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es compromet a publicar tot el que 
li arriba.

alicia coscollano

Aquest any no hem tingut foc purificador, 
no hem pogut assistir a l’encesa de la foguera, 
però hem tingut la veu de Pep Gimeno 
‘Botifarra’ plantant una fita a l’escenari 
de l’Auditori Municipal. El diafragma en 
expansió de Botifarra conté tot l’univers 
ancestral, de nord a sud, del País Valencià, 
la fusió amb els tortosins ‘Quico el Cèlio, el 
Noi i el Mut de Ferreries’ trencava novament 
barreres mentals i administratives. Murs 
artificials que no afecten a la música, ni a les 
diferents col·laboracions artístiques que han 
existit a través dels temps, sortosament, molt 
més lliures en els seus plantejaments. Era una 
nova cita en la programació de Sant Antoni, 
una setmana intensa en concentracions a 
les portes dels centres educatius i sanitaris 
i que oferia una programació pletòrica 
en activitats molt participatives. Malgrat 
la pluja. Sant Antoni -tot i la suspensió 
de la foguera, de l’immemorial ritual que 
marca el solstici d’hivern- també ens ha 
portat la benedicció de la natura. El camp 
esquerp necessitava aigua, i a principis de 
setmana la pluja baixava pels barrancs, 
emulant els versos de Salvador Espriu, 
regant la terra resseca, hidratant les aspres 
artèries. L’activitat, a trenc d’alba del dia 17, 
continuava, i la climatologia donava alè a la 
programació.   

Vinaròs és una ciutat viva. La gent té ganes 
de propostes interessants i ho demostra 
quan hi ha sintonia amb l’oferta. Aquí, a la 
ciutat, Sant Antoni feia olor a camp recent 

regat, a astronomia i Cel de Vinaròs, a 
garrofes, a Racons del meu poble, a foguera 
i dimonis, a la germanor de les grupes, al 
record al cavall de Tio Xano, a coquetes i a 
barreja matinera, a mercat de Sant Antoni, 
a collita, a carrasca, a esforç i a llenya, a la 
pell de cuir de les mans, a la relació íntima 
amb la terra, als “animals” amb els quals 
compartim -nosaltres també animals al cap 
i a la fi- les nostres llars; a la supervivència 
d’un ànima col·lectiva, a pou que extrau 
l’aigua a l’ermita, a la memòria dels absents, 
al solc i l’astral que continua sent la columna 
vertebral dels camps malgrat l’evolució 
tecnològica. Hi ha coses que no canvien, 
que són pura genètica, que estan gravades 
al nostre ADN. Hi ha coses, com l’olor a terra 
mullada, que no necessiten evolucionar. 
Deia ‘Botifarra’ poc abans del concert que 
se sent impressionat per la quantitat de 
gent jove que acudeix últimament als seus 
concerts. Potser, en aquesta voràgine de món 
en el qual ens veiem abocats a la incertesa, i 
en el que resulta complicat esbrinar cap on 
anem, busquem desesperadament punts de 
referència. Potser ara, temps de ceguesa, i 
justament per això, cobra tanta rellevància 
saber d’on venim.  

Pura genètica

Pots enviar les teues fotodenúncies, 
queixes o propostes constructives a 
l’adreça de correu eletrònic de 7dies 
Actualitat de Vinaròs a:  

editorialantinea@gmail.com 

Abans de cada dimarts a migdia. 

Deuen acompanyar-se de nom 
complet, firma i DNI.
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Redacción

Els assistents a la Fira Internacional de Turisme podran comprovar la 
qualitat de la cuina vinarossenca 

La gastronomia de Vinaròs estarà present a FITUR el dia 19 de gener 
a través de les instal·lacions del CDT de València.

Per a l’acte es realitzarà una demostració i degustació de llagostins 
de Vinaròs, a càrrec del cuiner Chema Soler del restaurant madrileny 
“La Gastro-croquetería de Chema”, guanyador del segon premi del 
Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs 2011.

La recepta que realitzarà, “Gaspatxo manxec de llagostins de Vinaròs”, 
va ser la que li atorgà el premi del Llagostí de Plata. El tast tindrà una 
durada aproximada d’una hora en la qual els assistents podran veure 
pas a pas la preparació de la recepta en la seua totalitat.

La presentació de Vinaròs dintre del club gastronòmic Saborea 
España, de reconegut prestigi, resultarà també un important imput per 
a mostrar Vinaròs com un potent destí turístic. Tal i com apunta Elisabet 
Fernández, “formar part de Saborea España és sens dubte un projecte 
molt important per a la ciutat de Vinaròs, ja que es troba recolzat per 
una plataforma que permet conèixer a nivell nacional i internacional 
el potencial turístic i gastronòmic de l’Estat. Vinaròs ofereix fins a un 
total de 6 experiències com ara la visita a la Llotja i al Mercat, a un forn 
tradicional... i d’altres que es van actualitzant durant l’any”.

No obstant, no només la gastronomia ocupa un lloc important en 
l’oferta que mostrarà Vinaròs en l’estand de la província de Castelló 
a Fitur, el Turisme Familiar de qualitat, els dotze quilòmetres de cales 
i platges que conformen la seua costa, el Carnaval reconegut com 
Interès Turístic Autonòmic, així com una extensa oferta cultural, 
resulten un potent atractiu per al visitant de Fitur.

La gastronomia de 
Vinaròs arriba a FITUR

El Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad desarrollar una serie 
de obras de urgencia para concluir la obra del Centro de Día. Así, se daba 
luz verde a una modificación de los precios de la obra del citado Centro, 
como explicaba el edil de Servicios José Ramón Tàrrega, las últimas obras 
ascienden a 251.706 euros y suponen un 9’95 por ciento del coste total de 
la obra, que fue licitada por 2.143.000 euros. Algunas de las actuaciones 
que se llevarán a cabo son el tabicado de los huecos de los ascensores o la 
instalación de un grupo electrógeno. 

El Pleno también aprobaba por unanimidad  autorizar a la Conselleria 
de Agricultura para ocupar los terrenos necesarios en los que construir un 
nuevo colector de aguas pluviales en el avenida María Auxiliadora. 

Luz verde a los 
nuevos precios de la 
obra del Centro de Día 



A.C.

¿Se trabaja mejor acompañado?
Evidentemente,  mucho mejor. Es la misma 

responsabilidad, pero compartida. Alex está 
haciendo un buen trabajo, ha entrado este año 
en la comisión, es una persona muy válida. En 
la comisión todos son importantes, cada uno 
hace su función, se trabaja con ilusión y ganas, 
y es un año difícil. La situación económica 
ha supuesto tener que acoplarse, también, a 
unas posibilidades algo más realistas.  Con un 
presupuesto mayor, la decoración del escenario 

hubiera ofrecido más posibilidades.  

¿Cómo os habéis repartido el 
trabajo, la organización?

Trabajamos juntos, y hemos 
aprovechado la fuerza de 

las redes sociales, que nos 
son de gran ayuda, porque 
contactamos con muchos 
drags a través de ellas. Hay 
mucha gente interesada 
en el tema y preguntan 
mucho. Sobre todos esos 
planteamientos vamos 

trabajando y estableciendo pautas en la 
organización. 

Así, para vosotros, las redes sociales son 
un aliado. Os permite también entrar en el 
circuito drag y haceros más visibles?

Sí, porque te permiten llegar a más personas. 
Creo que es lo mejor que ha pasado. Es un 
avance muy grande para organizar eventos. En 
el apartado mediático, además,  el abanico se 
amplía muchísimo.

¿Quiénes presentarán la gala en esta 
edición?

“Les Shimai”, Sharonne y Kyra, de Barcelona, 
son lo más conocido dentro del mundo Drag. Son 
puro espectáculo, cantarán en vivo. Vale la pena 
verlas en directo. 

Hay un incremento en los participantes 
en la Gala.

Sí, este año, hasta el momento, participan 11 
drags, y suponemos que participará alguno más. 
Tenemos, además, cerrado el contrato con los 
presentadores.

¿Habéis necesitado hacer una selección?
En principio se pensó en la posibilidad de 
hacerla, pero el tema de la crisis está afectando 

mucho, porque si no tienen patrocinador, la 
cosa se complica. Las actuaciones tienen 

unos costes, valen dinero, y el vestuario 
y las plataformas valen mucho 

dinero. Si no vienen patrocinadas 
por alguien…. Cuesta mucho 

dinero.

Es una inversión.
En efecto, y queríamos 

Ricky Flores: 
“’Las Shimai’ pre-
sentarán la Gala 
Drag, son puro es-
pectáculo” 

Para Ricky Flores este será el segundo 
año en el que forma parte fundamental de 
la organización de la gala Drag Queen. En 
la quinta gala comparte los preparativos 
con Alex Ibarra. Aunque está pasando 
“menos nervios que el año pasado”, 
siempre existe preocupación por que las 
cosas salgan bien. Como él mismo explica, 
en esta edición se van a incorporar cambios 
en la infraestructura para habilitar una 
zona exclusiva para que los 11 drags  
que de momento participan en la gala 
puedan preparase, “pretendemos crear un 
privado para ellos”. El momento que más 

le gusta de la gala, el momento de “pura 
adrenalina”, es justo cuando empieza, 
aunque reconoce que participar en la 
creación de un espectáculo y que luego 
se materialice “que resulte viable”, resulta 
muy gratificante. El deseo, “que la gente 
venga, que lo pasará muy bien, tenemos 
mucha ilusión y es el 30 aniversario del 
Carnaval”. Este año es especial”. Ricky 
explica que tuvo la posibilidad de recoger 
el premio que otorgaron al Carnaval de 
Vinaròs como mejor fiesta de la provincia 
en una gala de Onda Cero en Castelló, “creo 
que hay que reconocer que tenemos un 

gran Carnaval, y eso es gracias a la gente”. 
“A menudo recordamos a la personas que 
están en primera línea, pero hay mucha 
gente que trabaja, que dedica muchas 
horas para poder salir en el desfile, y es 
gente que no se nombra, y ellos son los 
realmente importantes”. “Ese premio es 
para ellos, para todos, es de toda esa gente, 
no sólo de la gente que sale en los medios 
de comunicación”. ¿Más agradecimientos? 
“Para la prensa, para el Ayuntamiento y 
la Diputación”. “Tenemos que compensar 
entre todos estos tiempos difíciles con 
interés e ilusión”. 
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realizar un casting, pero si no pasamos, finalmente, 
de 15 concursantes, quedarán inscritas todas las 
drags.

Normalmente, todas las drags están 
patrocinadas, ¿eso supone un aval de su 
nivel, de su calidad? 

Hay de todo, pero en cierta manera sí lo es, 
porque nadie te patrocina así como así. 

El año pasado el Quijote patrocinó una 
drag, ¿este año se repite experiencia?

No, este año Alex forma parte de la comisión, 
y está organizando la gala, en vez de patrocinar 
un drag, cubrirá parte del gasto que supone 
contratar a Les Shimai. Posteriormente a la gala la 
fiesta volverá a desarrollarse en el Quijote.

Así, se pretende consolidar la noche de las 
plataformas, la propuesta que surgió el año 
pasado. 

La valoración de la noche de la pasada edición 
es muy positiva, la gente respondió mjy bien, 
gustó mucho, a pesar de que3 es domingo y es un 
día algo complicado.

La gala vuelve a ser en domingo. Al día 
siguiente se trabaja. ¿No se ha pensado en 
cambiar su ubicación?

Sí, será domingo 12. Los actos están pensados 

para que se desarrollen en la plaza de toros, 
como lo más importante es la presentación de la 
gala de las reinas, se le da prioridad. El escenario 
debe estar en perfectas condiciones para ese 
día, además, las galas deben realizarse en días 
conjuntos para abaratar costes. La programción 
ya está montada de esa manera.

Para optimizar esfuerzos. Entonces, lo 
mejor sería que el lunes fuera festivo.

Ja,ja. Sí, no estaría mal.

¿Sabéis cual es la valoración general de la 
Gala Drag?

Desde que empezó la gala el nivel ha ido en 
ascenso. El problema el año pasado es que se 
dieron de baja dos drags y hubo que incorporar 
otras actuaciones. La posibilidad de que puedan 
venir a Vinaròs como plataforma para la gala 
de Gran Canaria tiene mucho que ver en la 
repercusión de nuestra gala. 

Hablando de Canarias, ¿sabéis cuál es la 
experiencia en Canarias de las drags que 
pasan por Vinaròs?

