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Garcia Bel: aproximació 
humana a la caricatura 

Llarga ovació per a 
Sant Sebastià de Vinaròs

Anabel i Àlex, 
a punt per a la Gala

Es planteja la privatització del port
88é aniversari de la 
colònia de Vinaròs a 
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El faristol

Sota sospita

Des del Faristol traslladem les queixes dels 
veïns de la plaça Sant Agustí, que han denunciat 
que a les nits hi ha una manca d’il·luminació 
evident. 

En canvi, felicitem a qui corresponga per 
incloure un dispositiu que permet deixar les 
mascotes per tal que esperen a la porta principal 
del Mercat Municipal de la mateixa plaça.

Finalment, destaquem que ja han començat 
les sobres al carrer Doctor Fleming, que tindran 
una durada de 3 mesos. Com sempre, les obres 
van acompanyades per sorolls i pols, esperem 
que l’adequació del vial pague la pena!

Les caricatures que exposa Garcia Bel a la sala d’exposicions 
d’Amics de Vinaròs són retrats psicològics. Ens dibuixa quan 
encara no som una caricatura de nosaltres mateixes, quan 
les peculiaritats són tan atractives que transcendeixen els 
fets en un assaig de la realitat que Garci elabora des d’un 
coneixement del personatge quasi intuïtiu. La geografia 
delimita una localitat amb personatges amb el suficient grau 
de saludable llibertat personal com per a oferir material a un 
retratista que observa la realitat projectant una visió d’afecte, 
i, també, del sentit de l’humor, que tempera, quasi sempre, la 
realitat més crua. 

De la caricatura a la foto. El passat diumenge un grup 
de vinarossencs va viatjar a Barcelona per tal de reforçar el 
vincle amb els vinarossencs que van marxar a una ciutat 
amb la qual Vinaròs manté llaços històrics. Malgrat que 
segons diuen no va assistir representació del govern local, 
la trobada va mantindre la calidesa que ja acostuma. Una 
altra foto setmanal ens porta al port i, de passada, a altres 
projectes que podrien desenvolupar-se donant la mà al 
finançament privat. No sé per què, molts, en sentir el terme 
“finançament privat”, sentim un cert neguit. Tot i que resulta 
molt temptador acudir a aquest tipus d’ajut per tal de tirar 
projectes endavant en una situació en la qual el calaix 
experimenta temperatures sota zero, siberianes, s’hauria 
de contemplar fins a l’últim punt del acords o possibles 
convenis, com, per exemple, què suposarà per a Vinaròs 
l’entrada de capital privat en el port i en altres iniciatives.  

I, canviant de terç, aquesta setmana volem sumar-nos 
a l’allau d’articles publicats que cerquen el sentit positiu 
de la vida, i que aposten per reparar la desafecció cap a la 
classe política i l’abstracte món financer, poc a vore amb 
el positivisme, que passa per una reorganització de la 
vida social per al bé de la humanitat, però, a través del 
coneixement científic.  

Tenen raó, cal intentar ser positius. Sobretot, cal deixar de 
banda un nou sentiment que opera, soterrat: el sentiment 
d’estar sota sospita. En una societat amb un col·lectivisme 
desestructurat per obra i gràcia de l’individualisme 
afavorit per un sistema que ha deixat a l’argot del 
carrer frases antològiques com aquella utilitzada en 
terminologia matrimonial “fins que la hipoteca ens separi”, 
efectivament, tots estem sota sospita. Però cal recordar 
que no són els nostres veïns els que ens han conduït a la 
debacle, ni tampoc no ho és el nouvingut. Si comparem 
les xifres del que suposa mantindre la protecció social 
bàsica amb les relacionades amb la fúria prestidigitadora 

econòmica que hem patit al nostre territori, batent records, 
ens podríem sorprendre i concloure, finalment, que 
l’enemic no està entre nosaltres, sinó que cal mirar cap a 
un altre lloc. No podem viure sospitant si el veí, o la veïna, 
estan rebent una ajuda i quin és el percentatge, o sospitar 
de l’immigrant, de si està obtenint tracte especial per 
part de l’administració, o si les protestes actuals o futures 
tenen o no fonament. La festa s’ha acabat, i aquest canvi 
de paradigma, unit a una vida privatitzada, pot comportar 
una recuperació d’antigues consignes, com  “qui vulga 
una bona atenció que la pague”, oblidant que paguem 
ja per molt serveis (algú podrà pensar que, al cap i a la 
fi, estem per això, no?). Però, el que fa temor realment és 
que si s’investiga més a fons, ens podem trobar un altra 
premissa del neoliberalisme més salvatge, aquella que 
diu -disculpeu-, que els pobres ho són perquè volen, és 
més, ho són perquè no s’esforcen prou o pitjor encara, 
perquè no treballen suficient. Les circumstàncies culturals, 
familiars, socials, geogràfiques o polítiques de l’individu no 
es contemplen.  

Tot això ens pot conduir a pensar que és la qualitat del 
sistema la que hauria d’estar sota sospita, o, almenys, en 
quarantena, i que ara el que toca és fer pinya, fer força, 
reactivar la conjunció col·lectiva. Des de temps immemorials, 
la societat ha establert una xarxa de protecció espontània 
que s’activa en moments com l’actual. Es recuperen 
conceptes que, atacats per la grip del nou ric, havíem deixat 
aparcats, li hem tret la pols a l’intercanvi d’ajut, també, per 
tal d’organitzar esdeveniments, tant socials com culturals. 
Cal recordar que la societat ha estat sempre, i continua estan 
formada, per éssers humans?  Sí, finalment era això: cal una 
tornada a l’humanisme... però depurant responsabilitats. De 
caricatures i de paròdies en podem trobar moltes, algunes 
ocupant tranquil·lament les seues butaques, i, damunt, mai 
no s’han retallat el sou.
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La colaboración entre las áreas de Comercio, 
Turismo y la aportación de la web gastronómica 
vinculada al programa televisivo ‘Mira que bo’, 
ha fructificado en una nueva iniciativa que 
propone la promoción de los productos de 
la zona en las instalaciones del Mercado. Así, 
a partir del miércoles 8 de febrero se pondrá 
en marcha esta propuesta astronómica que 
se inicia con una degustación de chocolates 
artesanos, Xocolate Cero, seguirá con una 
degustación de alcachofa de Benicarló, para 
el día 22, continuará con los Ànecs Luisiana 
Deltebre y posteriormente ofrecerá diversos 
elementos típicos del territorio, como los vinos, 
los aceites del territorio del Sénia, la cereza de 
Salzadella, los Xocolocs de Ca Massita o los 
quesos de Catí.

Como explicaba Marc Praes, de la web del 

programa televisivo Mira que bo, la intención 
es tener en cuenta la tempranidad de los 
productos, y el criterio que se ha seguido a 
la hora de escoger los diferentes elementos 
ha sido la calidad y contar con alimentos 
del sur de Tarragona y del norte de Castelló 
“productos de gran”. Los tickets para asistir a las 
degustaciones, que podrán ser disfrutadas por 
5 personas, podrán adquirirse en la Oficina de 

Turismo, y, como informaban la edil de Turismo, 
Elisabeth Fernández, y la de Comercio, Amparo 
Martínez, se podrá contar con un máximo de 
2 por persona. Además, Fernández destacaba 
que desde el gobierno local se pretende 
promocionar el mercado como si fuese otro 
elemento monumental de la ciudad, también 
sector turístico, “que la visita al Mercado sea 
obligada”, indicaba.  

El departamento de Comercio 
ha iniciado una campaña 
dinamizadora enfocada al 
sector comercial que pretende 
incentivarlo a nivel local y 
comarcal. Para ello ha contado 
con la aportación de la Academia 
de Baile Loura, que realizaron 
una flashmob en la calle Mayor, 
uno de los mayores puntos 
comerciales de la ciudad, y que 
ahora ha sido utilizada para 
extraer unos minutos que se han 
convertido en un spot dirigido a la 
televisión bajo el nombre “Vinaròs 
i el ritme del comerç, el comerç 
al teu ritme”. El spot destaca las 

virtudes del comercio en la ciudad, 
como la atención profesional, 
la comodidad, las zonas de 
aparcamiento que ofrece un sector 
integrado por más de 700. La edil 
de Comercio, Amparo Martínez, 
incidía en la necesidad de 
promoción del sector y agradecía 
la implicación de Locura en esta 
propuesta además recordaba 
la ampliación de la iniciativa de 
centrar la gratuidad del parking en 
zona azul los sábados por la tarde, 
una medida que continuará para 
máximo la temporada de rebajas, 
que se alargará hasta el 10 de 
marzo.

Se pone en marcha la campaña ‘El ritme del comerç a Vinaròs’

Tast del territori al 
Mercat de Vinaròs
A.C.
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“El moment més 
impactant serà 
quan sortirem a 
l’escenari i vorem 
tota la plaça plena 
de gent”  

Anabel i Àlex:

Els dos són divertits i espontanis i porten 
molts anys vinculats al Carnaval. Aquest 
any Anabel Matamoros i Àlex Albiol seran 
els rostres que ens conduiran per la nit 
màgica de la Gala de les Reines. Ells seran 
els primers en xafar l’escenari i els nervis ja 
estan a flor de pell, una pell que ja fa dies 
que transpira la voràgine de l’excitació prèvia 
a l’esdeveniment que més comparteix el 
món comparser que integra el Carnaval de 
Vinaròs. Llums i tensió d’alt voltatge, sí, però 
tot compensa quan s’estima al Carnaval. 
Tant Àlex com Anabel comenten que tota la 
gent que viu i sent el Carnaval “ha de pensar 
que en el moment de la presentació de les 
reines, també un trosset d’ells i d’elles està 
fent la presentació, perquè si per una cosa és 
important el Carnaval de Vinaròs és perquè 
ens uneix, encara més, a tots els vinarossencs, 
i als qui són de fora els integra i acull entre 
tots nosaltres”. Un desig? “Que gaudiu del 
Carnaval nostre, el de Vinaròs i que, per uns 
dies, les preocupacions i problemes deixen 
pas a uns dies d’alegria i convivència entre 
tots i totes”. Per Anabel i Àlex, el moment més 
impactant serà el moment en què sortiran a 
l’escenari i voran la plaça de bous plena de 
gent. 

Per a dos carnavalers com vosaltres, hi ha 
algun acte a Vinaròs que pot fer més il·lusió 
que presentar la Gala de Reines?

Àlex: No, és impossible. El Carnaval és un 
sentiment que es viu o no es viu, i jo puc dir 
que el sento des de ben menut, dels 4 anys, 
per això, arribar a poder presentar la Gala de 
les Reines 2012, és més que presentar un acte 
festiu, és presentar l’acte festiu per excel·lència 
del Carnaval de Vinaròs, i com a carnavaler que 
sóc, un somni fet realitat del que sempre estaré 
agraït a la COC.

Anabel: A nivell personal, presentar la Gala 
de les Reines és el màxim. Les desfilades 
m’encanten, i a més, aquest any és l’aniversari 
de la Peña Pan y Toros, de la qual sóc membre, i 
no he fallat mai. Les desfilades poden millorar-se 

molt, però la Gala de les Reines cada any ha anat 
a més, és un esdeveniment molt especial. 

