en 
un èxit.

Una magnífica investigació 
de Dídac Mesa veu la llum a 
través d’Antinea
L’estudi ha sigut becat 
per l’Ajuntament 
i compta amb la 
participació de la 
Fundació Caixa 
Vinaròs  

Les orquídies mereixen un capítol especial del llibre 
quant a nombre d’imatges. Des de la pantalla que 
rebia la imatge del projector, els pètals de les diferents 
espècies oferien tota la seua delicada bellesa, 
amplificada per l’exposició augmentada, una imatge 
que permetia accedir al prodigi d’un rostre vegetal 
amb un gran efecte cromàtic i una textura sedosa, 
una meravella de l’enginyeria natural. 

L’autor Dídac Mesa, el regidor de Cultura LLuís Gandia, 
i l’editor Pablo Castell durant la presentació

Mesa amb la coordinadora d’ Antinea, Alicia Coscollano, 
l’editor Castell i la dissenyadora Azahara Royo
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Temps per a les anècdotes
Algunes de les anècdotes sorgides durant 

la presentació tenien a vore, bàsicament, 
amb la situació geogràfica de les troballes 
dels elements de les diferents espècies, com, 
per exemple, una de les plantes, l’Asplenium 
petrarchae, que un dia va trobar al canal de 
distribució d’aigua d’un edifici del carrer de 
Sant Tomàs, concretament l’estanc de Sebastià 
Redó, com explicava Mesa. Altres imatges 
curioses que ens deixa aquest llibre i que 
mostren tota la frondositat d’una vegetació 
que es resisteix als canvis són, per exemple, 
la que correspon a la desembocadura del riu 
Sénia a la zona de Sòl de Riu, també destacada 
per Mesa durant la presentació. A més, durant 
el torn de preguntes una persona del públic 

plantejava que si algunes de les espècies 
estaven protegides per llei, com podia una 
administració municipal actuar en un territori 
on podien trobar-se exemplars d‘aquestes 
espècies protegides? Un altre assistent  
recordava també la necessitat de preservar-les 
remarcant el seu aspecte curatiu que, per què 
no, podria ser utilitzat en un futur. 

Finalment, Mesa també assenyalava el capítol 
de conclusions, mitjançant el qual es proposa 
que la superfície protegida al terme de Vinaròs 
siga de 97,1 ha. Així, si el terme de Vinaròs té 
95,5 km2, que traduït a hectàrees serien 9550, la 
superfície a protegir tan sols representa un 1% 
del terme (1,02%). El llibre proposa, finalment, la 
implantació de 16 zones de micro-reserva.    

La gran afluència d’amics, familiars, coneguts i interessats en la temàtica va omplir al límit l’auditori Carles Santos 

La Coral Juvenil Sant Sebastià oferint una 
actuació “sorpresa” a Dídac

L’autor signant llibres

cultura
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Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

A.C.

Dídac, quina és l’aportació del teu llibre?
He recollit totes les dades de flora del 

terme de Vinaròs, des de les més antigues 
de botànics com Antoni Josep Cavanilles, 
Sennen, (Étienne Marcellin Granier-Blanc) o 
Alfred Giner Sorolla fins a tesis doctorals com 
la de Carmen Villaescusa, de l’any 2000, o la 
de Ferran Royo de l’any 2006, a més de les 
diferents aportacions realitzades per grups 
com Ecologistes en Acció, que a la revista Toll 
negre han aportat moltes dades de la flora. He 
intentat actualitzar i ampliar la informació que 
ja existia.    

Per què és necessari saber quin és l’estat 
de la nostra flora?

Vinaròs es troba dins del clima mediterrani 
i aquest conté molta diversitat climàtica, i 
diversos microclimes. Això provoca l’existència 
de plantes que sols es troben a determinats 
punts d’una zona, el que s’anomena 
endemismes. És necessari saber quines són 
aquestes espècies i en quina situació es 
troben perquè la més mínima intervenció, a 
conseqüència del baix número d’individus, 
podria provocar la desaparició d’espècies del 
nostre planeta. 

El plantejament del llibre ajuda a la seua 
lectura i interpretació del contingut.

He intentat incloure moltes imatges, amb 
un apartat de coneixements previs perquè 
el lector s’hi familiaritzi. A més, he intentat 
explicar-les de manera fàcil i concisa a les 
conclusions i he incorporat un glossari 
explicant tota la terminologia científica per 
poder fer-la més entenedora. El cos principal 
del llibre, les fitxes, s’acompanyen de moltes 
fotografies de diferents aspectes de la planta. 
Desprès he utilitzat simbologia amb colors 
perquè siga molt més didàctic i fàcil de llegir, 
més amè. En cap moment, però, es tracta d’un 
llibre per a llegir d’una tongada, sinó que es 
tracta d’un llibre de consulta. 

A banda de l’interés que puga generar 
en gent interessada en el llibre, per a quins 

estudiants pot ser aconsellable?
En principi  a qualsevol que vulga conèixer 

la flora singular de Vinaròs, però als que més 
els pot interessar és als botànics, enginyers 
forestals, farmacèutics. Qualsevol persona 
que vulga fer un estudi d’impacte ambiental 
a Vinaròs crec que hauria de tindre en compte 
aquest llibre. El llibre recull totes les plantes 
més rares, més amenaçades, que estan en 
perill de desaparició.    

Creus que s’hauria d’impulsar la 
comunicació entre la teua especialitat i la 
societat? 

Clar, per a que la gent conega el seu 
patrimoni natural, és una opinió personal, però 
crec que som massa antropocèntrics. Donem 
molt de valor a les coses que fa l’home, però 
no valorem les aportacions de la natura, que 
és la que proporciona els recursos naturals per 
a poder sobreviure. No podem deixar-la de 
banda.  

Creus que s’està iniciant, d’alguna 
manera, el camí per a una correcta gestió 
del medi natural al nostre territori?

Per ara no, directament no. Sembla que 
actualment està tot més parat, però és 
una conseqüència directa i un reflex de la 
profunda ciris econòmica que estem vivint 
que no d’una voluntat de protegir el territori. 
Les petites parts de territori a protegir, a més, 
són les que solen tindre el sòl més barat , és 
on es fan les actuacions. S’hauria de plantejar 
vore a quines zones es poden fer actuacions i 
a quines no, gestionar millor el territori, i no 
anar a base d’impulsar actuacions en llocs on 
es troba el sòl més barat, que, moltes vegades, 
són les que tenen més riquesa paisatgística o 
ecològica. 

Com explicaries quant és de delicat 
l’equilibri del nostre ecosistema?

Un ecosistema és delicat quan té dificultat 
per regenerar-se, i depèn de l’actuació que hi 
facis. En un incendi forestal, per exemple, la 
vegetació es regenera de seguida, el que un 

ecosistema no suporta són reiterats incendis, 
que s’impulse una explotació agrària o una 
urbanització. Els ecosistemes mediterranis 
tenen dificultat per a regenerar-se, ja que hi ha 
una pluviometria molt variable, i són sensibles 
a l’erosió i a la desertització. 

Què li diries a la gent que creu que esta 
manera de pensar va en contra del progrés i 
de l’economia?

Que podem anar progressant, però que els 
recursos del planeta són finits. Per molt de 
progrés i economia, si no tenim recursos... no 
es pot anar en contra de la natura, perquè 
nosaltres formem part de la natura. Es tracta 
de que cadascú tinga la seua funció, que els 
economistes gestionen l’economia, però que 
els que coneixen la natura siguen escoltats 
per a gestionar el territori, perquè sembla que 
els que gestionen el territori són els polítics, o 
almenys els que tenen l’última paraula per a fer 
una actuació. 

Quina seria la o les especies que segons el 
llibre estan en situació de perill més acusat?