Para un apersona que dedica parte de su 
vida a esas galas, poder actuar en un lugar 
como Canarias, con la repercusión que tiene a 
nivel mediático, supone toda una experiencia 
y también supone la posibilidad de ampliar su 

ámbito de actuaciones. 

Este año, ¿repite alguna drag?
Sí, participa Divax, que ganó el año pasado, 

actuará aunque no entra en concurso. También 
contamos con Ivan Divine, de Vinaròs, con Askania 
Drag  y con Drag Fita. El resto vienen de Barcelona 
y Valencia, aunque la mayoría provienen de 
Cataluña. 

¿Os habéis encontrado con personas que 
no entiendan la gala?

Directamente no nos han dicho nada, porque 
te puede gustar más o menos.  Hay gente que no 
veía esta gala muy vinculada con el Carnaval, pero 
vista la repercusión que tiene, lo han aceptado.

Pero, ¿crees que realmente hoy en día resulta 
transgresor? Imagino que lo que se valora es la 
estética, el conjunto de la actuación, más que el 
hecho de que resulte más o menos transgresor. 

El tiempo pasa y la gente cada vez está 
mentalmente más preparada, es un espectáculo 
en el que trabajamos mucho, y los drags que 
participan miran mucho el detalle, son muy 
perfeccionistas, después, cada uno, piensa lo 
que piensa. Creo que es algo que no puede 
hacer cualquiera, y que hay que ser valiente 
para desfilar en unas plataformas. Y eso debe 
valorarse. 

Port su parte, Barbé afirma que “ni se duplican 
servicios ni hay ninguna sombra en el Menjar solidari”, 
respondiendo a las acusaciones lanzadas la pasada 
semana por la concejal socialista Maribel Sebastià. Barbé  
indicaba que “la Sra. Sebastià tiene toda la información 
de primera mano. Nos reunimos las dos hace unos días 
y yo le expliqué todos los puntos del Menjar solidari y 
sus dudas”. La edil popular manifestaba que “no es cierto 
que en 6 meses este equipo de gobierno solamente haya 
puesto en marcha este punto de su programa electoral, lo 
que sí es cierto es que durante sus ocho años de gobierno 
municipal, al PSOE ni se le ocurrió una cosa así ni supieron 

ponerla en práctica”.
Barbé explicaba que “en el Menjar solidari cada usuario 

acudirá con un tique a la empresa de catering para evitar 
así tener que desplazarse a un local de comedor a la vista 
de todos los ciudadanos y así proteger su intimidad, 
pero por supuesto que no se administrarán a los mismos 
usuarios que ya perciban otras prestaciones similares, 
para eso los técnicos son los que elaborarán los listados 
y lo harán conjuntamente para que no se solapen unos 
y otros”. Barbé, además, responsabilizaba al anterior 
gobierno central socialista de la nueva situación de 
necesidad creada en muchas familias.

Dudas socialistas sobre el comedor social
Desde el PSPV-PSOE no entienden que se haya pasado de un comedor social a un espacio físico al servicio de catering

Redacción

Desde el PSPV-PSOE Vinaròs han trasladado sus 
dudas respecto al cambio en la manera de gestionar 
el servicio de comedor social anunciado por la edil de 
Bienestar Social, Marcela Barbé. Según han declarado, 
la conclusión tras la reunión informativa con la edil 
responsable de este departamento es que “el anunciado 
comedor social se convierte en un servicio de catering 
pagado por el Consistorio vinarocense”. La edil socialista 
Maribel Sebastià señala que en el presupuesto de 
Servicios Sociales para el año 2012, “aprobado con los 
únicos votos del PP”, había una partida de 60.000 euros 
destinados a la firma de un convenio con Cáritas para 
constituir un comedor social que, debido al retraso en las 
obras, ya no se constituye físicamente, algo que Sebastià 
achaca a que les corre prisa porque “después de meses, 
este sería el único punto de su programa electoral que 
conseguirían sacar adelante”. 

Además, los socialistas alegan que durante esta 
última legislatura las ayudas económicas pasaron de 
20.000 a 30.00 euros, y el hecho de que haya aumentado 
el número de usuarios se solucionaría destinando 
más dinero a la partida económica ya existente, “y no 

ir enredando con 
convenios fuera de 
los Servicios Sociales 
municipales”. Las dudas 
se extienden, también, 
a la gestión a dos 
bandas de los tiques, 
“al finalizar será Cáritas 
quien deberá efectuar 
el pago a los caterings 
colaboradores, con 
el dinero que recibirá 
del Ayuntamiento 
para este fin”. Un 
p r o c e d i m i e n t o 
“demasiado complejo”, 
según Sebastià, quien 
también se pregunta 
“qué criterio se seguirá 
para decidir quién será 
usuario del catering 
y quien no”. Para el 
PSPV-PSOE la solución ofrecida al comedor social es “un 
embrollo”.

Bienestar Social niega las acusaciones socialistas sobre el programa de Menjar solidari
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Divendres passat les portes dels dos centres educatius de 
secundària de Vinaròs recollien a les 12 de migdia el rebuig 
del professorat per les retallades que estan aplicant des de 
l’administració valenciana en àmbits com la sanitat i l’educació. 
A la indignació del professorat de l’IES José Vilaplana i de l’IES 
Leopoldo Querol se sumava la protesta del personal sanitari 
de l’Hospital Comarcal, i les concentracions que també 
tenien lloc en diversos centres de Primària de Vinaròs, com 
l’Assumpció o el CEIP Manuel Foguet. 

Per la seu part, els professional de l’ensenyament del José 
Vilaplana s’unien així a la convocatòria realitzada a nivell 
sindical per tal d’evidenciar el seu malestar a col·lació de 
les retallades del decret del passat dia 10, “pensem que és 
molt injust i posa en evidència que s’ha fet un mal ús dels 
diners públics”. “S’ha arribat a una situació insostenible, que 
repercuteix en tots els funcionaris, a nivell de salari i a nivell 
de la nostra feina diària”, manifestaven des d’aquest institut. 
Unes declaracions a les quals se sumava també el professorat 
de l’institut Leopoldo Querol. La concentració obtenia un 
seguiment del 100%.

D’altra banda el personal sanitari de l’Hospital Comarcal 
traslladava un manifest a través del qual es materialitzava 
també el malestar dels treballadors i treballadores de la 
sanitat pública valenciana, “ens manifestem en contra de les 
retallades de la sanitat pública i en demanda de depuracions 
del responsables del despilfarro de la nostra caixa, la púbica”. 
“No podem tolerar més les agressions d’aquest govern a la 
ciutadania i als treballadors i treballadores de la Comunitat 
Valenciana, hem vist com la ciutadania no som ningú per 
aquest govern, com ells mateixos reconeixen quan parlen 
diuen que no poden obviar la Fórmula 1, perquè tenen 
un contracte amb Ecclestone, un multimilionari alemany, 
però sí poden violar els acords signats amb els treballadors 
i treballadores valencianes, i sí poden seguir deteriorant i 
empobrint la sanitat pública valenciana, per cert, la més pobra 
de l’Espanya peninular”. “Units, per dignitat i responsabilitat, 
exigim la retirada del decret i la depuració de responsabilitats. 
El manifest dels professionals sanitaris de l’hospital també feia 
incidència en que l’agressió a un o una treballadora valenciana 
és una agressió a tots els treballadors i treballadores.

En peu de 
guerra
Els col·lectius de professionals de 
l’ensenyament i la sanitat protesten 
per les retallades 

A. C.

A.C.
L’Associació de Veïns Migjorn ha manifestat 

el seu total desacord amb el que entenen com 
a “privatització o expropiació del passeig” pel 
projecte que té l’equip de govern en deixar 
posar unes instal·lacions fixes.

Des de Migjorn lamenten els diners invertits 
per a que ara “omplin de garitos privats” que 
impediran el lliure accés  per tota la seua 
amplitud. Segons opinen, davant d’un passeig 
lliure i diàfan “volen arraconar als vianants, no 
n’hi ha prou amb un passadís de vehicles que 
ara pretenen fer un seguit de corralets que 
ens privaran de gaudir del passeig tal com 
està avui. Ara sí que no hi cabrà el carril bici 

que nosaltres reivindicàvem”.
Davant de la important 

“manipulació d’aquest símbol 
emblemàtic”, el col·lectiu ha 
demanat que s’organtize un 
referèndum “perquè tots ens 
puguem manifestar, a favor o en 
contra. Que siga el poble el qui 
parle”.

Per la seua part, des del consistori 
vinarossenc, el portaveu adjunt Lluís Gandia 
ha valorat negativament la idea que han 
proposat des de l’Associació de Veïns 
Migjorn de posar en marxa un referèndum 

per a que la població decideixi quin tipus 
de passeig vol, segons el regidor “quan van fer 
l’obra del passeig, Migjorn no va demanar cap 
referèndum”. A Gandia la proposta li “xirria una 
miqueta”.

Migjorn demana un referèndum 
Gandia valora negativament la idea de l’associació 
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A. C.

Ramblegem 
el passeig!

Les Rambles és un dels 17 carrers del 
món més visitats. Les estàtues són un 
element que les caracteritza i decora, 
i que ara és a debat, juntament amb 
la imatge en general d’aquest carrer, 
símbol de Barcelona. “La Rambla és 
el cor de la ciutat, no tindria perdó 
que deixéssim que caigués en una 
degradació”. L’alcalde de la ciutat, 
Xavier Trias, mostrava així el seu 
interès per recuperar l’autenticitat 
de la Rambla i en general del cor de 
la ciutat. No estaria de més que a 
Vinaròs s’obrís un debat així. Amb la 
remodelació del mercat alguna cosa ja 
es va moure i les ganes de fer bategar 
el centre traspuaven, però, van quedar 
curtes. Després de la reestructuració 
del passeig, alguna cosa no rutlla. 
I no només aquí, el casc antic de la 
ciutat està trist, és gris i està brut. Hi 
falta vida! Cal reinventar-lo! I per què 
no fer un concurs d’idees? Els primers 
implicats haurien de ser els mateixos 
que hi viuen i els que hi tenen negoci. 
Evidentment les estàtues humanes 
pel passeig no seria el tema de debat 
aquí, segur que hi ha mil maneres de 
fer que el cor de Vinaròs bategui com 
toca tot l’any “no tindria perdó que 
deixéssim que el centre caigués en 
una degradació”, nosaltres tampoc. 
Revitalitzem el centre i ramblegem el 
passeig.

El regidor de Cultura, Lluís Gandia, ha 
sortit al pas de les crítiques a l’errada en la 
pancarta que encapçalava la cavalcada dels 
Reis Mags, en la qual es podia vore el nom 
de Vinaroz, amb la “z” corregida per una “s”. 
Gandia explicava que la pancarta va ser un 
regal sorpresa del grup contractat per a 
l’acte, i que, en adonar-se des del consistori 
de l’errata ortogràfica, van canviar la “z” 
per una “s”, decidint que la pancarta, ja 
que era un regal, encapçalés igualment la 
comitiva. Gandia lamentava les crítiques 
realitzades des del PSPV-PSOE, i opinava 
que si l’únic de la cavalcada que mereixia 
una crítica era l’errata en la pancarta, es 
pot afirmar que aquesta ha sigut la millor 
en anys.  

A més, el regidor de Cultura es mostrava 
satisfet amb el resultat de la campanya 
‘Nadal en valencià’, posada en marxa 
des del consistori vinarossenc, ja que ha 
declarat que les dades que indiquen més 
de 9.500 visites són satisfactòries i ja s’està 
treballant per a la pròxima edició. 

Arxiu municipal 

D’altra banda, el regidor avançava 
que l’Arxiu municipal podria entrar en 
funcionament en 4 
o 5 mesos. Per tal de 
posar a punt aquest 
servei, cal finalitzar 
la instal·lació de 
l’ascensor a la Casa de 
la Cultura i comprar 
el mobiliari, per al 
qual hi ha destinada 
una partida de 8.000 
euros, com recordava 
el regidor, una 
quantitat econòmica 
a la qual, si no hi 
ha al·legacions als 
pressupostos, se li 
podrà donar sortida 
per tal d’adquirir el 
material adient per a 
l’Arxiu municipal.