Defenseu una Gala de Reines 100% 
vinarossenca, presentada per gent de la 
ciutat?

Àlex: És clar que sí. Moltes voltes ens fa gràcia 
que algú famós vingue al nostre poble, per a 
que pugue veure el que és el nostre Carnaval 
i per a fer que el nostre Carnaval tingue una 
repercussió mediàtica. El 99% de les vegades el 
famós en qüestió no fa ni cinc cèntims del que 
és la nostra festa en el seu espai televisiu. Si no 
recordo malament, Joan Monleon era l’únic que 
feia menció del nostre Carnaval perquè sigués 
conegut a la Comunitat Valenciana. A més a 
més, a l’hora de presentar la gala són gent que 
es queden freds, que no saben donar a Vinaròs 
el que la gent reclama, que no saben pronunciar 
correctament els noms de les nostres comparses 
i reines... així que penso que és molt bona idea 
el fer que la gent del poble presente la gala de 
les reines.

Anabel: Sí, íntegrament, tant Alex com jo som 
carnavalers i coneixem el Carnaval des de fa 
molts anys. A més, coneixes els xicotets detalls, 
coneixes les comparses, la gent, els noms, 
perquè han posat un nom concret a un vestit... 
cada reina pertany a una comparsa amb unes 
característiques, i això la gent que ve de fora ho 
desconeix. Bàsicament, el que aportem és més 
coneixement en la matèria i un grau d’emoció 
especial. Tot i que de la gent que ha presentat 
la Gala de Reines, recordo a Lloll Beltran, que 
em va agradar molt, i Jordi LP, els dos tenen un 
caràcter molt nostre. També recordo a Ximo 
Rovira, fa molts anys, que va sortir a l’escenari del 
poliesportiu, i es va quedar al·lucinat de la gent 
que hi havia. Va quedar-se a l’escenari, aclaparat, 
i repetint “això és increïble!” i jo pensava “que 
comence la Gala!”. Tots ells han sigut gent 
propera, del terreny. 

Diuen que té més repercussió si el o 
la presentadora és algú conegut a nivell 
mediàtic.  

Àlex: Perquè pensem que pot fer que vinguen 
més mitjans de comunicació i inclús que, com he 
dit abans, diguen alguna cosa de la nostra festa 
al seu espai televisiu, però al final... res de res.

Anabel: Al principi, possiblement, ens feia falta 
gent més coneguda per impulsar el Carnaval, el 
problema que ens hem trobat és que el fet de 
contractar a gent més coneguda és que no ha 
tingut la repercussió que nosaltres pensàvem, 
després no ho han divulgat tant com nosaltres 
volíem. 

A nivell personal, què creieu que podeu 
aportar?

Àlex: És una pregunta molt difícil de contestar. 
A mi el que m’agradaria és poder transmetre a 
tota la gent que acudeix a la plaça de bous per 
veure aquest espectacle, l’alegria, el sentiment i 
l’estima que sento pel nostre Carnaval i com no, 
pel meu poble.

Anabel: Li posarem un sentiment especial, això 
està claríssim, cada comparsa que nomenarem 
et ve al pensament quanta gent són, la seua 
trajectòria, els anys que fa que existeixen, són 
moltes coses, molts detalls, i com diu Àlex, molta 
alegria i molt de sentiment. 

Hi ha alguna cosa que durant edicions 
passades no us ha agradat dels presentadors? 
Què és el que no fareu dalt l’escenari?

Àlex: Tots els presentadors que pugen a 
l’escenari de les reines intenten fer-ho de la 
millor forma possible, per això no m’agrada dir 
“coses que no m’agraden” sinó coses a millorar 
per a que el nostre Carnaval vaja a més. Hem 
comentat moltes coses que cal millorar, com 
pronunciar bé tots els noms de les disfresses, 
reines i dissenyadors, afalagar més a les reines 
ja que les protagonistes són elles, no cridar... en 
definitiva, a l’igual que els altres presentadors, 
fer-ho el millor que podrem!

Anabel: Uf! Això és molt complicat. Hi ha 
vegades que penses que no faràs alguna cosa, 
però quan et trobes a l’escenari ho deus vore 
diferent. La presentació de la gala és un conjunt 
de tot. Al backstage les reines estan nervioses, 

n. 544 - 3 de febrer de 2012
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“El fet que els 
presentadors 
siguem de Vinaròs 
aporta un grau 
d’emoció especial 
a la Gala”

i els dissenyadors, i hi ha coses que es poden 
complicar. Sí que tens un guió, però tal vegada 
hi ha un moment en què has d’improvisar. De 
tota manera, les reines són les protagonistes 
de la nit, i els presentadors estem per a conduir 
la gala, perquè hi hagi un seguiment, però 
les 32 reines són les que s’hi han de lluir, i els 
seus vestits, ja que han passat moltes hores 
confeccionant-los.   

Porteu molt de temps invertit en la 
preparació de la presentació?

Àlex: Una mica, encara que el fort està per 
vindre. Hem fet alguna reunió per saber què  
farem, com sortir, els temps, etc., però una 
vegada tindrem el guió definitiu serà quan 
estarem més immersos en la preparació de la 
gala, que serà aquest mateix cap de setmana.

Anabel: Fa al voltant de tres setmanes que 
ens ho van dir, i el guió encara no el tenim, 
però sí hem estat fent valoracions i ja coneixem 
el Carnaval d’altres anys, i, tenint en compte 
alguns detalls, ja hem valorat alguns elements 
per a tindre en compte.

El guió serà en valencià. 
Àlex: Per suposat, i no podia ser d’una 

altra forma. Jo prefereixo dir que serà en 
vinarossenc, en la nostra llengua. Cal recordar 
que és una festa del i per al poble, així que ha 
de ser 100% nostra! Per molt internacional que 
vulguem que sigue... el Carnaval sempre serà 
de Vinaròs!

Anabel: Nosaltres parlem sempre en 
valencià, i ens hi desenvolupem millor, això no 
vol dir que, de tant en tant, puga sorgir algun 
castellanisme, que els vinarossencs de tant en 
tant, sí que en diem. 

Espereu que el moment de sortir a 
l’escenari de la plaça de bous siga un 
“subidón”?

Alex: No sé si serà “subidón” però si ara ja 
tinc nervis no sé com seran els últims segons 
abans de sortir a l’escenari. Suposo que serà 
una pujada d’adrenalina brutal, que gaudirem 
molt... un moment on esperem que tota la plaça 
de bous ens acompanye i ens faça sentir com a 
casa, encara que a casa ja hi estem! Volem que 
la gent se séntiga identificada amb nosaltres, ja 
que nosaltres serem un “comparser” més!

Anabel: Jo espero que sí. Per als dos serà més 
que un subidón... ja ho vorem, esperem intentar 
transmetre a la gent, en la música i en el guió 

que la gent ens acompanye, i que tota la plaça 
visca un gran subidón... desprès ja ens calmarem 
per a que la gala continue, però el moment de 
sortir a l’escenari, espero que sí que ho siga.  

Teniu el disseny dels vestit preparat?
Àlex: Hi ha per allí alguna cosa preparada 

per al divendres de la Nit Boja del Carnaval de 
Vinaròs... però com tots sabeu, això és sorpresa i 
no es pot dir, així que... muts i a la gàbia!

Anabel: Jo he tingut algun dubte, i ho he 
deixat per a última hora. Un l’ha confeccionat 
la meua mare, que és modista, i l’altre no. Ens 
canviarem de vestits abans del tercer pase de la 
gala. No avanço res, perquè ja que la gent ens 
coneix, haurem de deixar alguna sorpresa. Ho 
deixem en suspens.   

Vosaltres sou d’una comparsa, quan 
veureu la reina de la vostra comparsa 
desfilant a l’escenari, serà el moment més 
màgic de la nit? 

Àlex: Sí, encara que jo tinc el cor una mica 
partit, ja que sóc de dos comparses la “Va que 
Xuta”, de la que encara sóc soci, amb la que vaig 
debutar com a carnavaler, i de la “Tot a Orri”, 
comparsa amb la que desfilo, tinc els meus amics 
“de colla” i hi passo els carnavals actualment. Els 
dos moments seran molt importants per a mi.

Anabel: El més emotiu, segur, el més màgic 
no ho sé perquè presentant una gala crec que hi 
hauran més moments màgics, ara, jo reconeixo 
que quan sortirà la meua reina... espero que 
no em passe com tots els anys, perquè estaré 
davant de milers de persones i espero no plorar, 
com em passa tots els anys, perquè sense voler, 
alguna llàgrima em cau sempre, espero poder 
aguantar-me. 

Què creieu que s’hauria d’impulsar més del 
Carnaval de Vinaròs?

Àlex: Primer de tot tindre una infraestructura 
adequada a les dimensions que està agafant 
el Carnaval de Vinaròs, i impulsar les desfilades 
amb més llum, animació...

Anabel: Al Carnaval encara li falten detalls que 
es poden millorar. La gala està molt bé, però la 
meua opinió és que hauríem de polir una mica 
més les desfilades. No passe res si a dos dels 
carrers del recorregut de la desfilada no tenim 
un got a la mà, tenim la resta de carrers de la 
rua, i la resta de dies del Carnaval. La COC està 
interessada en millorar-ho, però crec que els 
que han de conscienciar-se realment són els 
comparsers. Hauríem de donar una millor 
imatge, crec que és una part fonamental que 
ens falta, de cara a la comarca o a que puguen 
vindre mitjans de comunicació a gravar-nos. 

Quin és l’acte amb el que us quedeu de la 
programació? 

Àlex: Penso que el Carnaval és un conjunt de 
tots els actes, i que tots ells són importants per 
a que el Carnaval sigue el que és, però com no 
pot ser d’una altra forma... la presentació de les 
reines i les desfilades, ja que són l’eix central al 
voltant del qual gira tot el Carnaval.

Anabel: A banda de la Gala de Reines, m’agrada 
molt el Karaoke, és innovador i agermana molt 
a les comparses i impulsa la creativitat, és una 
cosa nova, diferent. 

I per acomiadar-vos...
Àlex: Per acomiadar-me voldria agrair, en 

primer lloc a la COC l’oportunitat de poder viure 
un moment tant especial per a mi, a la meva 
família tota la paciència que estan tenint amb 
nervis i demés i fent que la meva alegria sigue 
també seva, i als meus amics i coneguts tot el 
recolzament, felicitacions i un llarg etcètera que 
m’estan fent aplegar durant els dies previs a la 
presentació. Fan que la il·lusió que sento sigue, 
si cap, encara més gran! Moltes gràcies i Visca el 
Carnaval de Vinaròs!

Anabel: Per acomiadar-nos, dir que espero 
que el Carnaval continue cada any creixent més 
i més, que enguany compleix 30 anys i que hi 
ha molta gent jove que vol i pot aportar idees. 
Sempre s’incorpora gent, i sorgeixen nous 
dissenyadors. I que jo crec que sí, que tenim 
molt de potencial a Vinaròs. Gràcies i...  Visca el 
Carnaval de Vinaròs! 
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La cavalcada de Reis segueix donant de què 
parlar, sobretot respecte al vestuari dels Reis 
Mags, que diuen, es rumoreja, que hi havien 
vestits per a Ses Majestats ja confeccionats a 
Vinaròs, i que finalment, el vestuari el van portar 
de fora.