A nivell local, les que tan sols queda un 
exemplar o dos en tot el poble. També són 
molt fràgils aquelles de les quals queden pocs 
exemplars a nivell autonòmic, estatal o a nivell 
mundial, estes serien les que s’haurien de tenir 
més en compte. Si hi ha una pèrdua a nivell 
local, en principi no és molt greu, perquè a 
altres ciutats de l’entorn poden trobar-se, però 
una planta que desapareix a nivell mundial, ja 
no es pot recuperar. 

Què et sembla que l’Ajuntament atorgue 
estes beques d’investigació?

Em sembla perfecte, perquè dóna 
oportunitat a gent jove de poder realitzar un 
estudi sobre algun tema en concret, i serveix per 
aixecar acta de moltes coses que segurament 
desconeixia gran part de la població. A nivell 
personal dóna satisfacció, però el principal 
és que el treball realitze un aportació a nivell 
social. L’interessant és la funció que té el treball. 
I que siga el més vinculant possible.

Dídac Mesa 
“Sembla que els que 
gestionen el territori 
són els polítics, o 
almenys els que tenen 
l’última paraula per a 
fer una actuació”
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Octubre
“Hi ha tres tipus de mentides: mentides, condemnades 

mentides i l’Estadística” Mark Twain

Aquest octubre resulta estrany. Hi ha gent en la platja 
i han tornat a brollar les flors (regades). L’Agència de 
Meteorologia assenyala que entre l’11 i 14 d’octubre 12 
capitals van superar la temperatura màxima històrica 
d’aquest mes, fins a dos graus. I això després del setembre 
més calorós del segle. Les dades fluïxen però ningú parla 
ara de canvi climàtic, com si tots pensàrem que, amb les 
retallades, la lluita contra el mateix és un “luxe” que no 
podem permetre’ns, segur?

Aquest octubre resulta estrany. El passat 9 l’acte neo-
institucional tenia un to sépia, un regust d’aquelles 
demostracions “sindicals” amb els Coros y Danzas de la 
Secció Femenina, amb himne regional inclòs (em va 
recordar les Falles del franquisme, quan era massivament 
xiulat en cridà i mascletaes). Les fotos de la manifestació 
ciutadana alternativa també tenia cert aroma a blanc i 
negre, el color d’aquelles manifestacions de finals dels 
setanta quan créiem en un País que, com cantava Raimon, 
“mai no hem fet”.

Aquest octubre resulta estrany. El govern i algunes 
institucions celebren el 12 la “Festa Nacional d’Espanya 
i Dia de la Hispanitat” amb la “tradicional” desfilada 
militar. Enguany es va obrir algun museu per a donar-li 
un caràcter més civil (encara que, paradoxalment, es va 
col·locar la tribuna d’autoritats més lluny d’un públic que 
sol xiular-les). Els successius governs democràtics s’han 
negat a traslladar eixa celebració al 6 de desembre, dia 
de la Constitució (Hispanitat és un terme que va rescatar 
en 1935 el pensador ultra Ramiro de Maeztu). Pel carrer 
res evoca una festa cívica (bo, els comerços tancats), com 
les que viuen les societats que les van lligar a les seues 
revolucions ciutadanes, com els Estats Units o França.

Aquest octubre resulta estrany. El diumenge 15 milers 
de persones van eixir al carrer en tot el món per a mostrar 
el seu rebuig al sistema que rescata bancs i paga milions 
als responsables, mentres suprimix drets socials. Al temps, 
a Vinaròs la gent va eixir al carrer per a gaudir del pròleg 
al mes dels arrossos. Tal vegada són les dos reaccions 
possibles davant de la que està caient. Pense en Josep Pla, 
quan va exclamar davant de l’espectacle de Mannhattan 
il·luminat “I tot açò, qui ho paga?” (ara ja ho sabem).

Octubre és estrany també en el cine. Octubre (S. 
Eisenstein, 1928) conta la revolució “que va estremir 
al món” (que va ocórrer al novembre, ja que els russos 
usaven el calendari julià), somnis igualitaris que no es 
van complir. Cel d’octubre (Joe Johnston, 1999) ens conta 
el somni d’un xicot que va voler escapar al seu destí de 
miner construint un coet. En la peruana Octubre (germans 
Vega, 2009), premi del jurat en Cannes 2010, és el mes en 
què els miracles són possibles.

Cinc produccions d’El Canal Centre 
d’Arts Escèniques Salt /Girona han 
aconseguit un total de nou nominacions 
als Premis Butaca de teatre de Catalunya 
2011, que es van fer públics ahir. Es 
tracta de Chicha Montenegro Gallery 
de Carles Santos, espectacle en el qual 
nostre músic navega novament amb 
les veles desplegades pel fil del risc, a 
la recerca personal del malabarisme 
artístic, d’un privat concepte de la 
bellesa com a compulsió que esclata 
a l’escenari per a ser compartida amb 
tota la grandesa de l’escenografia 
amb el segell inconfusible Santos. 
Coproduïda amb el Teatre Lliure (opta 
a tres guardons: al millor espectacle, 
composició musical i millor vestuari); 
Dues dones que ballen, obra de Josep 
Maria Benet i Jornet dirigida per Xavier 
Albertí (dues nominacions: millor 
actriu per Alícia Pérez i millor text 
teatral); La coproducció amb la Cia 
Mal Pelo Caín&Caín (millor espectacle 
de dansa); Operetta, dirigida per Jordi 
Purtí i interpretada per Cor de Teatre 
(millor espectacle familiar) i, finalment, 
l’espectacle Celebració, de Harold 

Pinter, dirigit per Lluís Pasqual (millor 
escenografia que signa Paco Azorín). 
D’altra banda, també han estat nominats 
dos espectacles de Bitò Produccions: 
Primer amor, té doble nominació (millor 
muntatge teatral i millor actor teatral, 
per a Pere Arquillué), i Copenhaguen, 
també doble nominació (Lluís Marco i 
Rosa Renom opten, respectivament, als 
premis de millor actor i millor actriu).

Chicha Montenegro Gallery 
opta als Premis Butaca de 
teatre de Catalunya 2011

L’immens espectacle de Carles Santos pot aconseguir tres guardons 
al millor espectacle, composició musical i millor vestuari

Diari de Girona/ Set dies
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En la pintura de Lambán 
predomina las emociones 
personales y anímicas

El proyecto de Lambán, como 
indica el díptico editado por la 
asociación Amics de Vinaròs, no tiene 
principio o final, sino que conforma 
un todo en continua evolución y se 
transforma, como su mirada, a medida 
que crece en el mundo. Una posición 
desde la que Lambán observa 
para trasladar posteriormente a los 
lienzos sus impresiones, tamizadas 
por sus emociones y su estado de 
ánimo. El pasado martes, la sala 
de exposiciones de la asociación 
cultural Amigos de Vinaròs acogía la 
inauguración de la muestra de Jesús 
Lambán, pintor nacido a Ejea de 
los Caballeros y residente a nuestra 
ciudad. Lambán es profesor de 
primaria y está colaborando con el 
Centro de Formación de Profesorado 
(CEFIRE), de Vinaròs. Como destacaba 
el coordinador de exposiciones de la 

asociación, Salvador Oliver, la pintura 
de Lambán contiene grandes dosis de 
sensibilidad “tenemos en Vinaròs un 
pintor que puede transmitir sus artes 
plásticas a los niños, y eso es muy 
importante”.

Por su parte, el pintor agradecía 
la oportunidad que había brindado 
la asociación de poder visitar la 
exposición con sus alumnos, y poder 
mostrar, a la vez, el trabajo que realiza 
la asociación en el terreno de la 
investigación en diferentes ámbitos. 
Respecto a su obra, “cada uno que 
juzgue como crea conveniente”, 
afirmaba el pintor.   