Gandia defensa 
la cavalcada de Reis

Desde el departamento de Cultura se ha 
puesto en marcha una nueva iniciativa Llegir dóna 
gust, llegir dóna joc para “premiar” a los usuarios 
de la Biblioteca que habitualmente utilizan el 
préstamo bibliográfico o de material audiovisual, 
con la particularidad de que “llegir dóna gust”, 
está dirigido a mayores de 14 años y “Llegir dóna 
joc” está destinado a los usuarios menores de 14 
años de la Biblioteca. Así, los que opten por estos 
servicios que ofrece la Biblioteca podrán entrar 
en un sorteo trimestral, bien sea una comida o 
una cena valorada en 30 euros para los mayores 
de 14 años, o el sorteo de material deportivo con 
el que se premiará a los más pequeños incluidos 
en el apartado “Llegir dóna joc”. Un sorteo que, 
como explicaba el edil de Cultura, Lluís Gandia, 
será trimestral, y empezará el próximo 11 abril. La 
inversión total de esta nueva propuesta no supera 
los 400 euros anuales, por lo que no supone un 
gasto excesivo para el departamento y sí, en 

cambio, según incidía Gandia, permitirá fomentar 
el uso de la Biblioteca. Un espacio municipal que 
durante el año 2011 realizó un total de 22.000 
préstamos en libros y material audiovisual, 
desglosados en 17.500 préstamos demandados 
por mayores de 14 años, y 7.000 solicitados por 
menores de 14 años.    

‘Llegir dóna gust, llegir dóna joc’, 
premia a los usuarios de la Biblioteca

Por otro lado, Gandia acompañado por el presidente de 
la Colla de Nanos i Gegants, Jordi Beltran, anunciaba una 
donación que realizará la Colla a la Biblioteca. Se trata, 
como precisaba Beltran, de algunos de los números de 
revistas especializadas, como Terra de Gegants, además 
de una revista digital El món geganter, con interesantes 
reportajes fotográficos y en la que la colla de Vinaròs ha 
aparecido muchas veces, “somos una de las collas más 
activas”, explicaba Beltran. Según explicaba Beltran desde 
la Colla han decidido compartir esta información con los 
usuarios de la Biblioteca porque es una manera de facilitar 
información a gente interesada en el tema.   

La Colla dona revistas a la Biblioteca
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La obra teatral pondrá sobre el escenario 
del auditorio a 80 actores 

La obra teatral San Sebastián de Vinaròs, que se 
estrenó durante la celebración del 4 Centenario 
de la llegada de la reliquia, volverá al escenario 
del auditorio de Vinaròs con sus 80 actores 
este mes de enero a petición popular, como 
explicaban el edil de Cultura, Lluís Gandia, y el 
director de Aula de Teatre, Josi Ganzesmüller. 
Así, el día 28 a las 22 horas, y el 29 de enero 
a las 19 horas, se pondrá nuevamente en 
marcha esta obra que cuesta poner en escena 
alrededor de 2.500 euros. En este sentido, 
desde el departamento de Cultura se han visto 
obligados a designar un precio de 5 euros por 
entrada, como explicaba Gandia, con el que 

se recaudarán alrededor de 1.500 euros. No 
cubre los costos, como precisaba el edil, pero sí 
ayudará a paliar los gastos. Esta media se podría 
repetir en algunas otras representaciones para 
poder sufragar los gastos en instalación de luz y 
sonido que supone representar una obra teatral.    

Ganzenmüller mostraba su satisfacción 
porque desde el Ayuntamiento de Vinaròs se 
continúe apostando por la cultura a pesar de la 
situación de recortes generalizada, y recordaba 
que la obra sobre San Sebastián logró llenar 
el auditorio, aunque, debido a la capacidad 
de este, fue vista por un total de 60 personas 
repartidas en las diferentes actuaciones. El 
director teatral es también el autor de la obra, 
“cuando se representó todo fueron halagos” 
recordaba, destacando la traducción del guión 

a cargo de Vanessa Forner. 
Por otro lado, Gandia anunciaba el monólogo 

que tendrá lugar también en el auditorio el 
próximo sábado 3 de febrero. 

Romeu alega que con las terrazas se 
privatiza un espacio público

El portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Romeu, ha 
lamentado la pretensión del gobierno local 
en la aprobación de la nueva ordenanza que 
debe regular la ocupación de las terrazas del 
paseo. Según ha destacado Romeu, la iniciativa 
romperá con la filosofía original del paseo y 
permitirá la instalación de 28 terrazas de otros 
tantos establecimientos, por lo que finalmente 
el espacio público quedará “privatizado”. Romeu 
se preguntaba qué interés podía tener el 
gobierno local en llevar a cabo esta propuesta, 
en el paseo, “donde se dará barra libre”, cuando 
en otros lugares también públicos existen 
restricciones. Además y respecto al mobiliario, el 
portavoz del PSPV-PSOE afirmaba que supondrá 
un coste elevado para los propietarios de los 

locales, que ya han manifestado sus quejas a 
través de las redes sociales. Romeu citaba como 
ejemplo de gestión urbanística de ocupación 
pública la plaza de La Mera, donde se puso en 
marcha un modelo flexible y solamente se fijó el 
número de mesas y sillas. Desde el PSPV-PSOE 
no se apoyará esta iniciativa. 

Romeu opinaba también que el gobierno 
local dice que trabaja mucho, pero que a día 
de hoy en el área de Turismo aún no se ha 
constituido el Patronato de Turismo, ni el Consell 
Municipal d’Esport, ni la Comisión de Fiestas. 
Para Romeu, falta información y transparencia 
“el Ayuntamiento se ha convertido en un 
torreón”. 

Por otro lado, la edil socialista Maribel Sebastià 
se centraba en el Menjar Solidari para manifestar 
que con esta iniciativa se están duplicando 

servicios que ya existían desde hacía mucho 
tiempo, y que lo más positivo hubiera sido 
aumentar la subvención a Cáritas, además de 
opinar que así “se apunta el tanto la edil, cuando 
el trabajo lo hace Cáritas”. Sebastià destacaba la 
necesidad de dotar de más recursos al Servicio 
de Ayuda a Domicilio (SAD), como, por ejemplo, 
la ampliación su horario. Sebastià se sumaba 
también a la crítica por falta de información 
realizada por Romeu.

Respecto a la posibilidad de 
ampliar el espacio del circuito cultural 
en Vinaròs, esta semana el edil de 
Cultura, Lluís Gandia, recordaba la 
partida de 10.000 euros que ha sido 
destinada para elaborar un estudio 
sobre los antiguos cines JJ Cinema 
y el Coliseum. El edil explicaba que 
el pasado lunes fueron a visitar las 
instalaciones del Coliseum para 
realizar una valoración de la inversión 
que resultaría necesaria para adecuar 

el local, y que la próxima semana 
visitarían con la misma finalidad las 
instalaciones del JJ Cinema. “Hemos 
estado muchos años sin auditorio, no 
queremos precipitarnos”, ha precisado 
Gandia el edil de Culturas ha afirmado 
que aspiraba a disponer de todos los 
informes necesarios en 6 meses, y que 
estos documentos serían trasladados 
al resto de agrupaciones políticas 
para su valoración. Además, se pedirá 
consejo a figuras como el director 

de La Societat Musical La Aliança, 
José Ramon Renovell, o al propio 
Ganzenmüller para que opinen 
sobre las posibilidades de ambos 
locales. Gandia recordaba que ya fue 
presentado un proyecto de 400.000 
euros para un auditorio de más de 13 
millones de euros a la administración 
autonómica, desde donde mostraron 
una posible colaboración siempre 
que el edificio fuera de propiedad 
municipal.

‘San Sebastián de Vinaròs’ vuelve a los escenarios 

Ampliación de espacios en el circuito cultural de Vinaròs 
A.C.

El PSPV-PSOE se posiciona en contra de 
la nueva ordenanza de ocupación del paseo

A.C.

Los premiados por l’Associació de Comerciants de 
Vinaròs con un viaje a Port Aventura han sido 

Jan Peral Resurrección
Gemma Obon Itarte
Iker Tamarit Carbó

Y el premio en el sorteo de un crucero por el Mediterráneo 
Mihaí Sorim Pimten 

ha recaído en  Pepi Fonst Just.
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Uns pressupostos 
sense cap ambició 
i sense la promesa 
imaginació (2ª part)

Mª Dolores MIralles
Lluís Batalla

Polítiques d’aparador

A Vinaròs tenim Menjador Social. Tranquils no 
ha tornat la Secció Femenina, ni tampoc marca el 
retorn del Petit Saltamontes: “Si algú té gana, no 
li dones un peix, ensenya’l a pescar”. Una vegada 
fetes públiques les intencions de la Regidoria 
de Benestar Social, respecte a la posada en 
marxa del menjador social, i reconeixent que 
és una qüestió a la qual no es pot dir que no, 
tot i que seria preferible un estalvi per a les 
arques públiques, enfocar-ho no com un servei 
assistencial gratuït sinó com a intercanvi d’un 
treball social, amb un benefici bilateral, sí que 
planteja interrogants:

- Som en un moment crític on cal deixar de 
banda interessades decisions polítiques, quan es 
reclama des de la societat decisions primerament 
socials. La mesura de 50 tiquets a persones que 
porten “dos anys empadronats com a mínim”, 
deixa de banda la que és la primera acció d’un 
menjador social, els transeünts i indigents. 

- Tornem a posar en qüestió, entenent de 
manera positiva la preocupació urgent de 
la Regidora de Benestar Social, que queden 
aspectes en l’aire, com el seguiment per part 
de l’Ajuntament dels 60.000 euros que rebrà 
Cáritas, durant tot el procés fins a l’esgotament 
dels recursos.

- En cap cas es concreta si els 50 tiquets es 
refereix a persones físiques o famílies, la qual 
cosa converteix la quantitat assignada en 
clarament insuficient, en un cas o en l’altre.

- Quan s’han establert els criteris per a la 
concessió del tiquet?

- Si les necessitats bàsiques que atén cada mes 
Benestar Social han estat 5, d’on sortiran les 50 
persones per a cobrir el servei de 50 tiquets?

- Reconeixent la bona voluntat de la Regidoria, 
s’entén que la manca de recursos humans no 
s’ha de suplir amb improvisacions.

Tiren la tovallola i consenten que la Diputació 
ens hagi eliminat dels Plans Provincials d’Obres 
i Serveis, ja que no hi ha partida pressupostada 
per a ells, amb la qual cosa a part dels diners 
de la Diputació perdem el que ve de Madrid. 
Tampoc hi haurà  obres de la Generalitat 
perquè no hi ha prevista ni tan sols una partida 
per al pagament dels projectes com sol venir 
sent habitual en les obres de la Generalitat.

No hi ha res de dotat per al futur polígon 
de les Soterranyes, el principal punt del 
nostre programa electoral i de les propostes 
que us presentem fa setmanes per a aquest 
pressupost. Segons les darreres declaracions 
i a la vista del pressupost, cada vegada està 
més clar que tenen la intenció de deixar-lo 
morir, però aquest serà un tema monogràfic 
del qual parlarem amb tot detall molt aviat. 
Així és que encara que ens hagin admès algun 
dels punts menors que els vam proposar, com 
el dels horts comunitaris -d’altra banda dotats 
amb molt poca quantitat- no podem de cap 
manera donar suport als pressupostos.

Finalment, les partida per “indemnitzacions” 
a càrrecs electes comparada amb la de l’any 
anterior és la prova més palpable que quan 
diuen que han rebaixat els sous als regidors 
diuen la veritat pel que fa als de l’oposició, 
però menteixen descaradament pel que fa als 
regidors del PP que els l’han pujat. Per això la 
partida del pròxim pressupost puja els més de 
cent mil euros de diferència, els mateixos dels 
comptes tal com nosaltres les hem presentat.

Començarem el 2012 amb els actuals 
pressupostos prorrogats, ja que els que 
s’aprovaren el dia de Sant Esteve no entraran 
en vigor fins ben entrat l’any. No hi ha raó 
de tanta urgència ni de tan poc temps per 
analitzar-los.

I com a resum final només un qualificatiu, 
decebedors, els pressupostos i els que els han 
elaborat.

Comenté hace poco sobre los contenedores 
que están en la calle San Pascual al lado de la 
salida de la calle del Remedio y que tapan la 
visibilidad si sube algún coche, ahora hay un 
espejo que soluciona esta falta, ignoro si estaba 
puesto incluso antes de escribirlo, no obstante, 
al ser un sitio por donde paso muy a menudo, 
agradezco a quien corresponda la colocación 
del citado espejo. Últimamente se han puesto 
muchos y esto facilita la salida de las calles, no 
hay ninguno a la salida de la calle Alfredo Giner 
Sotolla, es de poco vecindario, si bien transitan 
bastantes coches a las horas de entrada y salida 
del parvulario que está al final de la misma.