A més, a Vinaròs oficialment no se celebra cap 
botellón durant els caps de setmana, cosa de la 
qual ens n’alegrem, tot i que, hi ha zones i veïns 
que diuen el contrari. 

Rumore, rumore
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La moción presentada por el BLOC 
durante el pleno en apoyo a los profesores 
por los recortes que está efectuando la 
Generalitat, así como instar a la misma 
administración a la retirada del decreto 
que ha generado las propuestas a nivel 
autonómico. La moción obtenía el apoyo 
de todos los partidos a excepción del PP. 
Aun así, desde el PSPV-PSOE y desde ERPV 

recriminaban a los nacionalistas la celeridad 
en la presentación de la propuesta. El 
socialista Romeu remarcaba que los recortes 
están afectando a todo el sector público, no 
solo a los profesores, y el portavoz de ERPV 
señalaba que la moción estaba incompleta. 
La réplica popular la ofrecía el Lluís Gandia, 
que opinaba que la situación de déficit en 
la Generalitat ha estado provocada por la 

gestión del gobierno socialista. Además, 
puntualizaba que “se recorta en sexenios, en 
salarios”. 

Posteriormente, en ruegos y preguntas, 
surgía un nuevo desencuentro entre el alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y el portavoz de 
ERPV, lluis Batalla. En “solidaridad” con ERPV, 
los portavoces socialistas retiraban también 
sus preguntas.

La nueva ordenanza 
da luz verde a las 
terrazas del paseo 

Como era previsible, las principales polémicas del pleno ordinario correspondiente 
al mes de enero celebrado el día 26 giraron alrededor de la nueva ordenanza de 
ocupación de la vía pública. Las terrazas, sus nuevas tasas y el espacio y estructura que 
deben incorporar generaron un debate que se alargó, escenificando la polémica que 
días antes ya se había establecido públicamente en ruedas de prensa.

Así, el principal punto de debate de la noche 
se abría con la aprobación de la ordenanza 
reguladora de instalaciones de las terrazas, que 
obtenía luz verde con los votos favorables del 
PP y del BLOC y la negativa del resto de partidos. 
Una ordenanza que la edil popular Mar Medina 
defendía indicando que “estaba muy trabajada” 
con diferentes sectores administrativos y de 
seguridad de la ciudad. Medina destacaba la 
necesidad de establecer una regulación en un 

aspecto en el que no existía, según afirmaba, 
“ni un padrón”. En este sentido, desde ERPV, 
el portavoz Lluís Batalla opinaba que se 
quiere “vulgarizar” el paseo y señalaba que la 
ordenanza sufre de falta de coherencia en su 
planteamiento, además de destacar el coste 
para los locales en la adquisición del nuevo 
mobiliario. La independiente Miralles seguía 
poniendo en duda que las “antiestéticas” 
estructuras metálicas fueran a delimitarse al 

tramo señalado por el gobierno local, y que 
supondrían la instalación de barreras, “quieren 
destruir el paseo”, afirmaba. Por su parte, el 
socialista Jordi Romeu, quien discrepaba 
del mobiliario escogido, negaba que con 
anterioridad al inicio de esta legislatura no 
existiera regulación del espacio público, y 
señalaba el peligro de privatizar un espacio y 
de pasar a la figura de terrazas en concesión, 
que deberían regirse por otros apartados. 

Nuevas tasas, otro punto polémico
El otro punto en discordia de la noche 

era la propuesta de modificación de la tasa 
por ocupación, que salía adelante con los 
puntos a favor del PP, aunque obtuvo los 
votos contrarios del PSPV-PSOE y el PVI y la 
abstención del BLOC y ERPV. A parte de la 
queja de la oposición sobre que no había 
habido tiempo para estudiar esta propuesta 
y el desconocimiento sobre que el punto 
se incorporaba al pleno, los argumentos 
esgrimidos por los diferentes partidos variaron 
desde el PVI, cuya portavoz Mª Dolores 

Miralles indicó que la tasa era discriminatoria, 
hasta el portavoz socialista Vicent Andreu 
Albiol, quien ponía el acento en la situación 
económica que no era la más indicada para 
hablar de aumentos de tasas, argumento que 
fue respaldado por los nacionalistas, que no 
estaban por la labor de apoyar una tasa que 
grabara a los vinarocenses en este sentido. 
El edil popular Molinos respondía que la 
tasa había sido consultada con técnicos y 
que si se comparaba con la tasa de 2001, el 
aumento pasaba de 42 euros a 51 euros en la 

considerada como primera zona, y de 42 a 48 
euros en la segunda. Por su parte, el alcalde, 
el popular Juan Bta. Juan, cerraba este punto 
remarcando que desde el consistorio no se 
tenía un ánimo recaudatorio. Respecto al 
punto de la nueva ordenanza de convivencia 
ciudadana era apoyada por todos los partidos, 
aunque contaba con la abstención de ERPV. 
Otro punto con luz verde era la propuesta de 
instalación de un centro de seccionamiento 
independiente de red eléctrica que permitirá 
autorizar a Iberdrola a iluminar el Vinalab.  

Apoyo a los profesores 

El alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, informaba de 
la reunión mantenida con el conseller de Bienestar 
Social y Justicia, Jorge Cabré Juan. Explicaba que 
durante el encuentro se trató la construcción y 
posterior gestión del Centro de Día, desarrollado 
con fondos estatales. Según indicaba, las líneas de 
actuación respecto al proyecto se están planteando 
actualmente, puesto que la planta baja que debe 
de acoger el Centro de Día para dependientes está 
ultimándose, mientras la planta superior que debe 
de acoger la Residencia de la Tercera Edad está 
todavía en proceso de construcción con lo que esto 
supone de complicaciones añadidas a la hora de 
poner en marcha. 

Juan lamentaba que el anterior equipo de gobierno 
no hubiera pensado en la continuidad del proyecto, 
ni en las líneas de gestión del mismo, circunstancia 
que definía como de “pura desidia”. El alcalde de 
Vinaròs indicaba que ahora se deben “valorar todos los 
aspectos” de un proyecto inicial que implica, también, 

la construcción de una residencia de 173 plazas con 
un presupuesto de 7 millones de euros. Una de las 
opciones valoradas sería sacar a concurso público la 
construcción o, también, anticipar inversiones. Juan 
aventuraba que durante los próximos meses se podría 
ultimar la construcción del edificio mientras se busca 
financiación, puesto que un 80% de las instalaciones 
están vinculadas a la futura residencia. 

Réplica de Juan sobre el polígono 
Por otro lado, Juan negaba que desde el gobierno 

local se hubiera mentido sobre la inviabilidad del 
proyecto de polígono industrial y ha opinado que 
“van perdidos” refiriéndose a las declaraciones 
realizadas desde el PVI. Juan se preguntaba cómo 
podían actualmente las empresas anticipar dinero por 
instalarse en el polígono en la situación económica 
existente además, opinaba que el Ayuntamiento “tiene 
capacidad porque necesita la implicación autonómica 
y estatal” para desarrollar el polígono.

Vinaròs busca financiación 
para el Centro de Día
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Noemí Polls

Route 
66

actualitat

Fem riure!

Segur que encara hi ha qui sap riure de 
situacions de crisi com les que estem vivint. 
De fet, amb aquesta intenció se celebra 
el Carnaval. A tots ens fa falta riure de les 
desgràcies, perquè si es busca, sempre hi 
ha un punt ridícul que et fa somriure, un 
gest que et fa arrancar la rialla. I quan es 
troba és alliberador. El sentit de l’humor 
moltes vegades és l’únic que queda i ajuda 
a tirar endavant. El riure allibera. De fet, no 
només això, allarga la vida. No ho dic jo, ho 
diuen psicòlegs i metges. L’actitud davant 
la vida és fonamental. I ho hem de fer. Quin 
sentit tindria, sinó, tal com van les coses, 
celebrar el Carnaval? O no és còmic que 
surti ara el senyor Botín, president d’un 
Banc com el Santander dient que la culpa 
de tot és dels polítics? I que segons quins 
polítics ens diguin que som nosaltres els 
que ens hem d’apretar ara el cinturó. Però 
si ja no queden més forats per apretar! Bé 
hem de poder respirar, no?

Sempre he pensat que és una valentia 
riure i fer riure en situacions difícils i 
tenses. No en va la ONG ‘Pallassos Sense 
Fronteres’ sempre ha tingut tota la meva 
més sincera admiració. Pintar-se la cara 
i posar-se un nas vermell de plàstic per 
anar a fer arrencar un somriure a un nen 
envoltat de misèries... No hi ha imatge 
més inquietant per mi que veure el plor 
sentit d’un pallasso desdibuixant aquella 
rialla pintada de blanc i negre. Si es perd 
el sentit de l’humor, ja s’ha perdut tot. El 
Carnaval segur que ens ajudarà a retrobar-
lo. Serà divertit veure de què fem mofa 
el divendres els vinarossencs amb les 
disfresses lliures. Riurem i farem riure.

Els representants de la quasi totalitat dels 
claustres dels centres educatius públics de la 
comarca, al voltant de 70 professionals, van 
reunir-se en assemblea a l’IES Joan Coromines 
de Benicarló per acordar, entre altres, que 
continuaran participant en les mobilitzacions 
acordades pels sindicats en les concentracions 
de 5 minuts a les portes d’entrada dels llocs de 
treball cada dijous, a més de participar en les 
diferents manifestacions convocades. A més, 
se suspendran totes les activitats extraescolars 
que no estiguen pagades, i s’invitarà als pares 
i a la societat en general a que participen en 
les mobilitzacions. També es pretén organitzar 

concentracions i altres activitats a nivell 
comarcal primera devia ser la concentració 
de dijous 2 de febrer a les 18:30h. davant de 
l’Ajuntament de Vinaròs. 

La setmana passada s’escenificava la protesta 
dels professors de l’IES Leopoldo Querol a la 
rotonda de l’heliport propera a l’Hospital Comarcal 
de Vinaròs. 

El dijous 26 va haver-hi doble activitat: de matí 
a les portes i voltants de l’IES, de vesprada a la 
manifestació de Castelló. Quaranta professors de 
l’IES Vilaplana es van sumar a la massiva protesta 
que, segons algunes xifres, va reunir a més de 
30.000 persones.
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El personal sanitari i educatiu 
continua plantant cara

A.C.

Com cada any, l’Aula de Natura ha realitzat la demarcació del sender local. Ens 
hem quedat gratament sorpresos per la netedat de gran part de la sendera, però 
malauradament, hem vist imatges com aquesta.  Esperem que l’any que ve ens ho 
trobem tot una mica millor i la gent que es consciencien de mantindre net l’entorn i 
la natura del Puig de l’ermita

Aula de Natura 
denuncia l’estat del Puig
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Por otro lado, y respecto a las obras “básicas” 
de la variante de la N-340 la Bonig ha declarado 
que las obras están “paralizadas, no ralentizadas”, 
recordando que en esta zona se necesita 
priorizar en infraestructura productiva, ya que 
es uno de los centros turísticos de Castelló. En 
este sentido, la consellera ha informado de una 
reunión mantenida con la ministra de Fomento, 

Ana Pastor, que fructificó en el compromiso 
de reactivar otras de las obras que también 
implican “seguridad vial” en la zona de las que 
obtuvo el compromiso de la ministra de ser 
consideradas prioritarias.  Respecto al polígono 
de Les Suterranyes, la consellera opinaba que 
tal y como está planteado es “una barbaridad”. 