A la inauguración, conducida por el 
presidente de la asociación cultural, 
José Luis Pascual, y por asistían el 
regidor de Cultura, Lluis Gandia y 
Vicent Andreu Albiol, regidor del 
PSPV, entre otros miembros de la 
asociación y personas vinculadas al 
mundo cultural y social de Vinaròs. La 
exposición podrá visitarse hasta el día 
10 de noviembre.

La mirada sensible de 
Jesús Lambán en la sala 
de Amigos de Vinaròs

A.C.

Narcís Galià inaugurava una nova mostra, 
integrada en la programació del actes de la 
Carta de Població, a l’Auditori municipal de 
Vinaròs. Galià estava acompanyat pel regidor 
de Cultura, Lluís Gandia, i altres membres de la 
corporació, que mostraven la seua satisfacció 
perquè l’artista hagués exposat durant aquestes 
dates a la nostra ciutat, “és important tindre els 

artistes de les nostres terres, i més si són artistes 
de qualitat”, manifestava Gandia. Un total de 38 
obres són les que Galià ha traslladat fins a les 
parets de l’Auditori, quadres d’una temàtica 
dirigida bàsicament a la recerca dels colors, com 
explicava Galià, el qual remarcava la necessitat 
de conèixer els valors en pintura, “el clar i el 
fosc, aquesta és la base”, precisava, “i la relació 

dels colors per ells mateixos i desprès el color 
per la profunditat de l’espai”. Les tintes planes 
es combinen en la pintura de Galià amb altres 
colors, que són els que donen la sensació de 
volum. 

L’exposició de Galià podrà visitar-se fins al 30 
d’octubre, en l’horari habitual de l’Auditori, que 
tanca les seues portes els dilluns.

El color i el volum de Narcís Galià 
signen la recta final de la Carta Pobla
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Inici de curs

El fòrum de participació dels representants de la 
comunitat educativa és el Consell Escolar Municipal 
- CEM. El regidor d’Educació ve obligat a exposar i a 
consultar sobre els afers escolars de la ciutat o a fer 
anàlisi i diagnosi de la seua realitat. I, per què no?, 
parlar dels somnis o dels malsons pels fracassos 
de la Generalitat. A Vinaròs, la sessió d’inici de curs 
ha estat una altra cosa. S’ha repartit un quadre 
de dades estadístiques d’alumnat i..., “ja direu”. A 
partir d’ací, les preguntes ofenen i, qui presideix, 
desvetlla uns codis de comportament  inadequats 
i inacceptables. 

És una altra oportunitat perduda. El CEM no ha 
estat informat de l’estat de tramitació del col·legi 
Jaume I i de l’ampliació del “José Villaplana”. Era el 
moment de dir les dificultats, de demanar paciència 
o de manifestar compromís amb els projectes. 
Sense por a l’evidència d’estar davant del fracàs 
de l’intrument (CIEGSA) creat per la Generalitat 
Valenciana per a construir els centres educatius del 
país. És el fracàs dels gestors que el crearen, l’han 
mantingut i el mantenen. 

Tampoc no ha sigut temps de sensibilitat a les 
demandes de solució dels problemes. El de les 
famílies amb fills escolaritzats en centres diferents 
n’és un. No haver-ho contemplat, ni durant el curs 
passat ni abans de l’inici de l’actual, marca dèficits 
de gestió que caldria analitzar. Perquè, mentre 
aquestes situacions s’ignoren, recordem com 
en d’altres temps s’han trencat ràtios superiors 
als actuals per a escolaritzar néts d’alcalde o de 
director territorial, entre d’altres casos.

Era moment de transparència, de dir en quina 
mesura els centres de la ciutat s’han vist afectats pels 
retalls de pressupost de la Conselleria d’Educació, 
molt especialment en la despesa destinada a 
educació compensatòria. No ho han fet. Sí se’ls ha 
vist, però, el rerefons. Per una banda, el somni de 
presidir un fòrum on els funcionaris es comporten 
com a tropa i la resta com a cortesans. I el malson de 
no haver digerit l’acció d’aquells que, a través d’una 
demanda, aconseguiren que un jutge tombés una 
oposició d’inspectors, perquè el tribunal havia 
estat nomenat a dit en la seua totalitat, malgrat els 
informes jurídics desfavorables. 

Tampoc no es pot presidir una institució amb 
la pretensió de limitar a ningú el dret a formular 
preguntes. O els seus drets en qualsevol acte de 
comunicació amb l’administració, al saló de Plens 
o en qualsevol altra dependència municipal. No pot 
haver-hi excepcions.

L’acte d’inauguració del II Curs 
d’introducció a la didàctica de la llengua com 
a idioma estranger, tenia lloc a la Biblioteca 
municipal de Vinaròs. Una iniciativa en la 
qual han participat el president de la Xarxa 
Vives i rector de la Universitat Jaume I, Vicent 
Climent; el director de l’Institut Ramon Llull, 
Vicenç Villatoro; el president en funcions de 
l’Acadèmia de la Llengua, Manuel Pérez, i 
l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan

Concebut amb l’objectiu de contribuir a la 
formació de futurs professors per a l’exercici 
de la docència de la llengua en universitats 
de l’exterior, el curs s’adreça a llicenciats i 
graduats, preferentment en Filologia catalana, 

i a estudiants del darrer any de grau que no 
tinguen o compten amb poca experiència 
docent en el camp de l’ensenyament de la 
llengua. En aquesta segona edició del curs, al 
igual que l’any passat, s’han omplert totes les 
places amb 40 inscrits.

L’acte de cloenda del curs tenia lloc dissabte 
15 a les 20h a l’Ajuntament de Morella i va 
comptar amb la participació del secretari 
executiu de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús; 
l’alcalde de Morella, Joaquim Puig; el director 
de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut 
Ramon Llull, Andreu Bosch, i la secretària de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica 
Cantó.

II Curs d’introducció a la 
didàctica de la llengua com a 
idioma estranger
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Amb la soprano Isabel Alcaraz al capdavant, l’Estança Harmònica 
va executar a l’interior del Santuari Mare de Déu de la Misericòrdia un 
repertori Barroc amb obres, entre d’altres, de Telemann, Händel, Bach i 
Vivaldi. El concert estava integrat en una proposta global “Pelegrinatge 
musical per les ermites barroques” , un cicle patrocinat per la Diputació 
de Castelló i la col·laboració, per a aquest concert, de l’Ajuntament de 
Vinaròs.
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Capilla de San Cayetano, 
en Vinaròs

Vinaròs, panel de San Cayetano (original del último 
cuarto del siglo XIX, copia de 2001)      

Imagen antigua original de la hornacina de 
azulejos situada en la calle de San Cayetano en 
Vinaròs. Cerámica que se puede clasificar como 
fabricada en València durante los años del 
último cuarto del siglo XIX.

San Cayetano nació en Vicenza el año 1480. 
Estudió derecho en Padua y, después de 
recibida la ordenación sacerdotal, instituyó 
en Roma la sociedad de clérigos regulares 
llamada Congregación de los Teatinos. Con el 
fin de promover el apostolado y la renovación 
espiritual del clero, sus otros objetivos eran 
el cuidado de los enfermos y el uso frecuente 
de los Sacramentos. Esta sociedad religiosa 
se propagó luego por el territorio de Venecia 
y el reino de Nápoles. Cayetano se quedó 
predicando en Nápoles y en ocasiones tuvo 
que enfrentarse con laicos y religiosos que 

predicaban el calvinismo, el luteranismo y otras 
herejías. También fundó los “Montes de Piedad”, 
establecimientos de crédito y préstamos 
dirigidos a gente humilde para liberar de la 
miseria a los pobres. En sus últimos años de 
vida abrió hospicios para ancianos y fundó 
hospitales. Murió en Nápoles el año 1547. Fue 
canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

La devoción a San Cayetano de Thiene 
(Vicenza 1480, Nápoles 1547), se difunde en 
todo el reino de España principalmente a partir 
del primer cuarto del siglo XVII, con la llegada 
de un prelado de la curia romana (Monseñor 

Adam Makowski) a la corte 
de Felipe IV, quien promoverá 
la primera fundación 
teatina en Madrid durante 
1629. Recordemos que San 
Cayetano fue cofundador, 
en 1524, de la Orden Teatina 
de Clérigos Regulares. La 
devoción específica al santo 
llega a Vinaròs a través de 
las estrechas relaciones 
comerciales establecidas entre 
el puerto vinarocense y el de 
Nápoles, consecuencia de la 
intensa actividad comercial 
que hubo durante aquellos 
años con Italia, acompañada 
de la nueva costumbre 
de venerar a la Virgen del 
Rosario y a Santo Domingo de 
Guzmán, de gran arraigo en 
nuestra ciudad.