Esta semana en la prensa local nos hemos 
podido enterar de la historia del Mercado 
Municipal y del edificio de lo que fue la Cofradía 
de Pescadores. Ya lo tengo escrito en más de una 
ocasión, lo interesantes que son estas páginas 
que dan a conocer la historia de nuestra ciudad 
explicando cosas que pasan desapercibidas, 
y que una vez leído el escrito cuando pasas 
te paras y miras los cuadros y ves en ellos una 
serie de detalles que por lo menos un servidor 
de vds. no había reparado nunca en ellos. Es 
un edificio donde había estado muchas veces 
por cosas relacionadas con la embarcación que 
tenían en casa de mi esposa, recuerdo cuando 
en la planta baja había una tienda de artículos 
para la mar, allí estaba de dependiente uno de 
los jugadores del antiguo Vinaròs, jugaba de 
portero se llamaba Andreu y quiero recordar 
fue entrenador de un equipo local llamado “el 
marino”, había varios equipos locales que hacían 
campeonato en el cual empecé a arbitrar… 
(empiezo un comentario sobre la historia de un 
edificio y termino con algo que poco tiene que 
ver con el mismo). Paseando por Fora Forat me 
di cuenta de algo que tampoco había visto, y 
que no se comentaba en la prensa local, y ello 
fue la puerta del wàter que hay en el mismo, 
cuya puerta da la impresión que se usa para 
entrenarse al tiro al blanco por los impactos 
de piedra que se ven en la misma, quizá esto 
se hace al no haber ningún aparato para hacer 
prácticas de tiro al blanco, quizá se tendría que 
poner uno, aunque seguro se seguiría tirando a 
la puerta, un ejemplo más de la falta de civismo 
que tenemos actualmente, como las denuncias 
con fotografía de Cocemfe, estoy esperando 
que una semana no puedan exponer ninguna, 
pienso que me quedaré con las ganas .
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Guillem Alsina GilabertJordi Moliner Calventos

Es desmunta 
el xiringuito 

“Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, mise-
rere nobis”

Això és el que està passant al País Valencià i 
a la resta de l’Estat espanyol per culpa d’uns i 
dels altres, polítics, banquers, espavilats varis, 
família reial i altres, que ens estan desmuntant 
l’Estat del benestar que ha costat tant 
d’aconseguir i en una dècada ens el furtaran. 
Els nostres mandataris, tant del PP com del 
PSOE, es pensaven que estaven als seus 
masos. Han instal·lat uns governs basats en la 
corrupció, en l’amiguisme en els grans fastos i 
l’enxufisme. I em refereixo no només al govern 
del PP al País Valencià, on tenim a l’expresident 
assegut a la banqueta dels acusats, també hi 
ha Andalusia amb els escàndols del PER i amb 
un govern immers fins al coll en la corrupció.

També tenim a Catalunya que després d’un 
tripartit també ha estat arrasada. Unes formes 
de governar llançant els diners en fastos i 
festes que ens ha dut a una crisi financera 
que com sempre ens tocarà a nosaltres, els 
treballadors, fer tots els esforços per a tirar 
endavant i sortir-nos-en. Uns temps en els 
quals, i per posar un exemple, tenim una 
televisió pública amb quatre canals i 1.800 
treballadors, més treballadors que Antena 3, 
Tele 5 i la Sexta juntes, i el més segur que la 
majoria seran enxufats pel règim. Una televisió 
que damunt de ser parcial i utilitzada pel 
govern pel seu auto bombo ha llençat els 
diners a mans plenes; un exemple: 22 milions 
d’euros per retransmetre durant quatre anys la 
Fórmula 1, però si ja ho feia La Sexta! 

Amb eixos diners no caldria fer un ERE de 
més de dos terços dels treballadors (ara que 
una televisió amb més de 1.200 milions d’euros 
de dèficit no hi ha ningú que l’aguante), el mal 
és que si fan l’ERE tindrem mil aturats més, 
mil aturats que cauran sobre el sistema, un 
sistema que ja està saturat, un sistema que 
ja dóna mostres de saturació, amb retallades 
importantíssimes en el sistema sanitari, en la 
justícia i en allò social. Un sistema que comença 
a mostrar-nos les seues vergonyes, tenim a 
Rita Barberà que va denunciar al periòdic que 
va parlar de la bossa de Louis Vuitton. Però a 
l’escoltar al judici contra Camps una gravació 
en la qual es veu clar que li van regalar, encara 
té la barra de dir que això és un regal normal. 
Mentre aquesta gent ens continue manant no 
tenim res a fer. El mal és que encara ens falta 
més de tres anys de govern del PP al nostre País. 
I no us penseu que el PSOE seria la solució, no, 
ja que a les Comunitats Autònomes manades 
per ells la corrupció és igual o major.

Quan als valencians del futur se’ls pregunte 
per la corrupció del Partit Popular durant el final 
del segle XX i principis del XXI al seu país, ningú 
contestarà amb arguments com els del caviar, les 
“traductores” romaneses, la Fórmula 1, Emarsa,  
l’Aeroport de Castelló, l’Àgora... ningú ho farà 
d’aquesta manera, perquè la maquinària de 
desmemòria col·lectiva conduïda pel PP ja està en 
ple funcionament.

Com deia el poeta francès Jean Cocteau, “la 
història és una combinació de realitat i mentides. 
La realitat de la història arriba a ser una mentida. 
La irrealitat de la faula arriba a ser veritat”.

Aquesta màxima d’intoxicar l’opinió pública, 
sembla que serà la línia que seguirà el Partit 
Popular-CV amb tots els casos de corrupció 
destapats setmana sí, setmana també. Si no fos 
així seria una veritable coincidència que, quasi a 
la mateixa hora que apareixia Camps a les nostres 
pantalles llegint el llibre que conta la història de 
Sant Job, i de com aquest, després de perdre-ho 
tot, fou repudiat pels seus, al Diariet de la setmana 
passada podíem llegir un aberrant article firmat 
per JR Tárrega, on se’ns presenta a “Paco” com un 
verdader màrtir valencià. Un article que, des del 
meu punt de vista, ha estat redactat per una altra 
persona. Probablement, Mariano Castejón.  

La proba indiscutible de que l’article està fet per 
Mariano, és que un home de dretes com cal, i no 
reconvertit per necessitat de supervivència, mai 
erraria a l’utilitzar una frase de la litúrgia catòlica 
com la que diu “Agnus Dei qui tollis (que no quitori) 
pecata mundi” per referir-se al corrupte Camps. El 
Sr. Tárrega, en aquestes coses, mai s’equivocaria. 

Per altra banda, per tots és sabut que aquesta 
setmana s’ha constituït la comissió    d’investigació 
de la CAM, i que Rafael Maluenda serà el president 
i Mariano Castejón, el d’aquí, serà el vicepresident. 

Tot Vinaròs estaria d’enhorabona, si deixéssim 
de banda el petit detall de que tant Maluenda, 
com el nostre diputat autonòmic, M. Castejón, 
formaven part del mateix govern que va arruïnar a 
la CAM per a finançar els seus megaprojectes com 
la Ciutat de les Arts, la Ciutat de les Llums o Terra 
Mítica entre d’altres.

Tota aquesta burla és molt difícil d’assimilar, 
però molta culpa és nostra, ja que no hem sabut 
explicar als nostres veïns, que l’únic que porten 
les majories absolutes, són polítiques a lo Juan 
Palomo. 

Per cert, ‘Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis’ vol dir ‘Corder de Déu, que lleveu el 
pecat del món, tingueu pietat de nosaltres’, quina 
poca vergonya per Déu!

Una amiga em va regalar una llaminadura: 
“pren, un tronquet de Nadal, l’he comprat a 
Carrefour”. I ha passat Nadal i sant Esteve i 
Cap d’Any i Reis... I no sé què fer-ne. Perquè 
en desembolicar l’envoltori, ha aparegut una 
figureta erta i blanqueta adherida com una 
momieta sobre un tió de xocolata. Aquesta 
figureta és un Nen Jesús. Un Nen Jesús 
comestible! Indigneu-vos, devots practicants! 
Una xiqueta adoctrinada perquè enguany 
rebrà la primera comunió, té a les mans aquesta 
llepolia diabòlica. Què farà? Es menjarà el 
tronquet i en separarà la figureta? S’ho menjarà 
tot a mos redó? En l’eucaristia, el capellà ofrena 
el cos i la sang de Crist en forma de neula i vi, i 
els creients s’ho empassen devotament amb la 
fe de compartir un misteri... I quin misteri hi ha 
en el fet de xuplar, rosegar, mastegar i cruspir-se 
un Messies de sucre? No ens sorprendrà, doncs, 
si per Setmana Santa algun pastisser elabora 
una corona d’espines amb cruixent de xocolata. 
Me la menjo? No me la menjo? Atès que els 
profetes de History Channel han programat la 
fi del món per al proper 21 de desembre, i ves 
a saber si el pare de la criatura n’és al darrera, 
deixo el Jesuset sobre el tronquet, l’embolico 
amb cel·lofana i per preservar-lo dels efectes 
evidents del canvi climàtic, el deso amb cura 
al congelador sobre un cadafal de “Salteado de 
gambas y setas Findus.”

Ora et devora
Joan M. Guzman Pau

Ser solidari no 
és tan sols una 
etiqueta: actua

Regala 
Solidaritat, 
per tan sols

9euros9euros
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Aprende 
mediante 

el juego

En què col·laboren
4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

La pluja diuen que purifica

A Vinaròs emmerda 
la platja (2)

Manuel Villalta

El Sr. (?) Gandia, a part de ser un provocador, 
que envesteix com el Ratón tot el que es mou, és 
un gran mentider, doncs la seva nota és un sac de 
mentides, no diem que no són certes, diem clar i ras 
que són mentides. Que diga públicament que el 
dia 24 la platja estava neta. Que diga públicament 
que no és cert que Migjorn ha denunciat moltes 
vegades en premsa i ràdio la contaminació de la 
platja. Que pregunte al Sr. Roda, que va ser regidor 
del PP amb el Sr. Jacinto Moliner, i més recent férem 
la protesta de paraula al regidor del Foto-Matón Sr. 
Tàrrega que el 17/12 coincidírem en un dinar de 
tertulians de la ràdio (SER). Podríem donar-li una 
llista llarga de les vegades que hem fet denúncies 
de l’incompliment del contracte per Fobesa, sols 
donarem referència de les del 2011, i una del 2010, 
les altres es poden vore a la web de Migjorn. www.
avmigjorn.org. 

23/11/2010- Aquest escrit el férem protestant 
per prorrogar-se el contracte, i no municipalitzar-
lo.

24/4/2011-  En aquest reiteràvem la protesta per 
la deficient feina (al nostre parer).

13/6/2011-  En aquest fèiem la mateixa protesta, 
la deficient neteja del poble i platges.

El 15 de desembre en roda de premsa, i in situ, 
denunciàrem l’estat de la platja, la boca de pluvials 
del riu tres quarts tapat, i la reixa del tub del Fortí, i 
el perill d’un més que possible taponament del sifó 
per l‘arena en un temporal podrà entrar. El més que 
possible resultat seria que saltarien les tapes de la 
claveguera i inundació de la zona.

Notícia municipal a la premsa: “Juan cifra en 
2.859.309 euros los daños por las lluvias” el 
graciós de la notícia és que va acompanyada d’una 
foto on es veu clar que la platja no estava neta. 
La data de la revista “7 dies” és del 23 de desembre. 
El Sr. Agustí Guimerà li podria dir les vegades que 
hem parlat amb ell d’aquest tema. Qui va denunciar 
la contaminació de l’abocador de RSU? Va ser 
Migjorn. Qui va denunciar la contaminació del riu 
Cervol per la claveguera del poble l’any 1994? Va 
ser Migjorn, i no manava el PP. Qui va denunciar 
que el tub nou de la claveguera del passeig tenia 
poc diàmetre? Va ser Migjorn, i no manava el PP.