La consellera ha viajado acompañada por el 

director general de Obras Púlicas, Proyectos 
Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, y el 
alcalde de Peníscola y vicepresidente de la 
Diputación, Andrés Martínez. Durante el 
encuentro han estado presentes miembros 
de Cocemfe Maestrat que han colaborado, 
también, en el seguimiento a las obras del Plan 
de Accesibilidad.

Las obras del puerto 
darán entrada a la 
colaboración privada
Bonig, que visitó las obras de accesibilidad en Vinraòs,  afirma que debe replantearse el proyecto 

La consellera de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, Isabel Bonig, recordaba durante 
su visita a Vinaròs  esta semana la inversión de 8’8 
millones de euros que la GTP, empresa pública de 
infraestructuras ferroviarias y portuarias vinculada 
a la Conselleria, realizaba en el puerto de Vinaròs 
en la creación de la nueva zona portuaria industrial 
“es necesario la construcción de una lonja para 

poder trasladar a los pescadores y evidentemente 
en estos momentos es difícil que Conselleria 
pueda asumir esa parte de inversión, pero 
estamos conjuntamente con el alcalde inversores”, 
concretaba la consellera, quien avanzaba que 
una solución sería replantear el proyecto. Así, en 
un periodo de dos semanas, queda pendiente 
una visita del alcalde de Vinaròs a la General de 

Transporte para plantear la posibilidad de finalizar 
la ampliación, mejora y reorganización del puerto 
dando entrada a la colaboración privada a través 
de un contrato de obra y concesión de explotación. 
Según Bonig es “fundamental” tener el proyecto 
para cuando se disponga de un inversor o mejore 
la coyuntura económica, algo que el alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, ha valorado positivamente. 

Vinaròs, ciudad “pionera” en accesibilidad
El motivo de la visita de trabajo de la consellera 

de Infraestructuras era realizar un recorrido por las 
obras de accesibilidad que se han efectuado en 
Vinaròs enmarcadas en el Plan Confianza, diferentes 
actuaciones por un importe de 5 millones de euros 
que sitúan a la ciudad como una localidad “pionera”, 
como señalaba Bonig, quien remarcaba la visita a 
una obra “fundamental” con un presupuesto de 
2’2 millones de euros que supone la actuación de 

accesibilidad en todo el casco urbano de la ciudad 
y en 13 municipios alo que a supuesto generar y 
mantener alrededor de 30.000 puestos de trabajo, 
quien ha apuntado ¡ la accesibilidad que puede 
ofrecer tras las obras la ciudad a nivel de turismo 
adaptado y accesible, “es un atractivo turístico más 
que hay que tener en cuenta”. 

Por su parte, Juan ha afirmado que el Plan de 
Accesibilidad está desarrollado en un 70 u 80% 

en la ciudad, señalando el rebaje de bordillos 
y la peatonalización de viales, así como la 
adecuación de muchos edificios públicos, tanto 
administrativos como deportivos, además, Juan 
remarcaba que la UTE conformada por Obra y 
Edificaciones Castelló adjudicataria ha tenido 
la “sensibilidad” de revertir la actuaciones en 
empresas del municipio y dar posibilidades de 
trabajo a múltiples empresas. 

Obras de la variante y Plan de Cercanías 

Adell ha realitzat aquestes declaracions durant 
la presentació de les conferències destinades 
al món educatiu que tindran lloc durant 
aquest any. La propera és la que tindrà lloc a la 
Biblioteca Municipal el pròxim dia 3, adreçada 
a l’alumnat, “Associacionisme i Participació 
estudiantil. Per a que no decideixen per tu: 
parla, participa, tens molt a dir”. La conferència 
quedarà integrada en la iniciativa ‘L’educació 
és cosa de tots’, que va sorgir amb la idea de 
fomentar la participació de tots els integrats en 

la comunitat educativa i es durà a terme durant 
dos cursos, 2011-2012 i també durant el curs 
2012-2013. La idea era fer 5 xerrades i 3 tallers 
didàctics distribuïts en diferents dates. Així, la 
tercera es durà a terme el dia 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona aprofitant el conveni 
amb la Fundació Isonomia i el grup de treball 
de l’IES Leopoldo, ‘de l’educació al gènere’. La 
4a xerrada, al mes de maig, estarà enfocada al 
tema de l’absentisme escolar, ja que a Vinaròs 
s’ha format una comissió d’absentisme escolar 

sorgida del Consell Escolar i integrat per 
membres del Consell i tècnics de la Policia Local 
i membres dels Serveis Socials. La Comissió se 
suma, així, als protocols dels quals ja disposen 
en els diferents centres educatius per actuar en 
aquestes situacions. Finalment, l’última xerrada 
està prevista per a setembre i està programada 
per a setembre, a càrrec del vinarossenc Manel 
Vicent Albiol, que va formar part durant molts 
anys de l’assessoria lingüística de valencià a la 
Conselleria d’Educació.

Educació revisarà les 
activitats extraescolars 
El regidor d’Educació avança que el teatre en anglès, suspès com a mesura contra les 
retallades, es convertirà en la setmana en anglès per a les vacances de Setmana Santa

Tot  i que el regidor d’Educació, Luís Adell, ha 
mostrat la seua comprensió per la preocupació 
del sector de la docència a partir de la publicació 
d’un Decret-Llei i de les retallades, “és normal 
que en aquests moments, sindicats i comunitats 
de docents estiguen preocupats, i per tant 
haurien d’intentar veure quina fórmula poden 
adoptar per tal de solucionar el problema 
generat per la publicació del Decret”, ha 
manifestat que hauran de revisar-se les activitats 
extraescolars ja programades en la major part 

dels centres educatius de la ciutat, dirigides als 
xiquets i xiquetes de Vinaròs, com, per exemple, 
el teatre en anglès, que podria ser substituït per 
una setmana en anglès durant les vacances de 
Setmana Santa adreçada a alumnes de 6é de 
Primària. Així ho ha afirmat Adell, el qual ha 
indicat que la partida destinada per aquesta 
activitat en concret s’eleva a 2.000 euros, una 
quantitat econòmica que serà destinada també 
a reforçar el coneixement de l’anglès mitjançant 
una activitat que podria ser instaurada. A partir 

d’aquest any, Adell ha traslladat que han demanat 
als centres educatius que concreten quins són 
els que se sumen a la mesura de no participar en 
les activitats extraescolars, “majoritàriament són 
tots”, ha indicat el regidor, “haurem de buscar 
altres sortides, estem treballant en això”. 

Taller ‘L’educació és cosa de tots’
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Els integrants de l’Associació de Veïns Migjorn 
traslladaven la seua opinió, poc abans que es 
produixca, sobre la convocatòria del pròxim 
Consell de Salut número 1, que ha de reunir-se 
pròximament i què, segons lamentaven des de 
l’associació, no es reunia des d’octubre de 2010 
“en dos o 3 anys s’han fet dues reunions”. Les 
reunions, segons informaven, solen tindre una 
duració “mísera” de dues hores, poc temps per a 
tractar qüestions de calat, sobretot en la situació 

actual de retalls en la sanitat pública, tema aquest 
últim que no consta en els punts del dia a tractar, 
segons indicava un estranyat Sebastià Fabregat.  

A més, criticaven que les obres del port estan 
“paralitzades”, quan van dir que l’any 2010 estaria 
en condicions de funcionar, o que els fanals del 
carrer Verge de Lledó encara no s’han canviat 
quan hi ha queixes per manca d’il·luminació en 
aquell vial. 

Aquestes qüestions eren plantejades des 

de Migjorn a col·lació d’algunes respostes 
realitzades per l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. 
Juan, a les habituals preguntes al Ple que efectua 
el col·lectiu. Així, el president del col·lectiu, Vicent 
Beltran, incidia en què el col·lector que aboca 
pluvials a la platja del Fortí continua en el mateix 
estat i que per la ploguda de la vespra de Sant 
Antoni oferia un mal aspecte, ja que va abocar 
boles de detergent, que, a meitat d’aquesta 
setmana, encara eren visibles. 

Migjorn demana més temps 
de duració per les reunions 
del Consell de Salut

Argumenta que en les poques reunions que es mantenen el temps destinat de dues hores és “míser”

D’altra banda, des de Migjorn opinaven que 
Caixa Vinaròs havia avisat amb temps que aquest 
any no donarien els pastissets que des de fa anys 
dona l’entitat a la parada en el camí a l’ermita del 
dia de Sant Sebastià, i que sols repartirien mistela. 
Des del col·lectiu creuen que les afirmacions 
efectuades des del consistori sobre que no van 

ser avisats amb temps suficient per a preparar 
els pastissets són una “acusació” i un intent de 
“desprestigi” envers l’entitat.   

Finalment, des del col·lectiu lamentaven 
l’intent de “desprestigi” del treball realitzat en 
l’Ajuntament per l’anterior equip de govern, 
tot i que, com incidien, des de l’associació 

també van ser crítics amb la seua gestió. A més, 
opinaven que el que hauria de fer el govern 
actual és aprofitar els projectes ja iniciats, i es 
preguntaven quins interessos poden tindre els 
populars en Planes Altes, un polígon que mai 
no van impulsar en l’anterior etapa Popular al 
consistori.

Pastissets i mistela

La reacción que desde el PSPV-PSOE se realizaba 
a la visita que la consellera de Infraestructuras 
realizaba esta semana a Vinaròs era trasladada por 
el portavoz Jordi Romeu, quien, acompañado por 
gran parte de ediles de su partido, afirmaba que 
se posicionan “en contra de la privatización del 
puerto”. Algo que supondrá el “acta de defunción” 
para la zona portuaria y para el sector pesquero, 
ya bastante “vilipendiado”, según Romeu, quien se 
mostraba sorprendido porque se esté redactando 
otro proyecto de la lonja. Los socialistas 
temen que la financiación privada que se está 
actualmente valorando para el puerto suponga 
entrar “en la privatización, la línea que conoce 
el PP”, y que se repita el cliché de una pasada 
legislatura bajo el mandato de los Populares en 
la que se produjo, según recordaba Romeu, la 
privatización de diversos servicios, como la ITV 
o el Centro de Menores, advirtiendo que podría 
también producirse la privatización del Centro de 
Día, del Centro de Empleo o del colegio Jaume I, ya 
que el PP se negó a firmar que el solar del centro 
educativo fuera consignado tan solo para albergar 
un centro de educación público, según Romeu.