La fotografía corresponde al retablo de 
azulejos situado en la calle de San Cayetano 
en Vinaròs, y donde se representa al santo 
italiano homónimo (1480-1547) con el mar de 
fondo y unas cuantas barcas a su alrededor. 
Aunque en su biografía no aparece ningún 
dato propio que tenga relación con el mar, 
ni con los navegantes o los marineros, por lo 
que el tema marítimo del cuadro habrá sido 
debido a un convencionalismo del autor de 
la estampa. Se trata de un cuadro devocional 
del año 2001, formado por un conjunto de 4 
x 3 azulejos cuadrados policromos, o sea doce 
piezas de 20 x 20 cm. de lado. Rodeado por un 
bocel (moldura convexa) de fondo amarillo 
y con doble filete naranja. Despiece impar y 
regular. Policromía: azul, amarillo, naranja, 
violáceo, marrón y negro.

Composición e iconografía: Situado en 

una hornacina, los azulejos se hallan sujetos 
directamente sobre la pared. Se trata de una 
excelente reproducción del antiguo retablo 
del último cuarto del siglo XIX, realizada por 
la artista pintora Dª Lola Torres durante el año 
2001 y gracias a la campaña de recuperación 
de retablos cerámicos llevada a cabo por la 
Fundación Blasco de Alagón. La figura de 
San Cayetano se encuentra con los brazos 
extendidos y mirando al cielo. Lleva vestimenta 
o hábito marrón oscuro y un collar y medallón 
dorados, con las iniciales IHS (Jesucristo). Un halo 
luminoso rodea su cabeza. A sus pies aparece el 
cetro y la corona. El santo está situado sobre una 
loma, a un tercio el horizonte marino en el cual 
aparecen dos barcas a lo lejos a la izquierda y 
otra más cercana a la derecha (todas de vela). 
Debajo de la imagen está escrito en mayúsculas 
el nombre del santo SAN CAYETANO.

Un poco de historia
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Ser humano y entorno
Jesús Arnau ha publicado:
Agenda del huerto y el jardin ecológicos
El huerto jardín ecológico, ambos con RBA
http://huertojardinecologico.blogspot.com/

cultura

A veces me quedo mirando las olas del mar. Las ves nacer 
mar adentro y parece que se van desplazando hasta llegar a 
la playa. Pero en realidad lo que está pasando no es eso. No 
hay ninguna partícula física que se desplace con la ola. Es solo 
un impulso, una onda energética que, al desplazarse dentro 
del agua, mueve sus partículas arriba y abajo cuando pasa 
por su vertical, produciendo el efecto ilusorio de que la ola 
se desplaza. Si esa ola tuviera alguna identidad seria la onda 
energética, ya que es lo único que está presente en todo el 
proceso. 

¿Y qué pasa con ella cuando llega a la orilla…? Mueve las 
piedras, revuelve el agua, hace ruido y finalmente parece 
extinguirse. ¿Y ya está?

¿No va a ir a algún cielo o se va a reencarnar?
Parece una metáfora que muestra lo que pasa con los seres 

vivos.
¿Tenemos una identidad fija desde que nacemos hasta que 

nos morimos?
A lo largo de la vida cambia nuestro cuerpo, la cara, el 

contenido de la mente, el carácter, nuestro funcionamiento, 
nuestros hábitos. Por cambiar, van cambiando constantemente 
hasta las moléculas y los átomos que en cada época forman 
nuestro cuerpo. 

Si hemos durado lo suficiente, el día que nos morimos 
hemos cambiado nuestros átomos varias veces.

Y a pesar de que, de lo que fuimos no queda nada, 
ni física ni funcionalmente, la familia, los conocidos 
y nosotros mismos aferrados a nuestro carnet de 
identidad decimos que seguimos siendo los mismos. 
Pero lo cierto es que morimos un poco con cada 
molécula y cada átomo que intercambiamos con el 
medio, con cada célula que reemplazamos, con cada 
experiencia que modifica el funcionamiento de nuestra 
mente. Morimos cada microsegundo, en cantidades 
infinitesimales, porque jamás volvemos a ser los mismos. 
Solo queda la onda energética que mantiene nuestros pulsos 
en marcha, hasta que revienta en la orilla, y... ¡flop! Devolvemos 
las últimas proteínas al medio.

¿Y la onda energética? ... Misterio.
Ahora que me acuerdo, tengo que renovarme el carnet.

El carnet de 
identidad miente

“A vore les cusidores, que  cusen sense 
didal i tallen sense astisores”, i cap  a 
“lo Canà”, ens vam anar els nanos, els 
gegants els dolçainers i tabaleters, per fer 
la darrera sortida de la temporada. 

 
Encara que per ser la última, no vam 

anar-hi sense les mateixes ganes de la 
primera de totes, amb ganes de passar 
un bon dia, de xalar, i ensenyar com 
ballen els nanos i com giren els gegants, 
tot al so de la dolçaina i tabal, del nostre 
poble, de Vinaròs.

 
La jornada com sempre va començar 

amb la plantada pel matí davant de 
l’ajuntament canareu, gegants vinguts 
de Benicàssim, la Ràpita, Camarles, 
Aldea, Benicarló, Amposta,  Ulldecona 
ens aplegàrem a la plaça. Cal afegir 
que feia molt de temps que no veiem 
els nanos  d'Amposta, on  tres d'ells són 
del mateix motllo que tres nanos dels 
nostres, el del bigot, el del gorro jove i el 
del gorro vell, amb la diferència que els 

majordoms d'ells no porten gorro i que 
tots ells encara conserven les dents.

 
Abans de pujar al Remei per degustar 

una boníssima paella ens en vam anar 
al Moreno a fer un refresquet, on els 
més tradicionals no van poder estar de 
demanar una variada i una bicicleta (o 
rapitenc o canareu), vermut en sifó.

 
En acabar la sobretaula al Remei, 

cap al poble, cercavila on vam cremar 
les últimes forces de la temporada, cal 
fer menció especial al nostre geganter 
Eugenio Catalán, que desprès d’estar un 
parell de mesos de baixa com a geganter, 
va poder reenganxar-se, ell i la seva 
família encara que siga l’última sortida, 
ballada final, recordatori i tornar a creuar 
el riu Sénia per tornar a estar a casa.

 
Deixem els gegants al magatzem, i com 

deia abans la “tele” i només recordem els 
vells del lloc: “despedida, sierre i carta 
d’ajuste”.

Alcanar 
me’n vull anar
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

21 octubre

22 octubre

23 octubre

24 octubre

25 octubre

26 octubre

27 octubre

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 

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
mes dÕ octubre 2011

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

Este mes de octubre tus vivencias se relacionar‡ n m‡ s que de 
costumbre con las amistades, compa– eros y tu pareja, con los 
que estar‡ s mucho m‡ s conectado y receptivo. Con tus palabras 
tendr‡ s la fuerza para atraer a algœ n contacto del trabajo y mejorar tu 
situación financiera. Tus mejores días serán los miércoles. Tu número 
el 8, el color pœ rpura te ayudar‡  a relajarte y meditar.