El Lluisito sembla ser un acaparador, segons el 
cartipàs municipal, el Sr. Tàrrega és el regidor de 
Serveis, Medi Ambient i Portantveu, el problema 
que tenim a Vinaròs i no és fàcil de resoldre. El 
Sr. Tàrrega entre votats i posats digitalment es 
quedarà sense feina, cobrarà sense fer res. Però 
li sobrarà temps per millorar la seva passió per la 
fotografia.

Fa uns dies vaig llegir en un diari de 
tirada  provincial  un article  de monsenyor 
Casimiro López Llorente, bisbe de Sogorb.

En el mateix article el Sr. bisbe exalçava i agraïa el 
treball  de Cáritas  en campanyes  nadalenques. 
Anunciant el lema de la campanya nadalenca del 
2012 “Davant la crisi, ajudem-nos”.

En aquest  article  el Sr. bisbe manifestava 
que  no  podia  menys  que donar les 
gràcies a Déu  per  la generositat  mostrada 
fins  ara  per tants fidels cristians i per tantes 
altres  persones  de bona  voluntat,  però  davant 
la  situació  persistent  de la crisi econòmica  i 
els seus efectes  hem de  redoblar els nostres 
esforços.

Aquest  que escriu  no està molt 
al corrent del funcionament de Cáritas, ni si els 
seus components són fidels cristians, ortodoxos 
protestants ni el vincle entre l’església i Càritas.

Del que sí que estic una mica més al corrent, ja 
que  ho estic comprovant a Vinaròs, és  de 
l’enorme treball  i la gran tasca humanitària que 
està exercint Cáritas sense importar la religió a la 
que pertanyin o practiquin.

El que sí que he preguntat en algunes ocasions  
és  quin paper juga l’església en  aquesta 
associació. A part de beneficiar-se del seu treball. 
Perquè és cert, segons manifesta el Sr. Bisbe, que 
Càritas ajuda a famílies  amb aliments, articles 
d’higiene, diners per pagar la llum o el lloguer de 
l’habitatge.

Tot d’aportacions que persones de bona 
voluntat fan a Càritas perquè aquesta pugui 
repartir a les persones necessitades. Aportacions 
de persones de bona voluntat que segurament no 
totes seran fidels cristianes, però sí humanitàries. 
Però  quina és  l’aportació  de l’església? Quina 
és  l’aportació  de l’església  quan la crisi  i els 
seus efectes  són  persistents  i  negatius  per 
a les persones? On està  l’esforç que  hem 
de  redoblar i qui l’ha de fer? Perquè  de 
tots  és  sabut  del patrimoni i béns que disposa 
l’església. Com també és sabut en què i com els 
utilitza.

El  Sr.  bisbe  en el seu article  dóna les gràcies 
a Déu  per  la generositat dels fidels cristians 
i  altres  persones  de bona voluntat. Aquest que 
escriu dóna les gràcies, no a Déu, sinó a totes 
les persones  terrestres que amb el seu esforç, 
generositat i  treball desinteressat fan tasques 
humanitàries d’ajuda a persones, que per alguna 
circumstància estan passant per una mala 
situació.

Com també a persones de bona voluntat que 
amb les seves aportacions fan possible que es 
puguin realitzar aquestes tasques.

Ramon Puig

“Cap atràs no mai!”
D’aquesta manera sentenciava mon cunyat 

els nostres dubtes quan, perduts a la muntanya, 
intentàvem situar-nos sobre el mapa. Ell 
no perdia el temps i marxava cap endavant 
arrossegant-nos vés a saber on. Sempre ens en 
sortíem, però déu n’hi do els calvaris que hem 
hagut de patir per no reflexionar deu minuts.

Potser no siga pertinent comparar una 
travessa muntanyenca amb la deriva que 
sacseja el món occidental, però la norma 
de mon cunyat sí que ho és. La reacció de 
l’esquerra, de l’anticapitalisme, i l’indignació 
contra la crisi és justament la contrària: “cap 
endarrere, ja!”. Què volen dir?

Les bombes d’Hiroshima i Nagasaki 
van significar un abans i un després en la 
concepció dels valors materials i espirituals. 
Els nostres antecessors no concebien els 
luxes innecessaris i fonamentaren la vida en 
la frugalitat material i la intensitat emocional. 
La dedicació al treball era de jornada sencera, 
però d’intensitat moderada; les menjades eren 
senzilles, però fruïdes amb deler; les festes eren 
les justes, però es vivien com un esdeveniment 
extraordinari, i qualsevol faena col·lectiva 
(desgranar panís, pelar ametles, la matança del 
porc, la verema o el batre) acabava en sarau.

Els filòsofs místics de l’antiga Grècia 
separaren els cel de la terra per crear déus 
celestials i delegacions privilegiades que 
dominaren la terra; Plató separà l’ànima del 
cos per sotmetre l’individu als dictats de la 
teologia i els poders terrenals. Des d’aleshores, 
els poders han anat fagocitant l’autonomia 
de la població fins a extirpar del cervell les 
neurones que van permetre l’evolució de la 
humanitat en preguntar-se el per què de les 
coses, dels fenòmens naturals, de l’existència 
com a individu i com a col·lectiu social. En 
imposar-se el materialisme econòmic com 
a principi vital de la felicitat, s’ha entrat en 
un procés de deshumanització que ens ha 
convertit en individus tristos, fràgils, atemorits, 
incapacitats i dependents absolutament de la 
“protecció” de l’Estat.

L’estatisme instal·lat en la medul·la de 
l’esquerranisme és el mur contra el qual 
es van esclafar totes les lluites obreres del 
segle XX i on s’ha estampat l’anticapitalisme, 
l’antiglobalització i tota la indignació 
mobilitzada i per mobilitzar. Com més radicals, 
més exigents a demanar que la mamella 
capitalista continue rajant generosament a 
través de l’Estat “protector” de la societat, amb 
la suïcida convicció de viure “millor” sota el 
capitalisme que combatent-lo amb les armes 
del coneixement. Cap atràs, ja no és possible!
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Poc a poc i bona lletra

14

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Sant 
Sebastianet

Passats els 17 i 20 de gener seguint la 
costum este diumenge és la festa de Sant 
Sebastianet i la celebrem a la ciutat, on el 
més destacable és la benedicció de la mar 
Mediterrània des de la platja del Fortí per 
als possibles temporals que tinguéssem 
durant l’any que no fa molt hem començat, 
i és que la tranquil·litat de tant en tant 
també va bé, això sí, els anticiclons no solen 
allargar-se massa i és que estos últims dies 
la temperatura ja ha estat més pròpia de 
l’estació en què ens trobem, però com que 
tot va amb retard, haurem d’estar pendents 
d’aquella dita popular que diu “Per Sant 
Sebastià el fred ve o se’n va”. Per altra banda, 
a Vinaròs s’està treballant de valent de cara 
als pròxims carnavals, i és que la careta jove 
dels seus trenta anys ja està agafant cos i 
ànima per part de la COC i les comparses per 
a la festa gran de l’hivern, en la que milers 
de persones s’ho passen el millor possible 
al nostre municipi, i tombant i girant ja falta 
menys d’un mes per a que el rei del Carnaval 
torne a Vinaròs. De la setmana que finalitzem 
hem de destacar l’èxit de l’acadèmia de ball 
Locura amb la interpretació de ‘Kitsch’ a 
l’Auditori Municipal, on els assistents van 
poder tornar a reviure una marxosa festa de 
cap d’any per part dels vinarossencs, i per 
cert molt solidària vers Cáritas, Associació 
Espanyola Contra el Càncer i Cocemfe, a 
més José Roda després de 55 anys com a 
component de les Camaraes i de mans del 
president de la Diputació, Javier Moliner, va 
rebre com a homenatge dels seus companys 
una caracola, tot un emblema de les 
costums folklòriques de Vinaròs que sempre 
fan sonar a on van les Camaraes; i també és 
destacable la campanya de promoció de la 
lectura per part de la Regidoria de Cultura 
del nostre Ajuntament en dos interessants 
campanyes: per una part per a majors de 14 
anys on “llegir dóna gust” i més a la bona 
cuina vinarossenca, i la de menors de 14 
anys on “llegir dóna joc” i a ben segur que 
a la nostra població mai es perd. I seguint 
amb sabors els llagostins de Vinaròs l’han 
donat a Madrid en una nova edició de la Fira 
Internacional de Turisme, on hem tornat 
a estar presents i és que rebre turistes i 
visitants interessa a totes hores.

Vinaròs ciutat d’artistes i sana gresca nacional.

Homenatge de les Camaraes al seu company, José Roda pels seus 55 anys de plena activitat, el 
president de la Diputació li va entregar la típica caracola.

Roda, molt agraït amb els seus 
companys de les Camaraes.

El bar Antena completament 
remodelat continua en antena 
a la plaça Jovellar.



El president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, i la integrant 
del Consell de Caixa Vinaròs, Josefa 
Gondomor, inauguraven dissabte al 
matí la tercera edició del Mercat de Sant 
Antoni amb la presència de diferents 
membres del Consistori. 

Molinos explicava que la iniciativa 
s’està consolidant i que en aquesta 
edició ha estat conformat per 30 parades, 
casetes d’artesania, tant local com 
internacional, a més dels punts de venda 
d’alimentació tradicional.

Els Dimonis i Dimoniets i la col·laboració de la Colla de 
Dolçaina i Tabal de Vinaròs van estrenar el Ball de bastons i el Ball 
de forques i van cremar la foguerà a la platja del Fortí, a la zona 
propera al port, on repartiren la tradicional coqueta i mistela

Mercat de Sant AntoniIII edició del

Trobada de xapes
Quant a la trobada de xapes de cava de diumenge dia 15, la idea va sorgir 

d’un dels socis de Caixa Vinaròs, com explicava el president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, una trobada que ha provocat molt interès 
vist el número de participants, “aquí a la Comunitat Valenciana no té tanta 
tradició, però notem que hi ha persones que tenen il·lusió en col·leccionar-
les”.

També es va posar a la venda una ampolla de tirada limitada de la bodega 
Joan Sardà, a més d’organitzar sortejos de regals entre els compradors.

festa i arrels
Antoni:

Sant
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Pep Gimeno ’Botifarra’, i ‘Quico el Cèlio’, 
el Noi i el Mut de Ferreries passaven per 
l’Auditori Municipal per tal de presentar 
el seu nou treball, La Barraca. Per al 
Botifarra, “el públic de Vinaròs és molt 
agraït”, ja que no és la primera vegada 
que actuava a la nostra ciutat. Malgrat 
la pluja, el dilluns s’omplia l’auditori en 
un concert organitzat per la Fundació 
Caixa Vinaròs. ‘Botifarra’ i “els Quicos” 
establixen una fusió que uneix la tasca 
d’investigació del xativí Botifarra en 
la recopilació de cançons tradicionals 
de La Costera i la Vall d’Albaida a 

l’experiència dels tortosins. Territori 
d’extrem a extrem i la suma de vincles 
comuns. Fandangos, jotes i havaneres 
van captivar el públic assistent en un 
concert que es convertia en un viatge 
musical per la Catalunya de l’Ebre i el 
País Valencià. El resultat: fantàstic.

“Havanera de canyes i fang”
“De l’una a l’altra terra
hem trobat un bon racó,
prop de l’aigua i d’una era,
en un cel ple de claror”.

El viatge 
musical de 
‘Botifarra’ i ‘Quico 
el Cèlio, el Noi i el 
Mut de Ferreries’

Utilitzant com a tema central de les 
redaccions el lema Racons del meu poble, 
els alumnes del centres educatius de 
secundària de Vinaròs que van participar en 
el XXII Concurs de redacció de Sant Antoni 
van descriure el llocs que a nivell personal 
resultaven més emblemàtics. Un cant a les 
delícies paisatgístiques de la ciutat, en una 
edició del concurs que van guanyar tres 
joves, tres dones, amb un treball acurat.

Així, el primer premi va ser per a Janoa 
Hernández, de l’IES Leopoldo Querol, 
consistent en 150 euros, els llibres de 

primer de Batxillerat i ser sòcia de la Caixa 
Rural. 

El segon premi per a Vanesa Vidal, 
de l’IES José Vilaplana, consistent en 90 
euros, el pagament dels llibres de primer 
de Batxillerat i, també, ser sòcia d’aquesta 
entitat. 

I el tercer premi ha sigut per a Noelia 
Vidal, també de l’IES José Vilaplana. 

La directora del centre al qual pertany 
la guanyadora del concurs, l’IES Leopoldo 
Querol, Mercedes Rodríguez a més, va rebre 
100 euros en material didàctic.