Además, desde el PSPV-PSOE se lamentaba que 
en una época de crisis la consellera se hubiera 
desplazado acompañada por 30 personas y que 
se había mostrado “despistada de la realidad” 
al describir ciertos puntos de los proyectos a 
desarrollar en Vinaròs. Para Romeu, Bonig tiene 

a su cargo una Conselleria con “una larga lista 
de proyectos pendientes” con Vinaròs, como la 
avenida Pío XII, que permanece “en el baúl de los 
recuerdos”. Respecto al calificativo de “barbaridad” 
utilizado por la consellera para definir el polígono 
de Les Soterranyes, Romeu respondía que era 
evidente que se necesitaba ayuda de otros 
organismos para desarrollar el proyecto, tal y 
como se ha ido haciendo en la puesta en marcha 
de otros polígonos de la 
zona, citando el de Alcalà o 
el de Benicarló. El argumento 
de que no hay dinero en las 
arcas municipales es, para 
Romeu, una “excusa”, ya 
que se están cambiando las 
butacas “democráticas” del 
estadio de futbol por otras 
acolchadas. 

Por otro lado, desde el 
PSPV-PSOE se lamentaba el 
cariz que está tomando el 
desarrollo de las sesiones 
plenarias, “se están tomando 
actitudes y decisiones que 
demuestran que no existe 
la voluntad de diálogo 
de la que se ha hablado”, 
opinaba Vicent Andreu 
Albiol. Como ejemplo citaba 
el último Pleno. Albiol 

criticaba la actitud del alcalde hacia algunos 
de los “compañeros” socialistas a los que llamó 
la atención “cuando no hacían nada fuera del 
reglamento” y cuando, además, “en el banco de 
delante se hacía lo mismo, incluso con risas y otro 
tipo de actos”. Para Albiol, todos los ediles son 
iguales, i lamentava que durante las comisiones no 
se informara acerca de los asuntos que competen 
a proyectos de Vinaròs. 

Los socialistas 
se oponen a la 
“privatización” del puerto 
La reacción desde el PSPV-PSOE a la visita de la consellera 
de Infraestructuras ha sido, también, recordar los proyectos 
pendientes de desarrollar en Vinaròs
A.C.
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Lluís Batalla

Trapezistes

www.vinarosnews.net

especialcarnaval.news
l’actualitat en

Carme Chacón va dir fa unes quantes setmanes 
que el Partit Popular havia practicat a l’oposició 
una política parasitària. Encara que la paraula 
paràsit pot molestar, sobretot quan és veritat, el 
temps posa a cadascú al seu lloc, perquè el temps, 
el impacable, posa en evidència a un partit, uns 
ministres, uns consellers i uns regidors que no han 
dubtat en fer de la propaganda contra els altres i 
l’auto bombo una maniobra política.

Siguem clars, a Vinaròs el Partit Popular no 
té un full de ruta marcat, i fa allò que els seus 
altaveus van acusar fa 8 anys a un altre alcalde, 
borden el salto de mata. Amb tot el rigor, de 
cara a la galeria, dels gràfics i estudis analítics de 
Molinos, amb tot el cinisme de Gandia, amb tot 
el paternalisme cerril de Juan B. Juan, amb tota la 
mala llet de Mar Medina, amb la cara amable de 
Marcela, l’arbitrarietat que practica Carla Miralles 
i la confusió en la que es mou Adell (inspector 
o regidor?), el Partit Popular s’ha instal·lat en la 
improvisació. Vinaròs ara mateix no té un rumb fix 
a seguir i no és culpa de la crisi en cap cas.

No té cap sentit pagar deute corrent amb diners 
de patrimoni si eres un gestor seriós tal com s’ha 
venut el Partit Popular. No té cap sentit posar la 
por al cos dels treballadors de l’Ajuntament sobre 
si cobraran o no la nòmina, si ets un partit seriós 
com el Popular; ni tampoc es pot eliminar un 
Cos de Protecció Civil per uns requisits que no 
acompleix i posar provisionalment persones que 
tampoc els acompleixen; si ets un partit seriós no 
pots llevar una empresa de vigilància de la zona 
blava, i posar a qui més t’estimes; si ets un regidor 
d’hisenda seriós, i no aparentment seriós, no pots 
predicar grollerament l’austeritat, i tornar a posar, 
al cap dels anys, el Parc de Nadal amb 10.000 
euros de pèrdues; no té cap sentit augmentar les 
quotes d’ocupació de via pública, amb les quals 
es recaptaran 15000 euros més, si aquests te’ls 
gastes en parcs de Nadal, obsequis o cistelletes… 
si de veritat hi ha full de ruta per sortir de la crisi, 
no és de rebut ampliar la plantilla de personal 
administratiu de confiança (1.400/mes) quan a 
la plantilla de treballadors de l’Ajuntament hi ha 
persones amb solvència i discreció contrastada… 
Austeritat és estalviar, no fer compliments als 
amics del partit.

La crisi ,la gravíssima crisi actual recomana que 
no haja tanta irresponsabilitat en el govern.

He llegit amb goig i interès la columna 
que ha aparegut recentment en aquest 
setmanari signada per un col·lectiu 
d’estudiants de secundària. La frase que han 
triat per identificar-se és més que suggerent 
i il·lustrativa de la realitat que ens envolta: 
Fes-te sentir!

M’ha semblat reconèixer, tant en l’estil 
com en el contingut, certs missatges llançats 
de viva veu o en frases de cartells en els dies 
de protestes al carrer la primavera passada. 
Els dies posteriors al 15 de maig, un grup 
d’estudiants va fer pinya amb les persones 
de diferent edat i condició aplegades 
diàriament, després de la jornada laboral, 
a la plaça de la vila. Veure’ls atrafegats fent 
i col·locant pancartes, intervenint en les 
discussions i fent propostes, destruïa el tòpic 
d’una joventut centrada només a consumir 
i passar-ho bé. Recordo que un d’aquells 
dies va començar a caure un fina pluja que, 
a poc a poc va anar a més, però no es van ni 
moure. Aguantaren estoicament una aigua 
que els anava deixant xops mentre feien 
sonar cassoles i pots, tot acompanyant el 
ritme amb el crit “se’ns pixen a sobre i diuen 
que plou”. Al seu entusiasme s’hi unien els 
elements. L’aigua que els regalimava del 
cabell els baixava pel nas i se’n desprenia en 
gotims. La seua presència aportava oxigen 
a una plaça on, des de feia massa temps, no 
hi passava res de nou i observar-los era una 
injecció d’optimisme. La pluja i el jovent, 
tota una metàfora.

Van passar uns quants dies i l’ombra 
dels exàmens finals ens va arravatar la 
seua veu, els seus gestos, els seus cartells 
amb missatges innovadors, frescos i plens 
d’imaginació. Ens vam sentir una mica 
orfes i el desenvolupament dels encontres 
diaris va perdre embranzida fins que, les 
dificultats de tot moviment que comença, 
la manca d’experiència i les intervencions 
manipuladores d’alguns elements forans 
van fer desaparèixer el que podria haver 
estat un inici esperançador de quelcom ben 
nou.

Ara, un sector de joves vol fer-se sentir. 
I comencen forts. Ja va bé que l’opinió, 
concepte tan devaluat últimament si 
l’opinió no és subsidiària, tinga un espai 
obert i lliure. Ja va bé que vulguen parlar 
i fer de la paraula una eina de reflexió, 
denúncia i canvi. Ja va bé que la pluja del 
seu gest assaone un àmbit massa eixut 
d’idees i possibilitats.      

Neus Olives Pardo

Si es volen fer sen-
tir, escoltem-los!

Qui pot creure’s que, sent d’obligat 
compliment la Seguretat Social, pot existir una 
sanitat privada? Sense els concerts establerts 
amb l’estatal, les mútues no sobreviurien. Tot i 
això, cal preguntar-se per què la sanitat privada, 
nodrida amb la clientela que acudeix lliurement 
a les seues consultes, funciona de manera àgil i 
flexible, mentre l’estatal i obligatòria és un carro 
que s’arrossega amb rodes quadrades?

Diuen que els metges, de la privada o 
l’estatal, són bons o dolents segons com va a 
cadascú. Hi ha qui va més enllà i cavil·la, “els de 
la Seguretat Social han de reunir certs requisits 
i concursar per guanyar-se la plaça, la qual 
cosa els fa neutrals a l’hora de decidir si cal o 
no operar, mentre que en la privada tenen un 
concert amb l’empresa i cobren per consulta i 
per intervenció, aleshores...”.

Siguem clars. La Seguretat Social no té res de 
pública, és un monopoli estatal i, amb l’excusa 
de preocupar-se de la nostra salut, actua com un 
càncer agressiu que s’alimenta del rendiment 
laboral dels treballadors, arrabassant-los 
una quarta part dels salaris. Amb el robatori 
legal de les cotitzacions, l’Estat cobreix més 
d’un 30 % dels pressupostos generals i bona 
part d’aquests diners els destina a partides 
improductives que desequilibren la balança 
d’Hisenda, però li son vitals per exercir el seu 
poder absolut. 

Els pilars de l’Estat són els aparells militar, 
repressiu, jurídic i executiu; la resta només 
són mecanismes per espoliar econòmicament 
la població, atabalar-la amb ofertes culturals 
de pa i circ, ensarronar-la amb eleccions 
partitocràtiques, adoctrinar-la amb els plans 
del Ministeri d’Ensenyament, i estafar-la amb 
la caritat de l’Estat del benestar. La Seguretat 
Social continuarà sent una mina d’or per curar 
les ferides econòmiques d’un Estat autista 
davant els patiments de la població. El servei 
que ens dóna depèn gairebé de l’esforç 
suplementari que fan metges i infermeres, els 
quals, malgrat ser víctimes propiciatòries del 
vampirisme estatal, intenten minimitzar les 
retallades institucionals.          

La “SS”, cada dia és menys segura i menys 
social, i les possibilitats de pagar els serveis 
de la privada seran cada dia més difícils. 
Una societat desemparada no pot limitar-
se a protestar i reclamar inútilment, caldrà 
organitzar-se i actuar en conseqüència. 
Durant l’antifranquisme s’actuava i es pensava 
d’esquena a la dictadura militar. Ara caldrà 
actuar i pensar d’esquena a la dictadura 
parlamentària.  

Ramon Puig

Sanitat privada, 
sanitat estatal
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Assemblea del professorat de l’IES Vilaplana de Vinaròs

Defensem la idiosincràsia 
peatonal del passeig 
marítim de Vinaròs 

Mª Dolores MIralles

Es fácil criticar sin 
cansarse ni esforzarse
Nuria Ferrer Carceller

Jose Manuel Casajuana Mas

La protesta per 
les retallades en 
educació 
(diferències entre el fons i la forma)

Bé, em desperto el dimecres amb la notícia 
de que com a protesta per les retallades 
en Educació se suspenien les activitats 
extraescolars en varis centres de la Comunitat 
Valenciana, alguns de Vinaròs. Vagi per 
endavant que estic totalment d’acord amb 
el fons de la protesta, ja que és intolerable 
l’espoli al que ha estat sotmesa la nostra 
Comunitat i que repercuteixi amb coses tan 
importants com l’educació i la sanitat. 

No estic d’acord amb que els nens i els 
mestres vagin a classe amb mantes perquè 
no es paga la calefacció. No estic d’acord 
amb que la qualitat de l’ensenyament baixi. 
No estic d’acord amb que es dilapidin els 
diners i es comprometi el futur de la nostra 
Comunitat. Però tampoc estic d’acord amb la 
forma de la protesta. 

Algú es preguntarà perquè si estic d’acord 
amb el fons de la protesta no estic d’acord 
amb la forma de la mateixa...