 

En octubre la rutina te acompa– a pero si dedicas tus ganas para 
tus seres queridos, llegar‡ n momentos muy felices. En el trabajo 
algunos cambios te har‡ n reorganizarte para que tu cuenta bancaria 
no se resienta. No te limites e intenta hacer cosas nuevas pues ser‡ n 
las que atraerán clientes a tu negocio. Tus mejores días viernes, tu 
nœ mero el 3, el plateado te acercar‡  a la magia.

 

Tu capacidad de expresarte estará en su máximo esplendor. Si 
hay algœ n don art’stico que llevas tiempo sin utilizar, ahora es el 
momento de sacar todo lo que llevas dentro dejando actuar a tu 
mente y tus manos, pues a través de ellas podrías mejorar tu cuenta 
bancaria. Tus mejores días los jueves, tu número el 5, el color azul 
claro (cielo) te ayudar‡  a relajarte.

 

No te escondas tras tu cascar— n pues si dejas salir tus emociones 
te sentir‡ s mucho mejor contigo y con los de tu alrededor. Sea lo que 
sea lo que ocurra estos d’as, deber‡ s aprender de los consejos que 
recibas y así dar un paso adelante en tu vida. Reafirma tu conducta 
tal y como te lo dicte tu corazón. Tus mejores días los lunes, tu 
nœ mero el 6, el color blanco te ayudar‡  a acercar la paz a tu esp’ritu.

 

Tu mente da mil vueltas a todo lo que ocurre y planeas. Desátate 
de los problemas siendo más firme y cumpliendo tus propósitos tal 
y como los piensas. También es un buen momento para estudiar o 
planear todos esos cambios que te ayudarán a mejorar tu vida. Tus 
mejores d’as los martes, tu nœ mero el 9, el color rosa te apaciguar‡ .

 

Tu autoestima en octubre se ve influenciada por la confianza que 
has puesto en los dem‡ s. Este mes descubrir‡ s si realmente puedes 
confiar o no en quienes te rodean en tu día a día. Si te valoras lo 
suficiente encontrarás algunas piedras que esquivar en el camino 
pero podr‡ s lanzarlas lejos para que no te vuelvan a entorpecer. 
Tus mejores días los sábados, tu número el 2, tu color el amarillo.

 

Pasar‡ s un feliz cumplea– os con el sol en tu signo mejorando tu 
vida en todos los sentidos. Renovar‡ s tu imagen ante los dem‡ s y 
eso te ayudará. Tendrán mucho que ver tus sentimientos en todo lo 
que hagas, y recuerda que ellos son los que te har‡ n encontrar eso 
que tanto ansías para ser feliz. Tus mejores días los domingos, tu 
nœ mero 4, color el rojo que te llenar‡  de fuerza y voluntad.

 

La luna conlleva algunas dificultades por lo que deberás estar 
m‡ s positivo que nunca. Busca tiempo para dedicarlo a los que m‡ s 
quieres pues ellos te ayudar‡ n en todas esas trabas. Algœ n proyecto 
tardar‡  en llegar m‡ s de lo que pensabas, pero ten seguro que 
llegará en su momento adecuado y será muy próximo.Tus mejores 
d’as martes, tu nœ mero el 7, tu color el naranja.

 

Se solucionan problemas que te han acompa– ado durante mucho 
tiempo. Pondrás en práctica ideas, con grupos de personas afines a 
tus deseos. Deberás renunciar a algunas cosas pero tus relaciones 
personales mejorarán en un cien por cien trayéndote beneficios a 
tu vida personal y también a la profesional. Tus días los jueves, tu 
nœ mero el 1, tu color el marr— n.

 

En octubre la mujer de tu vida amorosa pedir‡  de tu atenci— n. 
Quiz‡ s debas acompa– arla a algœ n evento importante... recuerda 
que te necesita y no lo postergues pues podr’as arrepentirte m‡ s 
adelante. En el trabajo hay cambios marcados por los planetas, de 
profesión o de lugar de trabajo. Tus mejores días los viernes, tu 
nœ mero el 4, el color verde te acercar‡  novedades a tu vida.

 

Octubre es un buen mes para empezar los estudios que tanto 
deseas desde hace tiempo, pues as’ lo indican los planetas: debes 
subirte al tren que cambiará tu existencia. Intenta también seguir un 
poco m‡ s tu intuici— n, es hora de renovar la forma en que vives pero 
también en la que piensas y así hallar la felicidad que tanto ansias. 

Dia miércoles, número 9, color granate.
 

El sexo ocupará tu mente y tus mejores momentos. Deberías 
aprender a escucharte m‡ s a ti mismo logrando as’ saber hacia 
donde quieres seguir tus pasos y planear tu nueva meta. Te costará 
ponerte de acuerdo con tu pareja. No temas pues todo ir‡  mucho 
mejor entre los dos. Tus mejores días los martes, tu número de la 
suerte el 6, tu color el azul marino.
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Fins el 24 d’octubre, 
Biblioteca Pública Municipal
Exposició fotogràfica “La malaltia 
mental és cosa de tots”.
Organitza: Regidoria de Benestar Social, 
CRIS

Divendres 21 d’octubre
19.30 hores, Biblioteca Pública Municipal
Cicle de conferències a la Seu del Nord 
“Imatge i simbolisme de la Constitució 
de 1812”
Organitza: Seu del Nord

Divendres 21 d’octubre
22.30 hores, Auditori Municipal
Concert a càrrec de Carles Llidó Jazz 
Project
Organitza: Regidoria de Cultura i IVM

Fins el 30 d’octubre,
Auditori Municipal
Exposició de Narcís Galià.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 22 d’octubre 
11 hores, Biblioteca Pública Municipal
Taller «Moixanes i ballmanetes: 
cançons per a bebés» a càrrec de Món 
Animació
Organitza: Biblioteca Pública – Regidoria 
de Cultura

Dimecres 26 d’octubre 
10.30 hores, Biblioteca Pública Municipal
Taller de lectura ràpida
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

Dimecres 26 d’octubre
18.30 hores, Biblioteca Pública Municipal
Exposició “Tria el teu i llig” 
Organitza: Generalitat Valenciana i 
Biblioteca Pública Municipal

Dimecres 26 d’octubre
19 hores, Biblioteca Pública Municipal
Taller d’educació “L’educació és cosa 
de tots”:
Xarrada amb el títol “Com implicar-
te en l’educació del teu fill/a: Consell 
Escolar i AMPA” a càrrec d’Agustí Pérez 
Folqués, secretari del Consell Escolar de 
la Comunitat Valenciana i de Luciano 
Ferrer Pons, president de la FAPA Manuel 
Tarancón.
Organitza: Regidoria d’Educació

Dijous 27 d’octubre
19 hores, Biblioteca Pública Municipal
Inauguració de l’exposició VI Mostra 
fotogràfica Trencant Barreres. “Hoy 
por mí... mañana puede que por ti”
Organitza: COCEMFE

Divendres 28 d’octubre 
19.30 hores, Biblioteca Pública Municipal
Presentació del llibre El Bolígrafo de gel 
verde a càrrec d’Eloy Moreno.
Organitza: Biblioteca Pública – Regidoria 
de Cultura

Divendres 28 d’octubre
22.30 hores, Auditori Municipal
Teatre per a adults amb l’obra 
Ilusionistas de la Cia La Perrica de Jerez.
Organitza: Regidoria de Cultura i Cicle de 
Teatre Fet ací 
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El pasado jueves, el Futur 09 tuvo una 
reunión en las oficinas del Vila-real CF, para 
cerrar un acuerdo de colaboración que 
provocará un importante avance en el club 
vinarocense.

El acuerdo que se ha conseguido es 
muy amplio, pero facilitará un avance en la 
infraestructura organizativa del Futur 09, 
convirtiéndose en el club de referencia y 
representativo del Villarreal CF en el norte de 
la provincia de Castellón y sur de Tarragona, sin 
perder su carácter y filosofía que se mantiene 
desde su creación en el año 2009.