Tres dones per a tres premis 
El XXII Concurs de redacció de la Fundació Caixa 
Vinaròs tenia com a lema ‘Racons del meu poble’
A.C.
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munta a l’ermita
Vinaròs

18

La climatologia permetia finalment 
que els vinarossencs pogueren 
gaudir el dia 17 al matí de la 
tradicional muntada a l’ermita per 
tal d’assistir als actes programats per 
a la jornada des de Caixa Vinaròs. 
Així, desprès de la suspensió la tarda 
anterior de la típica foguera a la plaça 
Corts Valencianes, es continuava 
amb les activitats amb normalitat, 
encetant la jornada amb la barreja 
matinera, la recepció de les grupes 
i el multitudinari repartiment de 
l’esmorzar-dinar, pel qual s’havien 
repartit la quantitat de 7.000 
tiquets. Posteriorment tenia lloc 
la missa en honor a Sant Antoni, a 
càrrec de mossèn Emili Vinaixa, la 
benedicció dels animals i la plantada 
de carrasques. Tot i el temps plujós, 
la plaça i l’entorn paisatgístic de 
l’ermitori es veien plens de gent i de 
vehicles. 
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La serie de imágenes que ofrece la de Elías 
Pérez muestra diferentes partes del cuerpo 
humano e imágenes de desnudos de cuerpos 
femeninos en diferentes posiciones, “en mi 
caso las propuestas no son obras que cierran 
bucles con el paso del tiempo, sino que son 
proyectos abiertos que vuelven a resurgir, 
se vuelven a mezclar y se van hibridando 
unos con otros”. “Es un procedimiento muy 
parecido a cuando modelo porque las 
obras que hay aquí son obras modeladas 
que luego fotografío”. El procedimiento es 
similar, según trasladaba el escultor, a cuando 
fotografía cuerpos, imágenes con las que 
posteriormente trabaja, “soy un recolector 
de fragmentos, voy cogiendo fragmentos de 
epidermis que luego permiten que pueda 
volver a plantear una sobra, tiene mucho 

que ver con el procedimiento que utilizan los 
pintores. La instalación se convierte, así, en un 
resumen de la visión de Pérez y su relación 
con el instante y la relación automática, 
analógica, con la realidad. 

Para el escultor era “un placer estar en 
Vinaròs y sobre todo en la sala Miralles”, 
artista a quien Pérez definía como “profesor 
y maestro”, además de ser “muy amigos”. 
Pérez recordaba cómo Miralles rompió en su 
momento los esquemas que había adquirido 
en cuanto al modelaje y la elaboración de 
esculturas, “pasé, prácticamente, un año 
sin hacer escultura, pensando mucho y 
dibujando bastante, fue una cantera que me 
sirvió durante muchos años”. “Su tarea como 
docente es muy importante”.

Elías Pérez,
 una 
exposición 
en tres actos 
La Fundació Caixa Vinaròs 
acoge la instalación 
del escultor en la sala 
dedicada a Sebastià 
Miralles 

Elías Pérez es un escultor que utiliza las 
imágenes como representación de él mismo, 
una investigación artística del volumen, la 
materia y tránsito vital que puede visitarse 
desde el pasado día 12 en la sala que la 
Fundació Caixa Vinaròs ha destinado al artista 
vinarocense Sebastià Miralles, en su momento 
profesor de Pérez que ha cedido espacio para 
que el escultor exponga su obra. Al acto asistían 
el presidente de la entidad, Manuel Molinos, y el 
propio Miralles. 

El presidente de la Fundació recordaba que 
esta era una de las primeras iniciativas planteadas 
por la entidad en esta edición de la programación 

de Sant Antoni, los artistas que exponen en 
esta sala vienen avalados por Sebastià Miralles, 
una persona que es un referente para nosotros 
indicaba Molinos. La anécdota surgía al 
comentar que Pérez había querido trasladar la 
escultura creada por Miralles, Creixent, que el 
artista vinarocense donó a la Fundació y que 
actualmente está emplazada frente a La Caixa, 
“evidentemente, nosotros no podíamos dejar 
que se la llevara, es nuestro símbolo”, comentaba 
un sonriente Molinos.    

Por su parte, Miralles manifestaba su deseo 
de convertir la sala en un espacio para albergar 
obra vanguardista y experimental, “con el ánimo 

de que la gente pueda ver arte de calidad y cosas 
que nos hagan pensar, porque al fin y al cabo 
eso es el arte”miralles recordaba su vinculación 
al Pérez alumno en un departamento de 
escultura que en aquellos años ya empezó a 
romper con los cánones más academicistas, 
“los alumnos que surgieron han sido gente 
muy bien preparada para asumir los retos de las 
nuevas tendencias, tanto conceptuales como 
tecnológicas de la nueva escultura”. Miralles 
definía a Pérez como “un gran escultor”. Pérez 
es actualmente profesor del Departamento de 
Escultura en la Universidad Jaume I y decano de 
la Facultad de Bellas Artes de Sant Carles. 

Relación analógica con la realidad

Molinos, Miralles y Pérez en la sala dedicada al artista vinarocense.
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

En terra hostil

cultura

El Grup d’Astronomia El Cel de Vinaròs presenta la seua web    
El Grup d’Astronomia El Cel de Vinaròs presentava divendres des de l’auditori Carles 

Santos de la Fundació Caixa Vinaròs la nova web que aquest col·lectiu ha posat en marxa 
per tal de recollir tota la informació astronòmica vinculada. L’acte, amb una introducció 
del president de la Fundació, Manuel Molinos, donava pas a la intervenció de Dídac Mesa 
i Frederic Margalef, membres fundadors del grup. 

El Grup d’Astronomia funciona com a tal des de fa un any, compartint una afició que 
“funciona molt bé en comunitat”, com assenyalava Mesa, el qual explicava el material del 
qual disposa el grup, que passa pel telescopi de l’observatori de la Fundació, ja que el grup 
neix sota l’auspici de l’entitat, i més, amb material mòbil que permet al grup una fugida de 
la contaminació lumínica que impedeix realitzar observacions adequades en l’espai celest 
de la ciutat més pròxim al nucli urbà, “a Vinaròs hi ha molta contaminació lumínica, les 
fotografies surten taronges, malgrat la potència dels aparells”. 

Quant a la web, el seu logotip imatges realitzades per membres del grup una composició 
que gira al voltant de la primera imatge que va capturar Mesa d’un planeta. La web 
s’actualitza amb les imatges que es realitzen durant les sortides mensuals. En un apartat 
de la pàgina web es precisa quina és la fase actual del satèl·lit terrestre, a més d’oferir la 
possibilitat d’entrar en contacte  enllaç amb un enllaç de la NASA. En l’altre apartat es troba 
la informació interna de la pròpia web del Grup, com una fotografia ampliada de la lluna 
que permet aproximar-se observar l’abrupte perfil geogràfic, o el seguiment que el Grup 
va dedicar al pas del cometa Garrad, amb fotografies realitzades per Mesa. 

Margalef assenyalava, a més, que dos de les imatges capturades des del Grup han 
estat publicades en les millors revistes d’astronomia a nivell estatal, com la fotografia 
efectuada per ell mateix, que va ser premiada el dia 11 de desembre com la millor imatge 
del dia, i que va donar tota una volta planetària -juntament amb el nom de l’autor, el seu, 
acompanyat pel de Vinaròs. La web també disposa d’un llibre de visitants i un apartat per 
entrar en contacte amb el grup. 

Grup d’Astronomia de 
Vinaròs, un cel a l’abastA.C.

Nebuloses, galàxies i supernoves
Mesa també destacava les fotografies més interessants aconseguides pel Grup 

d’Astronomia, realitzades desprès de moltes tomes, ja que la Terra està en continu 
moviment. Fotos de la Galàxia Andròmeda, a dos milions i mig d’anys llum, realitzada des 
de Morella, una altra imatge d’una estrella agonitzant amb el nucli mostrant l’estrella nana, 
o Les Plèiades que “són tant joves que encara estan cobertes per gas i pols”, indicava Mesa. 
La fotografia s’ha aconseguit des de Les Soterranyes, a una distància de 4000 anys llum. “1 
any llum es tradueix en 300.000 km. per segon”, informava Mesa. 

Finalment, l’acte de presentació es cloïa amb preguntes, alguna de les quals va girar 
entorn a la predicció d’un màxim solar per a finals de 2012 -que coincideixen, precisament, 
amb la predicció del calendari maia de la fi del món. En aquest sentit, Mesa indicava que el 
que és cert és que també està previst un canvi en els pols, circumstància aquesta que pot 
afectar a aparells elèctrics, que ja ha passat en altres ocasions al llarg de la història i que mai 
no ha donat cap tipus d’extinció.

“La felicitat està feta de xicotetes coses: un xicotet iot, una 
xicoteta mansió, una xicoteta fortuna...”  (Groucho Marx)�.

Era un tòpic d’aquells profetes del desvari, “els grans 
esdeveniments han col·locat la nostra comunitat al 
mapa”. I jo m’imaginava amb el mapa de L’Illa del tresor, 
buscant el cofre del capità Flint amb John Silver “el llarg” 
(interpretat, en diferents versions, per Wallace Beery, 
OrsonWelles, Charlton Heston o Anthony Quinn). O el 
mapa de Les mines del rei Salomó (Marton-Bennett, 1950), 
amb aquell bronzejat president cartagenero en el rol del 
Stewart Granger. Clar que, veient que el repartiment el 
formaven Rita, Cotino o Fabra, hauríem d’haver sospitat 
que la pel·lícula era de sèrie B.

Els jubilats, passejats en autobusos per la Ciutat de les 
Arts i Marina d’Or, repetien les consignes del diari degà 
i el monopoli televisiu (“València no ha estat més bonica 
en la vida!”). Eduardo “el mític” deixà pas a Francisco 
“l’il·luminat” i l’enfocament a penes va canviar. Van arribar 
Simbad i Sherezade anunciant-nos els contes sense fi 
de Les mil i una nits. Però només es van concretar el d’Alí 
Babá i els quaranta cacics (o eren bandits?) i El lladre de 
Bagdad (encara que Bagdad no estava en la llunyana 
Mesopotàmia).

Després van arribar les pelis de catàstrofes; es van 
fondre les bombetes de la Ciutat de la Llum, que va 
quedar més negra que la Gotham de Batman (Tim Burton, 
1989); La tempesta perfecta (Wolfgang Petersen, 2000) es 
va emportar per davant els vaixells de la Copa Amèrica 
i l’Ocean Race; va explotar la bombolla immobiliària 
d’aquella Terra Mítica, deixant a milers de valencians En 
terra hostil (KathrynBigelow, 2008). Finalment va arribar 
la debacle de l’Aeroport (George Seaton, 1970). La terra 
promesa pareixia El colós en flames (John Guillermin, 
1974).

I és que realment el conte era El vestit nou de l’emperador 
d’Andersen, un clàssic publicat el 1837. Un emperador 
obsedit pel luxe i l’aparença encarrega a dos sastres el 
vestit més fi del món, a canvi d’una gran recompensa. 
Els sastres l’enganyen, dient-li que el vestit màgic era 
invisible per als estúpids. L’emperador no es va atrevir 
a dir que no veia l’inexistent vestit, i els seus ministres 
tampoc van admetre que no veien res. L’emperador va 
sortir en desfilada i la gent aplaudia, fins que un xiquet va 
exclamar que l’emperador anava nu i el públic va esclafir 
en rialles.