Doncs bé, crec que amb aquesta protesta 
els únics perjudicats són els que no en tenen 
cap culpa. Primer els nens; com podem 
queixar-nos de l’absentisme escolar, de 
la manca de motivació, de les condicions 
que es tenen per a treballar i alhora llevar 
activitats extraescolars com teatre, tallers, 
etc., on els únics que hi van són els alumnes 
que van a classe, estan motivats i no els 
importen les condicions i s’esforcen per 
millorar? Segon les empreses vinculades a les 
excursions. Com podem deixar de donar un 
euro a guanyar als conductors, als cambrers 
i als hotels amb la que està caient? Un lloc 
de treball costa molt de mantenir i poc de 
destruir. Si la societat ha de ser solidària 
amb els funcionaris, els funcionaris han de 
ser solidaris amb la societat. S’haurà pensat 
que totes estes empreses ajuden amb els 
seus impostos al pagament de les nòmines. 
A veure si per solucionar el futur, destrossem 
el present d’alguna família.

Si l’objectiu de la protesta és conscienciar 
a la societat, crec que amb el recolzament 
que heu tingut a les manifestacions n’ha 
quedat constància. Crec que aquesta forma 
de protesta a la Generalitat se li’n fot, total, 
a sobre no perden vots (a les enquestes hem 
remeto). Ara és el moment de demostrar la 
implicació amb la societat i fer l’esforç per a 
que les retallades no es notin en la qualitat, 
és el moment de la professionalitat i la 
vocació d’educador, metge, etc. 

Si algú no li agrada el que  escric ho sento, 
no vull ferir cap sensibilitat, però es la meva 
opinió i simplement exerceixo el meu dret a 
donar-la.

El Consell de la Generalitat aprovà el passat 5 de 
gener un paquet de retallades en el sector públic. 
En concret, el nostre centre, previsiblement, 
patirà les següents conseqüències:

Retallades de personal. 
Reducció de les substitucions de les baixes.
Incertesa en la convocatòria de beques de 

llibres.
Reducció econòmica per despeses de 

funcionament.
Disminució de l’antiguitat per al professorat.
El decret de la Generalitat carrega sobre 

els serveis públics les conseqüències de la 
mala gestió econòmica del govern valencià. 
Demanem la retirada de l’esmentat decret ja 
que repercuteix negativament en les condicions 
laborals del professorat i en la qualitat de 
l’ensenyament que reben els nostres alumnes. 
Tots sortim perjudicats amb aquestes mesures: 
alumnat, professorat i famílies.

Les despeses de funcionament dels centres 
educatius públics no s’han rebut puntualment. 
En concret, a l’IES Vilaplana ens deuen un 
terç de les despeses de funcionament de 
2011. Mentrestant, els centres concertats són 
subvencionats de manera innecessària per 
estudis que ja ofereixen els centres públics.

Per tot això l’Assemblea del professorat 
d’aquest institut ha decidit emprendre algunes 
accions de protesta i de pressió. Entre aquestes 
hi ha la suspensió temporal de les activitats 
extraescolars, amb l’excepció d’aquelles que per 
raons econòmiques ja no es poden cancel·lar. 
No ha estat una mesura grata, les fem perquè 
ens agrada i són enriquidores per a l’alumnat, 
però ho considerem una manera adequada de 
protestar per la poca valoració que la nostra 
feina rep per part de la Generalitat.

Les famílies poden estar tranquil·les pel 
que fa al treball escolar dels seus fills i filles. 
El professorat continuarà afavorint el seu 
desenvolupament amb bons hàbits i costums, 
i impartirà les matèries corresponents a la seua 
edat amb el mateix entusiasme de sempre.

Tots i totes podeu participar en les 
mobilitzacions previstes amb l’objectiu principal 
de defensar una educació pública, digna i de 
qualitat:

Concentracions a la porta del centre cada 
dijous a les 11:05h.

Manifestació a Castelló el 25 de febrer.
...
Seguim compromesos en l’educació dels 

nostres alumnes, i els agraïm la comprensió per 
aquestes mesures. Al cap i a la fi, allò que està en 
perill és l’escola pública i el futur dels seus fills i 
filles.

Informació a les 
famílies de l’IES 
Vilaplana
(i per a tota la comunitat educativa i 
social en general)

Eso es lo que hace la mayoría de personas, 
asociaciones y grupos en este municipio, al menos 
es lo que veo desde que vivo aquí y ya hace unos 
años. Ahora  están criticando con lo último que se 
ha hecho por solidaridad y necesidad, el ‘Menjador 
Solidari’. Es fácil caer en la crítica destructiva, qué más 
da donde se recoge la comida y cómo se organizan.

Eso no tiene importancia, lo que sí es importante 
es que durante un tiempo podrán comer y para 
algunas personas esa será la única comida que 
hacen al día.

Por eso pido a estas personas que critican, que 
no pierdan el tiempo en  hacer esas críticas  y que 
organicen alguna cosa que se vea que sea tangible 
y que favorezca a alguien, aunque sea a unos pocos.

Las palabras se las lleva el viento.

Des del nostre partit vam lamentar profundament 
l’arbitrària decisió presa per l’alcalde i els seus 
regidors del PP de reconvertir el passeig en via de 
circulació de trànsit rodat, eliminant així tota la 
possibilitat que el passeig marítim sigui un espai 
totalment per als vianants. No ens van servir les 
excuses que la circulació només era exclusivament 
per als vehicles autoritzats, perquè a dia d’avui, tots 
els vinarossencs hem pogut comprovar que hi ha 
molta més circulació rodada per dalt del passeig 
que pel pas subterrani, convertint aquest espai en 
un perill per al vianants. Pensem que amb aquesta 
decisió, presa només per fer callar les queixes 
d’alguns veïns del passeig i del carrer Sant Pascual, 
es perjudica a totes les persones que gaudeixen del 
nou passeig. No tenim cap dubte que la intenció 
real d’aquesta mesura és contrarestar l’èxit del nou 
passeig i intentar així degradar-lo per tornar-lo a 
convertir en una zona en què conflueixen cotxes 
i vianants; amb aquesta mesura es perd tota la 
qualitat de vida i categoria que aquest nou passeig 
li ha donat a Vinaròs. Estàvem convençuts que 
aquestes no serien les úniques actuacions que es 
farien al passeig i es procurarà, per part dels actuals 
responsables municipals, anar degradant-lo per 
minimitzar la gran obra feta. En poc més de sis mesos 
del seu govern han pintat passos zebres, han posat 
tot tipus de senyals i fins i tot baranes, tot el que faci 
falta per protegir als cotxes dels perillosos vianants. 
Crèiem que la rotonda enmig del passeig era 
l’última, però veiem que són capaços d’això i molt 
més, perquè amb l’aprovació de la nova ordenança 
reguladora de les instal·lacions i ocupacions de 
via pública, permetrà a les terrasses dels bars i 
restauradors de la façana litoral del passeig marítim 
instal·lar estructures metàl·liques, la qual cosa 
influirà negativament en la filosofia peatonal amb la 
que es va concebre aquesta obra. El nostre partit ha 
votat en contra d’aquesta nova ordenança, perquè 
per a nosaltres el passeig ha de ser una àrea oberta, 
i amb la col·locació d’estructures metàl·liques es 
redueix l’espai públic. No volem un passeig ple de 
corralets. Amb aquesta mesura, el nou equip de 
govern el que vol aconseguir és destrossar aquesta 
meravella de passeig que tenim a Vinaròs i que s’ha 
convertit en un referent per a tot el món. Només 
esperem que algú dins del PP pose una mica de 
seny, perquè del contrari convertiran el nou passeig 
marítim (orgull de la nostra ciutat) en un ‘empastre’.
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Manuel Villalta

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

La pluja diuen que purifica
A Vinaròs emmerda la 
platja (4)

La cabra tira al monte

Qui ha denunciat que la platja ha estat 71 dies 
bruta pels aiguats del 15 d’octubre, empalmant amb 
la més forta del 19 i 20 de novembre fins Nadal? Ha 
sigut Migjorn. Hem denunciat en tots els mitjans de 
comunicació l’estat brut de la platja, no sols ara. Però 
no directament al Síndic de Greuges, que ens alegra 
que actue d’ofici. Si ho fa és per la deixadesa de tots els 
que han “manat” i els que actualment manen, han fet 
deixadesa de les seves obligacions de no fer complir a 
l’empresa contractada la feina de la neteja del poble, 
platges i jardineria. Un incís curiós, la primera denúncia 
pública que tenim d’un diari per la contaminació del riu 
la signa J. Vidal (1994), i l’última feta per la contaminació 
de la platja la va emetre per la ràdio J. Vidal (26/12/2011). 
El 23-3-011 denunciàrem al SEPRONA, Costes, Consell i 
Ajuntament per la contaminació del Cervol i les platges 
del Fortí i Fora Forat.

El passeig no és cap problema, són un problema 
alguns “polítics” que xalen quan surten deficiències en 
obres que no han fet ells. Solucionen els problemes, i no 
en creen més, com han fet amb la circulació. De passada 
que parlem de circulació, fem pública la proposta que li 
férem a la regidora, Sra. Mar, responsable de l’àrea (que 
conste en acta) era a “grosso modo”: Canviar la direcció 
del carrer Ànimes, connectat per baix amb el Barranc, 
Sant Gregori doble direcció fins Casa Poxo, trauríem 
de circular pel passeig Jaume I i sant Pere els cotxes 
que vénen del centre del poble o de la zona nord per 
accedir al carrer Ànimes, l’accés al carrer Àngel pel túnel 
i placeta Sant Telm. I posar-se seriosos amb les zones 
de càrrega o descàrrega i targetes d’accés, hi ha zones 
acotades que els repartidors no usen, però si aparca 
algun turisme li posen, no sempre, la recepta.

Les paraules dels polítics on fat cap? Era el títol d’un 
article que teníem preparat, que per tancar la sèrie, 
fem un extracte d’un que vam fer el desembre de 
2010 quan va prorrogar-se el contracte amb Fobesa. 
“Al plenari de desembre de 2010 acordaren prorrogar 
el contracte amb Fobesa, nosaltres diguérem llavors 
que aquesta empresa al ser privada busca el major i 
més ràpid benefici, benefici que ha de revertir al poble, 
quedant en segon pla si la feina es fa ben feta”. En un 
any han tingut més que temps per municipalitzar 
aquest servei.

Quarta i última entrega, per ara, doncs el problema 
de contaminació del Cervol i les platges de fecals 
quan plou no està resolt, com que no han fet les obres 
correctes, el problema és difícil de resoldre i segueix 
contaminant.