Tras el acuerdo realizado, el Futur 09 tendrá 
un contacto directo y constante con el club 
“groguet” en lo que a jugadores se refiere, 
tendrá importantes oportunidades en entradas 

para los partidos, y todo tipo de actividades que 
se irán realizando a lo largo de la temporada.

Nueva oficina de información Futur 09
Desde el 24 de octubre, el Futur 09 abre una 

oficina de información y atención al público 
con carácter exclusivo. Ésta nueva oficina está 
situada en paseo Juan Ribera, nº 25 de Vinaròs 
(junto al Mercadona “viejo”), y tendrá un horario 
fijo de atención:

Miércoles de 17h a 19h & viernes de 11h a 

13h
En ésta nueva oficina que será exclusiva del 

Futur 09, podrás informarte sobre inscripciones, 
horarios, ropa y cualquier tipo de duda que 
pueda surgir a los alumnos, familiares y a toda 
persona interesada en inscribirse.

Recuerda que se mantienen el resto de 
vías de información: teléfonos 655.98.12.41 
y 692.182.062, www.escolafutur.es e info@
escolafutur.es

El C.E. Futur 09 Vinaròs, 
colaboración con el Vila-real C.F.

El martes 11 de octubre se publicaba 
en diferentes medios que Rodrigo 
Juárez había sido operado con éxito del 
trasplante de corazón que precisaba. 
Pasada la 1 de la madrugada finalizaba la 
intervención en el Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe de València, que había 
comenzado pasadas las ocho de la 
tarde.

Rodri seguía ingresado en la UCI 
del Hospital, aunque el sábado 15 de 
octubre, a las 11 de la mañana, moría 

el juvenil del Peníscola, Rodri, al no 
superar el trasplante de corazón que fue 
intervenido el pasado lunes.

Desde el club peníscolano declaraban 
que “tan gran pérdida, la cual oscurece 
y llena de tristeza el fútbol sala nacional, 
a la vez que sugiere a todos los clubes 
que guarden un minuto de silencio en 
sus próximos partidos en su memoria”. 
El lunes pasado tenía lugar el funeral en 
la  arciprestal de Vinaròs. Su féretro era 
entrado a hombros en la iglesia.

El joven ‘Rodri’ no supera 
el trasplante de corazón

Pda. Capsades, c/ en proyecto, 18
Tel. 964 40 79 66 - Fax: 964 40 72 36

12500 VINARÒS

GEOTECNIA

TOMAS DE
PUESTA A TIERRA

Imprime: Imprenta Castell - Vinaròs

Lacados

ANDRES, S.L.
Pda. Capsades, s/n - 12500 VINARÒS

Tel./Fax 964 400 713 - Móvil 601 684 734

Av. Pais Valencià, 7  -  12500 VINARÒS
Tel. 964 452 772

Javier Bas
ELECTRICIDAD

Ctra. Ulldecona, km. 0,300  -  Tel. 964 45 26 97
12500 VINARÒS

BEMIR
PROMOCIONES INMOBILIARIAS

Promoción y venta de viviendas 
unifamiliares y pisos

San Francisco, 78 - Tel. 964 45 21 52
12500 VINARÒS

Instalaciones

ELECTRICIDAD - FONTANERÍA - PISCINAS
CALEFACCIÓN - CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
ALUMBRADOS PÚBLICOS - AIRE ACONDICIONADO

Oficinas, talleres y exposición:
San Francisco, 78 - 12500 VINARÒS
Tel. 964 450 322 - Fax 964 452 152
e.mail: instfontanet@interbook.net

AUTOMECÁNICA
DEL PILAR

Vinaròs, C.B.

Reparación de Automóviles

San Joaquín, 39 - Tel. 964 45 17 63
12500 Vinaròs
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Arcipreste Bono, 18
Tel. 964 45 11 64

12500 VINARÒS (Castellón)

PROMOCIÓN Y VENTA 
DE VIVIENDAS, 

LOCALES COMERCIALES 
Y PARKINGS

PROMOCIONES 
ORTIZ VINARÒS, S.L.

Dtor. Ricardo Santos, 1
Tel. 964 40 76 04 - 12500 VINARÒS

PEUGEOT

GINER -TORRES
AGENCIA PEUGEOT

Ctra. Valencia-Barcelona, km. 1049
12500 VINARÒS (Castellón)

Tel. 964 40 02 80 - Fax 964 40 02 58

AVGDA. LLIBERTAT, 5
TEL. 964 45 69 51

VINARÒS

Rotulaciones

Ctra. N-340, km. 1.049
Tel. 964 401 417 - Fax 964 401 501

12500 VINARÒS (Castellón)

OPTICA
MAESTRAT

Anàlisis visual
Lents de contacte

Revisons Audiomètriques
C/ Socors, 51 

 Tel. 964 45 53 57
12500 Vinaròs 

Plaça del Mercat
 Tel. 964 46 03 25
12580 Benicarló 

Teléfono: 964 45 11 50
Urgencias 24 h. 659 21 13 72

San Francisco, 65
12580 Benicarló 

INTERSPORT

PIÑANA SPORT

Dhima s.l.

Repuestos
Hidráulica y frenos

DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS DEL MAESTRAZGO, S.L.

Pol. Ind. Vinaròs, C/ B - nave 2A
Tel. 964 40 71 16 - Fax 964 40 71 17

12500 VINARÒS

ALARMAS - EXTINTORES

Partida Sobrevela, s/n - Tel/ Fax 964 474 990 - 12580 Benicarló
Avda. Castellón, 7 bajos - Tel. 964 40 16 64 - 12500 Vinaròas

TALLER MECÁNICO NAVAL
Domicilio e instalaciones:
C/ del Puig, 18 (Pda. Capsades)
Apdo. Correos nº 266
12500 VINARÒS
Teléfono: 964 40 28 51 - Fax 964 40 28 52
e-mail: comercial@blanchadell.com
www.blanchadell.com

C/ San Francisco, 129
MAQUINARIA HOSTELERA 

Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO TÉCNICO PROPIO

964 456 557 - 609 600 678 - 608 866 443
12500 VINARÒS

p e r r u q u e r í a

s t i l  h o m e
C/Puente, 6 - 12500 Vinaròs

Tel. 964 450 544 - www.perruqueriatian.com

uerin
C/ Meseguer y Costa, 10

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 17 16 - Fax 964 45 52 18

Avda. Leopoldo Querol, 75
Tel. y Fax : 964 454 062 

 móvil: 617 300 825
12500 VINARÒS

MARMOLES
TARRAGONA

Ctra. N-232 Vinaròs - Morella, km. 18,5
Tel. 964 49 53 58  -  Fax: 964 49 56 89
e-mail:info@marmolestarragona.com

www.marmolestarragona.com

964 400 953

Pda. Somades Polígono10, 1  -  Cálig  -  Tel. 964 76 55 51

Tel. 977 713 736  
ELS VALENTÍNS - ULLDECONA (MONTSIÀ)

R
AC

IN
G

VIURE A MIDA

MOBILIARIO DE OFICINA 
Y ARMARIOS

vinaròs 12500 cn-340 km. 1053,6
benicarló 12580, doctor fleming, 13
mirton@mirton.com
www.mirton.com
tel. 34 964 454 052 - 34 964 461 936 
fax: 34 964 454 486

Proceso .........: Asesores de empresa
Economistas

E Avenida de Yecla, 32 1º a
12580 Benicarló

t. 964 829 320
f. 964 829 321

proceso@cuarterovillalonga.com

Recambios GARCIA S.L.
RGRG

Pablo R. Picasso, 42 - bajos
12500 VINARÒS (Castellón)

Tels. 964 40 20 98 
Tel/Fax 964 40 05 13

Reale Seguros Generales, S.A.