El que el conte no deia és que ni l’emperador ni els seus 
sequaços van desaparèixer després del desfalc, i que, una 
vegada acabades les rialles, va tocar pagar entre tots, 
esborrant del nostre mapa -ara sí- l’Estat del benestar. 
La fantasia d’alguns (molts dels quals s’ompliren les 
butxaques) ha acabat en tragèdia per a la majoria. I una 
endevinalla, qui són els sastres?
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Así, el libro realiza una mirada amplia entorno a 
un personaje con luces y sombras que ha fascinado 
a lo largo de la historia. Barceló afirmaba que hay 
un antes y un después de este personaje histórico, 
ya que cambió la concepción territorial del mundo. 
Barceló explicaba que el libro mantiene dos líneas 
que lo vinculan a Vinaròs: por un lado, el germen 
inicial, que se fraguó durante la presentación de 
otro libro, en este caso sobre Aníbal, y la invitación 
ofrecida por Arturo Oliver para que iniciase 
una investigación sobre Alejandro Magno; por 
otro lado, la portada del libro, que lleva el sello 
del diseñador vinarocense Sebastià Casanova 
Fàbrega “y que ha encantado en la editorial de 
Madrid”. “Es una colaboración magnífica”. Una vez 
planteada la base, Barceló incidía en que el libro 
realiza una mirada crítica sobre la figura histórica 
del conquistador, que no era un estadista como 
su padre, sino que tenía un componente esencial 
de aventurero, algo que se demuestra por sus 

continuas huidas hacia delante, tras conseguir la 
conquista de un nuevo territorio. El catedrático 
remarcaba el cambio en el orden mundial “existe 
un mundo antes y después de Alejandro”, en un 
contexto histórico, además, en el que dominaba 
el imperio persa, algo que cambia en tan solo 12 
años, ya que Macedonia pasará a ser una potencia 
mundial. Esta cualidad de líder indiscutible de 
dominar como nadie el arte de la motivación ante 
su ejército, unido a unas tácticas bélicas que no se 
habían aún empleado, no impiden, sin embargo, 
que Barceló lo describa como un ser sanguinario, 
vengativo, y dominado por la pasión antes que 
por la razón, aunque, también, lleno de coraje y 
audacia. “Alejandro se convirtió en el símbolo de 
los triunfos frente a las adversidades”. Su repentina 
desaparición a una edad temprana ha ayudado, 
como matizaba Barceló, a incrementar el mito, 
un estratega “aventurero” que, en cambio, jamás 
dominó el mar.

Pedro Barceló 
Vs Alejandro 
Magno
El catedrático vinarocense realiza 
una aproximación crítica sobre la 
figura histórica del estratega

A.C.

El catedrático de la Universidad de 
Postdam i especialista en Historia antigua, 
el vinarocense Pedro Barceló, presentaba 
en el auditorio Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs su última publicación, un libro 
que gira alrededor de una de las figuras más 
fascinantes de la historia, Alejandro Magno. 
El acto de presentación que se incluye en la 
programación de actividades que la entidad 

ha organizado en torno a la festividad de 
Sant Antoni, contaba con la presencia del 
presidente de la entidad Manuel Molinos, el 
edil de Cultura Lluís Gandia, y del profesor de 
Historia antigua de la UJI Juanjo Ferrer, amigo 
personal de Barceló. Molinos destacaba 
el conocimiento de Barceló sobre Historia 
antigua. Ferrer, por su parte, remarcaba el 
peso específico que el catedrático Barceló 

tiene en Europa, su personalidad científica, 
“para conocer esta parte de Pedro hay que 
ir a Alemania”, incidía Ferrer. “Es español 
de corazón, pero con una cabeza alemana”, 
precisaba Ferrer en la descripción de Barceló, 
que se ha formado académicamente en el 
país germano. Respecto al libro, para Ferrer, 
“es el mejor libro que se ha escrito sobre 
Alejandro Magno”.

Luces y sombras 
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l Divendres 27 de gener
19 hores, Biblioteca Pública 

Municipal
Xarrada a càrrec de Pep Cruanyes 

sobre ‘els papers de Salamanca’

Dissabte 28 de gener
22 hores, Auditori Municipal
Teatre per a tots els públics amb 

l’obra “Sant Sebastià de Vinaròs” a 
càrrec de l’Aula Municipal de Teatre 
de Vinaròs

Entrada: 5 € - Oficina de Turisme
Organitza : Regidoria de Cultura

Diumenge 29 de gener
19 hores, Auditori Municipal
Teatre amb l’obra “Sant Sebastià 

de Vinaròs” a càrrec de l’Aula 
Municipal de Teatre de Vinaròs

Espectacle per a tots els públics

Entrada: 5 € - Oficina de Turisme
Organitza : Regidoria de Cultura

Divendres 3 de febrer
22:30 hores, Auditori Municipal
Monòleg amb l’obra “Chema 

Trueba te pone a prueba” a càrrec 
de Chema Trueba

Espectacle per a majors de 16 
anys

Entrada: 5 € - Oficina de Turisme 
Organitza: Regidoria de Cultura 

Dissabte 4 i diumenge 5 de febrer
11 hores i 17 hores, Auditori 

Municipal
Taller de Batucada i mostra-taller 

de percussió i dansa del Senegal
Inscripcions a Esmuvi
Organitza: ESMUVI

Un instante de la presentación del libro

Barceló con el diseñador de la portada, 
Sebastià Casanova Fàbrega
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Els més llestos 
de la classe

A.C.
Un bosc d’éssers fantàstics poblen una 

de les sales de la Fundació Caixa Vinaròs des 
del passat 14 de gener. Mussols de colors 
impossibles, aus de formes improbables, 
granotes de papier mâché, una Sra. Quaresma 
amb pantis de diferents tendències, una 
cigonya que transporta misteriosos viatgers... 
es tracta de ‘La festa de l’alba’, una proposta 
de l’artista francesa Mélie Caushapé que, 
combinada amb l’obra de l’artista Rosa Cortés, 
‘Misteris del bosc’, aconsegueixen plasmar una 
dualitat vital molt interessant, els contrastos 
entre dos móns, la sobrietat de Cortés amb la 
disbauxa natural d’un bosc en el qual tot és 
possible. Una espiral marca els límits –o el punt 
comú de trobada- de l’univers imaginari amb 
les parets on les imatges en matisos blancs, 
negres i grisos simbolitzen una toma de terra. 
L’exposició parteix d’una col·laboració fruit de 
la llarga amistat de la qual gaudeixen ambdues 
artistes, “aquesta obra s’ha fet pensant en 
aquesta sala”. Els contrastos entre l’obra de 
Cortés i de Cauhapé resulten impactants, la 
Mélie és d’una generació jove i és de França, 
jo sóc més gran i sóc d’aquí, aquestes són 
qüestions que ens van agradar molt”. La mostra 
conjunta es va ordir sota la lluna, en nits de 

platja amb la intenció de destacar que l’espiral 
és el símbol d’unió d’ambdues, de la festa i el 
misteri. L’acte d’inauguració comptava amb la 
presència del regidor de Cultura, Lluís Gandia, 
que donava rellevància al paper cultural que 
desenvolupa l’entitat a la ciutat. L’exposició 
podrà visitar-se fins al 3 de març.

‘Misteris del bosc’ i ‘Festa de 
l’alba’, la dualitat vital de Cauhapé 
i Cortés a la Fundació

Veure assegut l’expresident de la Generalitat 
davant d’un tribunal popular acusat de suborn 
no és un fet trivial. I  no ho és perquè està arrelat 
a una investigació judicial sobre una trama que, 
a manera de sangonera, va traure rèdits de les 
institucions públiques valencianes. Segurament 
el regidor Tàrrega seguirà mirant cap a un altre 
costat. No vol entendre que una majoria de 
ciutadans ha de digerir que les finances del 
país són una runa i, no sense vergonya, escoltar 
les misèries de les converses i testimonis que 
projecta el judici. Tot plegat és el desprestigi de 
les nostres institucions. 

Com si res no hagués passat, com si la situació 
que viu el País Valencià s’hagués organitzat 
d’esquenes al seu govern, Tàrrega imparteix 
càtedra sobre liberalisme social. Cert que ell 
teoritza i és el govern qui dicta les mesures. Així 
els retalls s’apliquen als serveis bàsics i no a la 
plèiade d’alts dirigents, ni als assessors, ni als 
càrrecs de confiança, ni al personal nomenat 
a dit. Tampoc no es prenen mesures contra la 
corrupció. I continua sense ser una necessitat 
vital que el canal de televisió valenciana emeta 
programes informatius amb el segell de la 
professionalitat periodística, emparant per 
igual totes les opcions polítiques. 

Però ja ho sabem. Parlen amb el cor a la mà. 
Es veuen obligats a fer el contrari del que deien. 
Són l’eficiència que passa per fer pagar més 
impostos als que ja paguen i baixar els sous als 
funcionaris, uns privilegiats -diuen- per tenir 
treball per a tota la vida. És a dir, es castiga 
el personal que ha acreditat capacitat i mèrit 
per a desenvolupar funcions del sector públic, 
els que tenen la responsabilitat d’atendre 
l’educació dels nostres fills, la nostra salut i la 
nostra seguretat.

En aquesta situació, el menys greu pot ser 
que molts electors mantinguen una fidelitat 
partidista malgrat la corrupció, ja que en un 
vot es barregen molts continguts. El pitjor és 
emprar els resultats electorals com a excusa 
per a no prendre les mesures necessàries per 
a netejar una situació tan greu i pudenta. O 
voler fer-nos creure que la manipulació privada 
dels béns públics no és l’arrel de la nostra 
convivència amb la corrupció.

Ens han convertit en una runa. Aquesta gestió 
diu molt de qui ens ha governat. Alguna gent 
em comenta que ens han pres per bojos. No 
ho crec, però. Penso que el problema és que 
es creuen els més llestos de la classe... I, no ho 
són. Tanmateix, aquesta panoràmica tampoc 
no deixa en bon lloc a una oposició incapaç de 
trenar una alternativa solvent... I el despropòsit 
continua.



25

n. 542 - 20 de gener de 2012

esp rt

“La millor revista 
comarcal 
esportiva”

25

esportiva”

Ja al teu quiosc!

esp rtesp rt
Nº 2 | Gener 2012 | Preu: 2 € 

D.L. CS - 312 - 2011

La revista d’esport de Vinaròs, Benicarló i Peníscola

Puchi,

un Ironman 
a Hawai

Club del mes

Vinaròs
Cervol

Entrevista a la

jugadora de 
la selecció 
espanyola

Laura
Esbrí:
amb les lleones

del rugby

Pellicer al Dakkar  Copa Nadal de natació XXXIV San Silvestre 
 XXXIV San Silvestre 
 XXXIV San Silvestre 

En esta tercera jornada de lliga per 
als nadad@rs benjamins i alevins, de 
nou disputada a Vinaròs el 14 de gener, 
ens han visitat el CN Benicarló i l’Onda, 
competint la resta de clubs de la província 
a Vila-real. Els benjamins han nadat les 
proves de 50 i 100m. braça i papallona, i 
els alevins les de 200m. braça i papallona. 

En esta ocasió han puntuat:

200 papallona M. (1999): 2on. Martí 
Segarra; 3er. Angel Lleixà; 4t. David Milián.

200 papallona F. (2000): 6a. Andrea 

Gual.
50 braça M. (2002): 4t. Mikel Segarra; 

5é. Eloi Ruiz; 6é. Ian Calvo.
50 braça F. (2003): 2a. Paola Jurado; 4a 

Silvia Milián; 5a. Julia Ruiz.
100 braça M. (2001): 1er. Marc A. Nonn; 

4t. David Castañeda; 5é. Agustín Esteller.
100 braça F. (2002): 1a Maria Folch; 2a 

Llum Serret; 4a. Àngels Messeguer.
100 braça M. (2000): 1er. Aaron Queralt; 

2on. Andreu Navarro; 3er. Hugo Simó.
100 braça F. (2001): 4a Paula Jovani; 9a. 

Irene Fabregat.
100 braça M. (1999): 1er. Roger Macip; 

2on. Martí Segarra; 3er. David Milián.
100 braça F. (2000): 4a Andrea Gual.
Relleus 4x50 papallona M.: 1er. Vinaròs 

A.
Relleus 4x50 papallona F.: 1er. Vinaros 

A; 3er. Vinaròs B; 4t. Vinaròs C.

Mikel Ocio, Alexandru Lucian, Oscar 
Ruiz, Manel Ramírez, Àngels Ferrer, Irina 
Sebastià, Joana Raquel Brites, Paula 
Granda, Claudia Matamoros, Daniel 
Forner, Gerard Ruiz, Ignacio Rodríguez, 
van completar l’equip que participà en 
esta tercera jornada de la lliga promeses.

3ªa. J. de 
la VII Lliga 
Autonòmica 
Promeses 
2011/2012
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El passat 
dissabte 14 de 
gener es va 

celebrar a Castelló la 3a jornada 
del Campionat provincial de pista 
coberta on hi va participar un 
nombrós grup d’atletes del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs, amb 
bons resultats:

Guille Carvajal: Llargada AM 
3’42m mmp

Miguel A. Carvajal: Salt amb 
perxa CM 2’10m

Kevin Cornil: Salt amb perxa LM 
nuls

Daniela Murgueitio: Triple salt LF 
10’63m

Elka Sanz: 300mll CF 45”6
Maite Serrat: 3000mll 13’52” 

mmp
Alejandro Sànchez: 3000mll 

12’23” mmp
Carla Masip: 3000mll 11’02” mmp/ 

mínima Campionat d’Espanya
Campionat provincial de clubs 

P.C. València 07-01-2012
Gaspar Mateu: Salt amb perxa, 1º, 

4,60 mts., representant al club Fent 
Camí Mislata.