Durant l’anterior legislatura el Grup Municipal 
Bloc-Compromís s’ha posicionat moltes voltes 
en la necessitat que els nostres restauradors 
puguen treballar en les seues terrasses durant 
tot l’any i no només durant els pocs mesos 
d’estiu que fa bon temps. Varies voltes ens hem 
reunit amb propietaris dels locals del passeig i 
hem vist i comprès la seua necessitat, i així els 
ho hem fet saber. Ara és el moment de complir 
la paraula donada, d’estar al seu costat i fer el 
possible per a que els seus negocis tornen a ser 
rentables i sortir de la ruïna que l’anterior equip 
de govern del PVI-PSOE va crear. També hem de 
pensar que no tots els locals que ara disposen 
de terrassa la podran tindre   coberta, només la 
tindran els locals que s’adapten a la normativa, 
per tant no saturarem el passeig de “corralitos” 

com volen dir-nos.
Per al Bloc-Compromís el passeig marítim 

ha de ser un espai agradable, viu i una part 
de la seua vida li la dóna les terrasses, on tots 
baixem a gaudir del nostre mar Mediterrani.  
Unes terrasses que si estan condicionades per 
a l’hivern podrem gaudir del passeig durant 
tot l’any, llàstima que eixe meravellós paisatge 
estigue trencat per la visió de la plataforma del 
projecte Castor, que bonic veritat!

També hem de pensar en els llocs de feina 
que podran mantenir durant l’hivern al no haver 
de desmuntar les terrasses. I més en la situació 
actual si volem desestacionalitzar el nostre 
turisme no podem només centrar-nos en un 
període curt de temps com és l’estiu, sinó que 
hem de pensar en tot l’any.

Creiem que el que no és tolerable, és tindre 

un tendals totalment inútils, amarrats a les 
palmeres amb filferros, en tensor de camions i a 
un preu d’escàndol per no dir una altra cosa. Tres 
mil euros la tirada de tendal! O intentar imposar 
un model de taula i quatre cadires que sortia 
per un preu abusiu. O en el model de terrassa 
que van obligar a posar als restaurants que a 
la primera ventada i pluja es va doblegar com 
un molinet, un altre èxit del seu dissenyador Sr. 
Guallard.

Creiem que el nostre passeig també ha de 
servir per activar l’economia del nostre poble, 
tant dels empresaris com dels treballadors 
d’eixos locals i no només per a enriquir a l’amic 
de l’anterior equip de govern, Vicent Guallard. 
Que aquest sí que va fer el seu agost! Ara  
l’empastre aquí s’ha quedat. Gràcies, senyor 
arquitecte.

L’ocupació de via pública ha de ser justa i regulada
Jordi Moliner Calventos

Segurament encara són a la memòria de la ciutadania 
de Vinaròs frases del Partit Popular pronunciades 
després de les eleccions municipals, com per exemple: 
“el diàleg com a punt de partida”; “Una majoria absoluta 
de consens”; “Una majoria absoluta oberta a tothom”; 
“Una majoria absoluta per parlar de futur”; “Un govern 
municipal transparent com el vidre”...

En només vuit mesos de govern municipal del Partit 
Popular la pregunta és: On ha quedat tot això?

En el Ple ordinari del mes de gener vam poder 
comprovar fins a quin punt l’equip de govern és una 
majoria absoluta oberta a tots al negar-li la contestació 
al representant d’Esquerra Republicana en l’apartat 
de precs i preguntes. Que el representant d’Esquerra 
Republicana en el Ple ordinari anterior fes unes 
manifestacions que no van agradar a l’equip de govern, 
aquest que escriu entén que no és motiu perquè en dos 
plens consecutius se li negui la contestació a les seves 
preguntes. Ja que són les preguntes d’un representant 
polític de la ciutadania de Vinaròs.

En la legislatura anterior els partits polítics sense 
representació, associacions i gent en particular que 
feien els seus precs i preguntes per escrit el dia del 
Ple, aquests es llegien i es contestaven de viva veu, 
podent així assabentar-se tots els presents i tota la 
ciutadania per mitjà de la televisió. Des de que està 
governant el Partit Popular els precs i preguntes que 
es fan per escrit es contesten per escrit, assabentant-se 
d’aquesta manera només el que fa la pregunta i el que 
les contesta. És això una majoria absoluta oberta tots? 
O potser és una majoria de consens que en vuit mesos 
de govern s’hagin pres algunes decisions fonamentals 
per al bon funcionament de l’Ajuntament i d’interès per 
Vinaròs i no hi hagi hagut consens?

En el Ple ordinari del mes de gener el Sr. Gandia 
va manifestar que governar significa assumir 
responsabilitats. I és cert que per governar cal assumir 
responsabilitats. Responsabilitats per a la defensa dels 
interessos dels vinarossencs, per a un bon funcionament 
de l’Ajuntament, per  la planificació del futur de 
Vinaròs i per a tot allò que signifiqui d’alguna manera 
el benestar i el progrés de Vinaròs. Però no estaria de 
més que aquestes responsabilitats fossin compartides, 
dialogades, obertes i transparents ja que el poble no és 
propietat d’un partit polític per molta majoria absoluta 
que tingui. És normal que en un Ajuntament compost 
per 21 regidors i 5 formacions polítiques diferents hi 
hagi discrepàncies i diversitat d’opinions. Com també 
ho és que l’equip de govern utilitzi frases com consens, 
diàleg i transparència i després en roda de premsa el Sr. 
alcalde fa manifestacions com “diguin el que diguin els 
altres, no ens importa”.

I és que digui el que digui l’equip de govern està 
comprovat que “la cabra tira al monte”.

Mourinho no busque el “topo” al vestidor dels 
derrotats. El talp està a Vinaròs, és a Cal Ventós

Quin “Compromís” haver de parlar, i no bé, d’un 
regidor que tenim a Vinaròs que s’autoanomena 
que és “d’esquerres”. Ara diria allò típic: “com 
tot el món sap”, el desembre passat, en una 
revista local de Vinaròs, que fa poc la dirigia 
un franquista confés, i que ara dirigeix un altre 
“demòcrata”, van sortir publicades unes fotos 
de la meua persona al tauler oficial del nostre 
Ajuntament pasturant dos gossets, que són més 
fidels que alguns regidors (2) que solen vendre’s 
per dos quinzets. Jo creia (tonto de mi) que el 
responsable de perseguir fotogràficament als 
ciutadans que no pensen igual que el poder 
establert era el Sr. JR Tàrrega... doncs no, desprès 
de llegir la poca-soltada (difamatòria) d’un 
regidor, suposadament d’esquerra, publicat al 
“7-dies” 27 de gener em diu que l’esquirol, la 
quinta-columna, el talp i la secreta està entre 
l’afegitó (2) de regidors que s’han unit al PP amb 
aires de revenja. A vegades l’aire fa buidar el cap, 
a vegades no cal un dia Ventós per tenir el cap 
buit, tant buit com que el que diu és difamació 
i pot ser dut al jutjat. Ja que el de la secreta el 
dia Sant Antoni en perseguia, igual que el dia 
Sant Sebastià, i ens informa del que vaig fer 
aquests dies (quina feinada!) podria informar 
públicament el que va fer ell per ser despatxat 
de Fobesa.

Llàstima que a València la gent de la coalició 
Compromís no puguen vore el comportament 
als Plens d’aquest senyor, que no sap dir dos 
paraules seguides si no estan escrites, defensant 
les mocions de la dreta. És la llei del mercat, la 
ideologia l’ha corromput. El seu eslògan és “no 
som ni de dretes ni d’esquerres”... què seran?

“Són l’engany del RAP” 
Qui té por de demanar el que pensa el poble 

de l’expropiació de l’espai públic del passeig?  
Demanem fer un referèndum    

Mourinho 
busca “topo”

Vicent Beltrán 
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Protocol 
al vol
En el Ple ordinari del mes de gener la 

corporació municipal de l’Ajuntament 
de Vinaròs va donar el vistiplau a la nova 
ordenança de convivència ciutadana, que 
en la pràctica mai se sap ben bé el que és, 
i és que sense anar més lluny, podríem 
dir que algú el passat diumenge no va 
tindre massa conducta cívica. I és que a 
la festa del 88 aniversari de la colònia de 
Vinaròs a Barcelona no va assistir-hi cap 
representació del govern municipal de 
la ciutat, i curiosament ara que en són 
onze, o siga, que l’equip va fallar en la 
seua primera sortida oficial a la capital 
de Catalunya, amb la que Vinaròs està 
estretament lligada des de fa més de 
cent anys, i on una de les artèries de la 
Barceloneta porta el nom de Vinaròs... 
potser entre tantes normes que s’estan 
aprovant al nostre Ajuntament deu 
faltar la de protocol. A banda d’això, els 
vinarossencs que viuen a la ciutat comtal 
es mereixen més respecte institucional en 
un fet inusual fins ara. 

A més, el passat dimarts ens va visitar 
la consellera d’Infraestructures, que va 
deixar clar que la iniciativa privada és la 
que acabarà les obres d’ampliació del 
port a la zona industrial i pesquera, per 
tant, vorem com va la cosa, i és que en els 
trens de Rodalies entre Castelló i Vinaròs 
tampoc ens va donar gaires esperances, 
deu ser que quan s’està dins del govern es 
perden els bitllets dels trens perquè pareix 
que encara tardarà, ja que pel que es vol 
la crisi ho tapa tot. Això sí, la part positiva 
sens cap dubte és el Pla d’Accessibilitat, en 
què Vinaròs és ciutat capdavantera arreu 
de les comarques valencianes, en uns dies 
on l’atur continua augmentant de valent 
per tot arreu i les retallades ja comencen 
a fer prou de mal entre la ciutadania de 
Vinaròs, sobretot en Sanitat i Educació, on 
el clima social segueix empitjorant i als 
joves no se’ls té en compte pràcticament 
per a res, mentre polítics fracassats 
encara conserven càrrecs i damunt ben 
remunerats. Tot això en el primer cap 
de setmana del mes de febrer, amb fred 
intens inclòs, i és que la climatologia no hi 
entén de retalls 

13
Simpàtic equip de Caixa Vinaròs

La festa de Sant Sebastià a Barcelona sense representació municipal

Agraïment de les Reines i Dames a Carmina Forner

La festa de 
Sant Antoni 
molt arrelada 
a Vinaròs



Ens acomiadem de Sant Sebastià 2012 amb aquesta pàgina de fotos entranyables que mostren a la 
gent gaudint d’un merescut parèntesi en la vida diària. El sol i les bones companyies van aconseguir que 
el passat dia 20 siga ja un dia inoblidable. 

Adeu a sant sebastià 2012
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La colònia de Vinaròs a Barcelona el 
diumenge 29 de gener va celebrar un 
aniversari més, per tal motiu des de 
la nostra ciutat es van desplaçar una 
vuitantena de veïns en dos autobusos. 
A les 12 del migdia i a la parròquia de 
Sant Antoni de Pàdua va tindre lloc 
un acte litúrgic que va comptar amb 
l’assistència de les Reines i Dames de 
la Fira i Festes i membres de la colònia, 

que fins i tot van venerar la relíquia. 
Més tard, i als salons Bergara, va tindre 
lloc el dinar de germanor, on el que 
fins ara ha estat el president, Domingo 
Valls, va presentar a Pilar Carsi com 
a nova presidenta de la colònia de 
Vinaròs a Barcelona, enmig de forts 
aplaudiments. Un aniversari que 
passarà a la història pel fet que no va 
assistir-hi cap representant municipal.