Agencia Reale Vinaròs
Cherta i Cherta Assessors, s.l.
San Francisco, 41
12500 VINARÒS
Tel. 964 456 036 - Fax 964 407 693
e-mail:ar.vinaros@reale.es
móvil: 616 828 180

Carlos Calduch Forner

J B

F

J B

F
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PREPARACIONS PER A COMPETICIÓ

Cases Noves, 4 - Tel. 977 71 38 52 - 12510 SANT RAFEL DEL RIU
 magracing@yahoo.es

Especialidad en Palmaceas, Coniferas, Forestal y 
Olivos milenarios. Producción propia. Gran surtido 

en cerámica, barbacoas y piedra artificial.

Ctra. N-340, km. 1054,1
12500 Vinaròs

Tel. 964 45 50 14
Fax 964 45 28 98

Avda. Gil de Atrocillo, 113
(entre IES Leopoldo Querol y Hospital)

12500 VINARÒS

JORDI BONET JURADO
Tel. 647 986 642

OHMITERRA MAESTRAT, S.L.

Acreditación nº 06144GTC06B

Pda. Capsaes, nº 3  -  12500 VINARÒS (CS)
Móbil 608 048 214

Tel. i Fax taller 964 400 592

Patronal

Municipal

de Turisme

Consell

Municipal

d’Esports

BDM
consultors

Sant Francesc, 27 - 29, 3r, 2a
12500 VINARÒS
Tel. 964 40 76 27
Fax 964 40 77 70

e-mail:vinaros@bdmconsultores.es

C/ VARADERO, S/N
TEL. 964 45 59 90

VINARÒS

MOTOCROSS

Categories: 50cc - 65cc - 85cc - clàsiques

23 
O C T U B R E 
2011

CIUTAT DE VINARÒS

Circuit El Portell (Ctra. Ermita, km. 2) ENTRADA LLIURE

Entrenaments: 10:00 h. Carrera: 11:00 h.
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Sant Gregori, 22-24  -  Tel.- 964 45 16 28
12500 Vinaròs

elgallobicicletes@gmail.com

Hermo S.L.
Ctra. Ulldecona km. 1 
12500 Vinaròs
Tel.- 964 450 212 / Fax 964  407 979

Prefabricados de Hormigón

YAMAHA
concesionario oficial

YAMAHA SCOOTER STORE

San Francisco, 82  -  12500 Vinaròs
Tel. / Fax: 964 45 30 37 -- adellmotos@ono.com

ADELL
MOTOS

CAMPIONAT MOTODES DE MOTOCROSS
PUNTUABLE PER  AL CAMPIONAT DE MOTOCROSS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

XIII
Como ya anunciábamos la 

semana anterior, este domingo 
16 de octubre empezaba la 
temporada de ciclo-cross. La 
Xallenge valenciana de Ciclo-
cross empezaba con su primera 
carrera en Sueca, en la cual 
la UCV estuvo representada 
como ya es costumbre. En 
dicha competición no pudieron 
quedar mejor, dejando la UCV 
en un buenísimo lugar. 
1r clasificado Máster 60: Emilio 
Fandos 

1r clasificado Máster 50: Ignacio 
Fandos Aragüete
8º clasificado Máster 30: Ignacio 
Fandos Garriga

Entre los componentes de la 
UCV, que también participaron 
está Javier Ordoñez.

La próxima prueba puntuable 
para la Challenge de Ciclo-cross 
de la Comunitat Valenciana, se 
celebrará en Carlet (València) 
el próximo domingo 23 de 
octubre a partir de las 9:30 
horas.

EFE
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Derrota en dos minutos
CD Benicàssim – 2
Vinaròs CF – 1

Rafa Marcos

Psicología 

Carla Eiras Sanjuan

¡Mi perro ha gruñido al vecino cuando nunca lo había 
hecho!

¡Desde hace unos meses, cuando me marcho a 
trabajar, mi perro me destroza la casa!

¡El perro de mi hermano, ¡se ha vuelto loco!, ahora 
persigue bicicletas.

¡He adoptado un perro y le tiene manía a mi marido!
¿Quién no ha escuchado alguna vez una de estas 

frases?
Pues desgraciadamente, millones de personas han 

escuchado o vivido algunas de estas malas experiencias.
Estos cambios de comportamiento en su mascota 

son debidos a alguna alteración en su rutina o a una 
educación errónea por parte del propietario. Los perros 
son perros y debemos tratarlos como tal. No debemos 
pensar que las necesidades tanto físicas como afectivas 
son las mismas que las nuestras, porque de ser así 
erramos en la educación y posteriormente surgen los 
problemas de comportamiento.

Debemos pensar que los perros son animales salvajes 
domesticados y que ellos tienen sus instintos, que son 
animales de manada y que dentro de su manada existe 
una jerarquía y sus reglas correspondientes. Entonces, 
no podemos pretender que un perro se habitúe a 
nuestras costumbres y maneras de vivir “de la noche a 
la mañana”.

Por suerte, para los amantes de los animales, 
disponemos de la psicología canina.

La psicología canina es el estudio del comportamiento 
animal con el fin de entender ciertas conductas para 
establecer una buena convivencia entre el propietario 
y su animal.

Para poder corregir dichas conductas, debemos 
conocer el origen del perro, saber cómo vivían sus 
antepasados, cuáles eran sus instintos y sobretodo 
conocer su manera de actuar dependiendo de cada 
situación.

La finalidad de estas palabras es ayudar a los perros 
que por algún motivo sufren un desorden en su 
comportamiento e instruir al propietario para que 
estos perros no terminen abandonados en carreteras, 
dejados en perreras o protectoras o incluso maltratados 
tanto física como psicológicamente. Antes de llamar a 
tu perro inútil, estudia la causa, porque quizás necesite 
ayuda y tú no sepas dársela.

Sólo hay que dedicar un poco de nuestro tiempo a 
esa mascota que más de un día nos hizo felices y nos 
dio una gran alegría cuando llegó por primera vez a 
nuestra casa. 

637 40 35 51 (Carla)  - psicomascotas@gmail.com

canina 

Benicàssim: Quique, Fidi, Adrián, Zafra (71’ 
Rafa), Vicente, Wences (89’ Aitor), Manu, Alex 
(53’ Pastoret), Castillo, Diego y Víctor (63’ Óscar).

Vinaròs: Raúl, Pedro, Óscar Seva (66’ Wifredo), 
Alex, Peiró, Ernesto, Agus, Carlos Isach, Sergi, 
Espi y Folch (80’ Pitu).

Árbitro: Ribes Barreda, auxiliado por 
Álvarez Muñoz y Soria Pérez. Amonestó a los 
locales Wences, Castillo y Víctor así como a los 
visitantes Peiró, Carlos Isach y Espi.

Goles:
0 – 1 30’ Peiró
1 – 1 43’ Alex

2 – 1 45’ Víctor

Primer tiempo controlado y dominado 
por los albiazules que se adelantaron en el 
marcador. Todo el buen trabajo se fue a pique 
en los dos minutos finales de este periodo 
en los que se encajaron dos goles en sendas 
jugadas prácticamente calcadas. 

Tras el intermedio, el partido se volvió 
aburrido y fue controlado por los locales 
ante un Vinaròs afectado anímicamente 
por los goles recibidos. A pesar de todo en 
el descuento llegó la mejor ocasión para 
empatar pero Sergi no estuvo afortunado, ya 
que su remate de cabeza prácticamente en la 
raya de gol fue a parar a las manos de Quique.
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Próximamente

La revista de deporte 
de Vinaròs, Benicarló i 
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C A M P A N Y A  D ’ E S P O R T  P O P U L A R

Inscripcions: Oficina CME i Turisme. Dissabte matí i tarda a la 
plaça de l’Ajuntament.