Daniela Murguitio, 5ª en Triple 
salt, 10,28 mts. mmp.

Elka Sanz, Salt de llargada, 4,54 
mts.

Daniela i Elka, del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs, van 
participar fora de concurs, per 
tal de millorar les sues marques 
personals en estes disciplines

Campionat provincial Cadet – Juvenil, 3ª jornada
Campionat provincial Infantil i Aleví, Castelló 14-01-2012

El pasado mes de diciembre se celebró 
en València el XII Campeonato de España 
Press-banca organizado por la organización 
profesional de fisicoculturismo APROFIDE.

Después de un año de preparación el 
equipo S.T.RO.N.G GYM Vinaròs consiguió 
estar a un buen nivel. Fue un éxito para el 
equipo coordinado por el entrenador nacional 
Constantin Nichita, múltiplo campeón nacional 
en la modalidad press-banca. 

En esta competición se consiguieron dos 

primeros puestos, un segundo y un tercero. Los 
dos primeros puestos fueron para Constantin 
Nichita en la categoría Máster 1 -100kg con 
100kg en barra y para Horvath Peter en la 
categoría de -80kg. En la categoría júnior, Grosu 
Ionut ha quedado tercero en un encuentro 
muy disputado. Jorge Navarro ha conseguido 
un segundo lugar en la segunda participación 
en esta competición levantando 60kg en 
barra en la categoría de 100kg peso corporal. 
También hemos quedado primeros por 

equipos puntuando con el equipo de Altea. El 
entrenador Constantin Nichita quiere agradecer 
a todos los miembros del equipo S.T.RO.N.G 
GYM Vinaròs por el esfuerzo de presentarse a 
las competiciones.

En la misma competición, Constantin Nichita 
entregó un diploma de socio honorífico al 
presidente de la federación APROFIDE, José 
Luis.

¡El equipo S.T.RO.N.G GYM desea un feliz año 
a todos los que nos conocen!

Campeonato Nacional 
Press-banca València



27

n. 542 - 20 de gener de 2012

También durante estas fiestas el Vila-real 
organizó unos partidos de captación para 
observar a jugadores de diferentes categorías, 
por parte del Vinaròs CF en categoría Pre 
benjamín, Benjamín y Alevín de primer año 
viajaron Oriol Forner, Andreu Sales y Pere Vidal; 
en categoría Pre benjamín, Benjamín y Alevín 
de segundo año viajaron Alan Pepio, Raúl 
Vilaró y Manuel Gutiérrez.

También queremos desearles a todos un feliz 
año 2012 y en especial a todos los integrantes 
de la prensa vinarocense, que día tras día 
nos facilita transmitir a todos los lectores la 
actualidad de nuestra escuela.

Escola Futbol Base Vinaròs CF

Actividades Fútbol Base Vinaròs CF
El pasado 22 de diciembre, integrantes 

de l’Escola Futbol Base Vinaròs CF, junto con 
la colaboración de la Penya Barça Vinaròs, 
viajaron al Camp Nou para presenciar el 
partido FC Barcelona- Hospitalet de Copa del 
Rey, todos los niños se lo pasaron en grande.

El pasado 20 de noviembre 
Vinaròs fue noticia por las 
importantes lluvias caídas, y la 
posterior declaración de ‘zona 
catastrófica’. Esa mañana el Futur 
09 decidió no desplazar a tres 
equipos y sus familiares a Alcalà. 
El club fue sancionado deportiva y 
económicamente.

Tras varios meses de escritos y 
llamadas, el Futur 09 ya conoce 
la resolución de los partidos que 
debían disputarse en Alcalà. 
La Federación de Fútbol de la 
Comunidad Valenciana, tras reunirse 
en varias ocasiones y analizar la 
documentación aportada por el 
club, ha decidido retirar la sanción 
a los tres equipos del Futur 09 
que no acudieron al encuentro, y 

realizar los encuentros de fútbol 
correspondientes.

El club vinarocense fue sancionado 
con la derrota de cada uno de los 
partidos por tres goles a cero, tres 
puntos de sanción a cada equipo 
y una sanción económica de 270 €. 
Tras estar “luchando” durante varios 
meses, finalmente, la Federación 
ha decidido retirar dicha sanción e 
informar a los equipos de que deben 
disputar dichos encuentros.

Entradas Vila-real CF
Entradas por 30 € para el Vila-real 

CF - FC Barcelona del sábado 28 de 
enero. Más información en www.
escolafutur.es/entradas y en Oficina 
Futur 09 (Paseo Juan Ribera, 25 
Vinaròs - junto Mercadona “viejo”).

Resolución partidos Alcalà

en www.fotospai.comTotes les imatges
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CF San Pedro – 1
Vinaròs CF – 0

Rafa Marcos

San Pedro: Delfín, Saúl, Julián, Cabrera, Felip, 
Josete (86’ Cliff), Jordi, Lacomba (80’ Móles), 
Edén (46’ Roberto Royo), Pumuky (95’ Pau) y 
Jorge.

Vinaròs: Raúl, Pedro, Óscar Seva, Álex, Wifredo 
(61’ Sebastián), Ernesto 

(84’ Cristian), Agus, Peiró, Óscar González, Espi 
y Folch.

Árbitro: Loscos Portas, asistido por Vera 
Segarra y Gogu. Amonestó a los locales Felip, 
Jordi, Lacomba y Jorge así como al visitante 
Cristian. Expulsó con roja directa al visitante 
Folch en el 72’.

Goles:
1 – 0 12’ Jordi

Partido poco vistoso para el espectador y con 
muchas interrupciones. Pese a ello se crearon 
diversas ocasiones de gol por ambos lados. Muy 
pronto se adelantaron los graueros con lo que 
a la postre sería el único gol del partido. Saúl 
en el 33’ con el portero Delfín batido, evitaba el 
empate en la más clara ocasión langostinera del 
primer periodo. En la reanudación, el juego no 
fue más vistoso, más bien al contrario. Al final el 
marcador no se movió y paradójicamente los de 
“Faelo” jugaron mejor en inferioridad. Destacar 
que en una cabalgada de Agus por banda, fue 

Sigue el gafe ante los grandes

cortada por el colegiado al lanzarse un balón al 
terreno de juego desde las gradas en el 59’, poco 
antes en el 56’ Jordi pudo sentenciar. Una vez más el 
gallito solo fue mejor en el marcador y sigue el gafe 
ante los de arriba.

Pablo Batalla

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

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



societat

La familia al completo celebró en un conocido restaurante los 100 años de José Higinio Adell que recibió también la visita de representantes del Ayuntamiento de VInaròs

societat

E.FONOLLOSA
Un bon nombre dels qui fan possible el Vinaròs.

News es reuniren per celebrar un nou aniversari, 

el 15é, d’aquesta web de recull de notícies de les 

terres del nord i sud del Sénia.

La data fou el segon divendres de gener i el lloc El 

Langostino de Oro. En aquesta ocasió van ser 21 les 

persones i empreses col·laboradores que pogueren 

acudir al sopar oferit gentilment per Salvador 

Alcaraz. Durant els parlaments es valorà sobretot la 

participació voluntària d’empreses, en els moments 

de grans dificultats econòmiques que vivim al nostre 

país. Són aquestes: Renault Dacia, Editorial Antinea, 

Cristalería Miralles, Ajuntament de Vinaròs, Vinaròs 

Plaza, Dicocar, Carceller Cervera, El Langostino de 

Oro i Sigev. Sense elles no es disposaria del contracte 

per enviar els mails, espai web, assessorament tècnic, 

connexió a Internet, sopar anual, regals i el rastreig de 

notícies a Internet de Vinaròs i Benicarló.
També es valorà especialment la constància de tots 

els col·laboradors, alguns d’ells des de fa molts anys, 

tot i que és totalment altruista. Així mateix, s’apostà 

per continuar fent la revista ja que encara té molt bon 

seguiment: 47000 visites úniques el desembre passat 

però més encara al novembre, 51000, amb el rècord 

el dia 20 amb 3500. Així mateix es destacà que s’haja 

arribat a superar els 5.000 inscrits al servei de correu 

electrònic, de vora 35 països, i gràcies a la campanya 

‘A pels 5.000!’ on hi va haver més de 700 participants.

“De totes formes, no som més que un resum, 

que es fa per afició, ningú en trau res, no ens 

considerem competència de ningú, no volem llevar 

patrocinadors  a ningú, no n’admetem més” va dir-

se en la trobada, destacant també que “intentem 

afavorir la visita a les webs professionals amb enllaços 

permanents i a algunes notícies concretes”. 

Vinaròs.News 
celebrà el 15é 
aniversari
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Locura vuelve a llenar el auditorio con un 
espectáculo que rinde culto a “lo hortera”  

La academia de baile Locura volvió a llenar el auditorio 
con su nuevo espectáculo ‘Kitsch’. El espectáculo musical 
visitaba los años 70 y 80, convirtiendo algunas piezas 
emblemáticas de aquellos años en la banda sonora de 
una iniciativa que los integrantes del conocido grupo 
de baile llevaban mucho tiempo ensayando y que ya 
advertían, días antes, que rendiría culto a “lo hortera” 
y que, sin embargo y contradictoriamente, como el 
feísmo, tenía la facultad de atraer irremediablemente 
a un gran número de espectadores. El espectáculo 
pretendía recaudar dinero para destinarlo a diferentes 
asociaciones, como por ejemplo Cáritas, la Asociación 
Española Contra el Cáncer y Cocemfe.

una atracción 
irresistible

Fotos| Jordi Febrer, Pablo Batalla & 

A.C.
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Tarjeta Sanitaria

TARJETA SANITARIA PERSONALIZADATARJETA SANITARIA PERSONALIZADATARJETA SANITARIA PERSONALIZADA
Con el fin de corresponder y agradecer a todos nuestros clientes el confiarnos la salud y el cuidado de sus 
queridos animales de compañía, hemos creado la nueva Tarjeta Sanitaria exclusiva para clientes habituales del 
HOSPITAL VETERINARIO SAN FRANCISCO VINARÒS.
Dicha TARJETA PERSONALIZADA tiene toda una serie de VENTAJAS Y DESCUENTOS para nuestros 
clientes  en todos los servicios del centro:

Les informamos que la esperada vacuna contra la 
Leishmaniosis canina (enfermedad transmitida por 
mosquitos), ha sido comercializada al fin en España, 
por los laboratorios Virbac y autorizada por la Agencia 
Europea del Medicamento. Dicha vacuna, Canileish, 
se aplicará después de realizar un test rápido de sangre 
para comprobar la seronegatividad a la leishmania 
(según indicaciones del laboratorio). La pauta son tres 
dosis con un intervalo de 21 días entre ellas y luego la 
revacunación anual.
Para cualquier aclaración o consulta pueden contactar 
directamente con la clínica. 

C/ San Francisco, 65 - VinaròsC/ San Francisco, 65 - Vinaròs
Tel.: 964 45 11 50

Urgencias Urgencias Urgencias 24 horas24 horas24 horas24 horas  24 horas24 horas24 horas  24 horas24 horas24 horas24 horas  24 horas24 horas24 horas 659 211 372659 211 372659 211 372659 211 372659 211 372659 211 372

Dicha TARJETA* no tiene coste alguno y sólo tiene que pasar por el hospital * no tiene coste alguno y sólo tiene que pasar por el hospital 
veterinario para obtenerla y así poder beneficiarse de todas estas ventajas.as ventajas.

* válido hasta 31 diciembre 2012

Disponible desdeDisponible desdeDisponible desdeDisponible desdeDisponible desdeDisponible desde
el 17 de eneroel 17 de eneroel 17 de enero

NUEVA VACUNANUEVA VACUNANUEVA VACUNANUEVA VACUNANUEVA VACUNANUEVA VACUNA
DE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINADE LA LEISHMANIOSIS CANINA

10% alimentación y accesorios
10% servicios veterinarios clínica
20% servicios de urgencias en el hospital
50% servicio de peluquería
¡¡ peluquería a mitad de precio !!