Recorregut: Mateix de tots els anys. Pavelló - ermita (accés 
lateral, per zona de les antenes). Baixada lliure, per la part dreta 
del riu.

Obsequi:  Samarreta regal, aigües de Bejis i entrepà de 
llonganissa, cortesia de Panaderia Farga i Dicocar.

El Club Pesca Deportiva La Lubina 
celebró este pasado sábado día 15 de 
octubre 2011, el undécimo concurso 
correspondiente al Campeonato social 
del 2011 en la costa norte “roque”, 
desde las 19:00 a las 02:00 horas, en la 
modalidad de individual. Y siguiendo 
un poco con la rutina de lo que hemos 
tenido durante todos los concursos, 
la noche fue muy decepcionante en 
capturas. Y los ganadores fueron:

1º - Javier Beltrán
2º - José A. Garcia Burgos
3º - Antonio Carrasco Sanz
Pieza de mayor peso: Javier Parriego 

(625 gramos).
Ya van quedando pocos concursos 

y los pescadores apurando todo lo 
que pueden para poder obtener una 
buena clasificación. Indicaros que el 
próximo día 29 de octubre se realizará 
el concurso que se aplazó por culpa de 
la climatología.

Club Pesca Deportiva “La Lubina”

Concurso sénior

La Escuela Fútbol Base Vinaròs te 
informa que por formar parte de la 
escuela tienes a tu disposición un pase 
para ver los partidos del Vinaròs CF y 
además la escuela tambien tiene 50 
entradas gratis para presenciar los 
partidos del Vila-real CF, este año 
hemos aceptado la propuesta del Vila-
real para colaborar con ellos, ya que 
muchos son los jugadores que han 
salido de esta escuela para incorporarse 
a la disciplina del Vila-real, el contacto 
entre los dos clubes sigue siendo el 
mismo que en años anteriores ya que 
hay ojeadores que observan a nuestros 
chavales, piden informes y ellos mismos 
se encargan de ir a los partidos que 
disputamos en Castelló a tomar notas de 
las actuaciones de los mismos. Como es 
normal no pueden dejar pasar por alto a 
la escuela del Vinaròs CF, el año pasado 
nuestro cadete A quedó tercero en la 

categoría Preferente, por lo que significa 
que buenos jugadores se han formado 
en la escuela para estar en una posición 
tan alta en una categoría tan difícil. 
Desde aquí queremos animar a todos 
los integrantes de la escuela a seguir 
trabajando como hasta ahora, unos 
nos aplauden y otros nos persiguen 
copiando el modelo, por algo será. 
Puedes encontrar toda la información 
de los partidos que han disputado 
y horarios de esta semana en www.
futbolbasevinaros.com

Les recordamos que están abiertas 
las inscripciones para jugar en 
la Escuela Fútbol 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.
futbolbasevinaros.com

Escola Futbol Base Vinaròs CF

50 entradas gratis 
para ver al Vila-real
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Aprende 
mediante 

el juego

Les atletes 
Elka Sanz i Carla 

Masip del Club Esportiu Aigües 
de Vinaròs van competir, el 
passat cap de setmana, a les pistes 
d’atletisme del Túria, a València, 
al Campionat d’Espanya de clubs 
cadet, com a filials de l’Atletisme 
Playas de Castellón.

Carla va competir en la prova 
de 1000 metres llisos, acabant 
la carrera en 2ª posició amb un 
temps de 3’10” i Elka va participar 
en la prova de 300 metres tanques, 
creuant la meta en 3r lloc amb un 
temps de 49”.

L’equip femení del Playas de 

Castellón realitzà una magnífica 
actuació, destacant una excel·lent 
competició de totes les xiques i 
sobretot la gran labor d’equip i 
alçant-se amb el títol de campiones 
d’Espanya. Sens dubte les nostres 
dos atletes vinarossenques van 
contribuir de manera molt notable 
a la consecució d’este triomf de 
l’equip.

El pròxim cap de setmana, a les 
Pistes d’Atletisme de Vinaròs, es 
desenrotllarà una jornada atlètica 
dels Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana en què participaran 
atletes des de la categoria benjamí 
fins a  juvenil.

Quan des de Canal+ Golf, un canal 
temàtic dedicat íntegrament a l’esport 
del golf les 24 hores, van vore a través 
d’Internet un original reportatge 
sobre golf nocturn realitzat a les 
instal·lacions de Panoràmica Esport 
& Resort, van posar-se en contacte 
amb Alberto Ballester, encarregat 
de l’Esport Resort del citat camp del 
golf, per preguntar qui era l’autor del 
reportatge, ja que estaven interessats 
en posar-se en contacte amb ell. 
L’autor no era altre que el conegut 
productor Javier Navas Solsona, de 
JNProducciones, el qual els va donar 
autorització per a poder fer ús de les 
imatges. Així, aquest famós canal 
emetrà en breu el reportatge elaborat 
per aquesta coneguda marca 
vinarossenca, al cap de la qual hi ha 

un satisfet “Navas”, el qual ha declarat 
“estic molt content perquè veus que 
el treball realitzat interessa a gent a 
nivell internacional, com és la gent 
de Canal+”. En el reportatge ofereix 
una partida de golf nocturna, a 
la llum de la lluna, i els jugadors 
porten uns braçalets fluorescents, 
com les pilotes, per a poder ubicar-
les a la gespa. Els jugadors es 
guien per intuïció i per l’orientació 
dels forats. El plantejament del 
reportatge és molt novedós i 
creatiu. La realització d’aquest 
torneig tan original ha estat una 
creació a càrrec de mateix Alberto 
Ballester. Per poder accedir al 
reportatge, que se emetrà el 14 de 
setembre, podeu entrar en aquesta 
adreça:  www.jntv.es

Un reportatge de 
JNProducciones 
al Canal+ Golf
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Elka Sanz i Carla Masip al Campionat d’Espanya 
de clubs cadet d’atletisme

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs
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Com tots els anys la tradició continua. Sebastián Vizcarro i Eusebio Aguayo a l’ermita 
del Remei d’Alcanar a buscar l’arròs.

Mayorales 
c/ San Francisco
Belia Tortajada, Esmerín Saura, Pilarín 
Esteller, Juanita Pau, Puri Ibañez, Mª 
Dolores Alsina, Pepita Pascual, Pepita 
Forner, Maria Lopez, Mª Luisa Ferreres, 
Carmina Rubio, Paco Mariano, Lola 
Miralles, Rosa Robles, Pili Caudet, 
Jaime Bas, Tere Balaguer.

La pintora Maribel Jovaní i la pintora i dissenyadora Marta Stella 

amb el pintor Narcís Galià durant la inauguració de l’exposició del 

pintor, integrada en els actes de la Carta de Població. La imatge 

simbolitza la llarga amistat del pintor amb Maribel i Marta Stella.

El passat 08/10/11 es van casar Joan i Cristina, i per això els seus familiars i amics, que els estimem molt, els desitgem moltíssima felicitat i que ho passen molt bé al viatge de noces a la Índia!

Los clientes de la antena despidiendo el verano y recibiendo el otoño



societat

Els xiquets ja són “xuteiros” des del moment en què estan a la 

panxeta de la mare.

Locomotores MTB en el camino de Santiago

Dissabte passat dia 15 la comparsa ‘Ni fu ni fa’ va fer l’elecció de la seua Reina, 

Isolina Fora, i Reina infantil, Judith Comes, per al pròxim Carnestoltes 2012, 

realitzant l’entrega de bandes les reines ixents Ros-Mari Vizcarro i María 

Loras. En el mateix acte es va presentar el vestit que lluirà la comparsa en el 

carnestoltes, tot això controlat i dirigit per la presidenta “Lolín Beltran”.

Tots els dies esmorzars a la plaça de l’ermita de Vinaròs

Un gran ambient va recórrer el Centre Municipal de la Tercera edat el dia del Pilar durant la va celebració del ball de mantó