88 aniversari
colònia de Vinaròs 
a Barcelona
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El regreso de la obra ‘San Sebastián 
de Vinaròs’ al escenario del Auditorio 
Municipal demostraba el pasado fin 
de semana porqué esta visión teatral 
de la llegada de la reliquia, que ya se 
escenificó durante el IV Centenario, 
contaba con tantas peticiones para 
su vuelta a los escenarios. La larga 
ovación que obtuvo el largo elenco 
de actores cerró con broche de oro 
el fin de semana. El esfuerzo valía, 
nuevamente, la pena, tanto para los 
actores de Aula de Teatre, como para 
el director teatral Josi Ganzenmüller. 

Larga ovación 
para San Sebastián 
de Vinaròs
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Fotos & Pablo Batalla
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Tenim suficients 
antídots?

Juan Bta. Juan té dificultats per posar en 
valor les seues promeses. La seua gestió 
no redreça els ànims. Tampoc no funciona 
l’argument d’udolar orgull local per projectes 
que qualifica d’inviables, sense vida, o per una 
hisenda municipal endeutada... En repassar 
l’argumentari de campanya, va descobrir el 
consell de vendre-li l’ànima al diable, cas de 
no tenir-li molta tirada. Així va recórrer a les 
seguretats que dóna el populisme. I s’afanyà a 
presentar-se com a gent pròxima i a redactar 
ordenances cíviques. 

La imatge no podia quedar òrfena d’una 
determinada estètica. Es proclamaren hereus 
de les essències de la transparència i del 
diàleg. I han acabat convertint la paraula en 
arma política per excel·lència: per a entretenir, 
per a emmascarar, per al conreu de les mitges 
veritats... El club de la fabulació, també obert a 
mentiders... Només cal comprovar el forat negre 
que tenen amb el regidor d’Educació.

El regidor continua sense saber de les 
necessitats del món escolar de la ciutat. Res té a 
veure amb ell. Ignora els problemes econòmics 
actuals dels centres públics i concertats. Cap 
explicació del per què de la situació, de les 
perspectives o terminis de solució. O promou 
acords sense realitzar la consulta preceptiva 
del Consell Escolar Municipal. Tot açò adobat 
d’una falta de sensibilitat davant de demandes 
vinculades a necessitats socials. Cal dir, però, 
que, malgrat les dificultats que diu tenir per a 
conciliar les obligacions professionals, no deixa 
d’assistir a les sessions municipals retribuïdes.

I, ara, ens projecta un nou perfil: fer 
afirmacions faltant a la veritat. Va assegurar que 
no es va ocupar d’un afer sobre reagrupament 
de germans en un mateix centre perquè no 
s’havia reunit la comissió d’escolarització. O 
al·legar ignorància sobre sol·licitud d’estudi de 
potencials necessitats d’alumnes sense beca de 
menjador escolar. En el primer cas, sí hi va haver 
reunió i, en aquest últim, amb el valor afegit de la 
resposta: projectar dubtes sobre el personal de 
l’administració que gestiona la documentació.

A corre-cuita ens hem acostumat al cinisme, a 
la demagògia i a la degradació de les institucions. 
Ens queden la riallada i el m’enfotisme com 
antídots. Però, en la gestió pública, la paraula 
té un pes, el del sentit del deure i de la dignitat 
dels quals esdevé la credibilitat. Potser l’angúnia 
de gestionar el que hi ha és tan gran que a Juan 
Bta. Juan no li queda sensibilitat per a redreçar 
allò que se li’n va de les mans. Hauria d’adonar-
se que l’embolcall del seu discurs no oculta 
contradiccions, ni evidències.

Josep Cruanyes, advocat, historiador i 
president del Secretariat permanent pel 
retorn dels Papers de Salamanca, passava 
per la Biblioteca Municipal de Vinaròs el 
passat divendres en un acte organitzat per 
l’Associació Cultural Jaume I i presentat 
per Antoni Aparici per tal d’oferir una 
conferència sobre la situació actual en la 
que es trobe la documentació vinculada 
a Vinaròs i integrada en els Papers de 
Salamanca. “L’any 2004 va hi haure una 
reunió d’alcaldes de totes les comarques 
de Catalunya i València demanant el retorn 
dels papers”, explicava Cruanyes referint-
se a una trobada de representants de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, “ens 
plantegem adreçar-nos a tots els alcaldes 
que van fer aquella petició perquè tots 
plegats elaborem una petició conjunta”. El 
secretari permanent pel retorn dels Papers 
de Salamanca recordava que aquella reunió 
havia assistit Paco Batiste Baila, “justament 
avui és el Dia Internacional de l’Holocaust, 
aquesta conferència està dedicada a ell”, 
destacava Cruanyes. 

En línies generals, la conferència 
se centrava en la situació actual dels 
documents referits a Vinaròs, que formen 
part dels papers de Catalunya “hi havia una 
reclamació de recuperar els documents, 
de recuperar el fons de Vinaròs, de totes 

aquestes comarques, ja que existeix 
documentació del Baix Ebre i de comarques 
properes de Catalunya”.

El fet que els papers de Vinaròs estiguen 
vinculats al retorn de tota la documentació 
relativa a Catalunya pot exercir una major 
pressió, segons Cruanyes, en la consecució 
d’aquesta reclamació històrica, “nosaltres 
pensem que tot això representarà una major 
força sobretot perquè en tot aquest projecte 
de retorn dels papers ha existit molta discussió 
amb el fons de Vinaròs, ja que ha calgut fer 
entendre que aquest era el dipòsit on l’any 
1938 es va arreplegar informació d’una 
banda i l’altra de la Sènia Cruanyes instava 
a que l’administració valenciana, el govern 
valencià, també reclami, perquè en aprovar-
se la llei a Catalunya també es va aprovar 
un decret d’Estat que possibilitava el retorn 
d’altra documentació de la Comissió de la 
Dignitat, conformada per un grup d’entitats i 
ajuntaments que s’hi han solidaritzat, sobretot 
ajuntaments del País Valencià”. Per a Cruanyes, 
el retorn del papers podria ser efectiu si el 
nou govern a l’Estat tingués sintonia amb la 
petició, “hem demanat una reunió per tal de 
vore quina és l’actitud del nou govern i fer 
un empenta i resoldre-ho d’una vegada, fa 
sis anys que va ser aprovada la llei de retorn i 
encara no s’ha acabat amb tot això. Ja és hora 
de finalitzar-ho”. 

Josep Cruanyes i el retorn 
a Vinaròs dels Papers de 
Salamanca
Cruanyes dedica 
la conferència a 
Francesc Batiste 
Baila en el Dia 
Internacional de 
l’Holocaust
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Els troncs dels arbres són un aval inconfusible 
del pas del temps. Troncs immensos, autèntiques 
escultures de fusta i corfa que s’eleven en 
diferents punts del territori i que actualment 
han sigut catalogades per tal de disposar d’un 
inventari d’aquestes autèntiques meravelles. 
Des de l’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs 
s’oferia el passat 25 la inauguració de l’exposició 
dedicada a les ‘Oliveres mil·lenàries de la Taula 
del Sénia’. El gerent de la Mancomunitat, Jaume 
Antich, explicava les diferents característiques 
de les oliveres senyalades pels diversos panells, 

així com les excel·lències dels olis que es poden 
obtindre del cultiu d’aquests antics arbres, 
algunes de les varietats més considerades 
actualment a nivell de propietats i de consum 
gastronòmic que la coneguda varietat d’oliva 
arbequina. 

Antich aprofitava per llançar una advertència 
al tracte que es dispensa actualment a alguns 
exemplars monumentals d’oliveres, criticant la 
moda d’un tipus de poda que deixa els exemplars 
com si foren bonsais, quan no ho són en absolut, 
així com el maltractament que s’hi realitza, 

comparable al maltractament animal, com ell 
mateix indicava, amb el trasplantament, poda i 
transport posterior a nous llocs que no ofereixen 
garanties per aquests arbres  mil·lenaris, ja que són 
zones on la climatologia és molt diferent de la del 
nostre territori mediterrani. Així, són arbres que no 
moren, però que tampoc no viuen, i que romanen 
“en un camp de concentració”. 

A la inauguració de la mostra assistien el regidor 
de Cultura, Lluís Gandia i la regidora de Turisme, 
Elisabeth Fernández, acompanyats per una part 
del govern local. 

Oliveres 
mil·lenàries, quan 
la natura s’alia amb 
el temps
Hi ha exemplars d’oliveres que romanen, desprès del seu trasplantament, en “camps de concentració” 

Darrere de l’artista, penjat a la paret i a 
l’esguard de les seues paraules, aguaita 
Carles Santos, que, en el transcurs d’un dibuix 
emmarcat, es transforma en una imponent 
pantera negra, imperial, que continua la seua 
mutació temperada a través d’un piano aquàtic, 
“el piano i la pantera són ell mateix”. És la visió 
caricaturitzada que Garcia Bel ha elaborat del 
nostre artista universal des de l’afecte. Altres 
aproximacions psicològiques a personatges de 
Vinaròs passen per una unitat mòbil, per una 
banda de mantenidor de les festes 2011, per 
un morter, per la velocitat d’una “vespa”, per 
unes ales d’àngel, per l’aliment primigeni d’una 
barra de pa. Amb tots aquest elements, l’artista 
vinarossenc Garcia Bel inaugurava aquesta 
setmana l’exposició Personatges vinarossencs, 
bassada en les caricatures publicades a la 
revista mensual Crònica a la sala d’exposicions 
d’Amics de Vinaròs. El germen inicial d’elaborar 
caricatures sorgeix, segons explicava Garcia Bel, 
del fet de plasmar a partir d’una fotografia les 
principals característiques del personatge que 
s’entrevista en cada número de la revista, “crec 
que resulta més proper”, afirmava. Garcia Bel 
treballa a partir de fotografies, i desenvolupa 
el treball destacant els trets fonamentals que 
descriuen la persona, “es tracta d’exagerar i 
tractar de materialitzar el treball de la persona”. 

Com explicava el president de l’associació, 
José Luis Pascual, tot i que sempre s’ha 

considerat com un gènere 
inferior, el poeta i crític 
d’art Charles Baudelaire 
ja va assentar la base de 
que formava part de l’art 
noble, perquè qualsevol 
manifestació que fa 
l’ésser humà, pel simple 
fet d’estar feta per l’ésser 
humà, es converteix en 
una cosa digna de tindre 
en compte”. Pascual incidia 
en que una caricatura sense 
agressivitat no té sentit, 
“totes les caricatures tenen 
una certa agressivitat, a més de ser una crònica 
social, perquè permeten situar circumstàncies 
socials, polítiques, estilístiques i ideològiques 
d’un poble i una gent”. A Vinaròs, Garcia Bel 
segueix en una tradició que compta amb noms 
com Chaldy, Hortas, Palacio o Carbonell, “la 
caricatura és un reflex del nostre caràcter, del 
pensat i fet”, destacava Pascual, “la caricatura és 
com els vinarossencs, les coses, pensades i fetes, 
un altre tipus d’obra requereix més constància, 
més treball, més laboriositat, i per això ja hi ha 
els alemanys, els germànics, els mediterranis 
som de realitzar un reflex i deixar-lo definit”. 

Per la seua part, Mariola Nos, directora de la 
revista mensual Crònica, on Garcia Bel publica 
les seues caricatures, remarcava que la mostra 

clou un cicle conformat per “Amics de Vinaròs, 
Crònica de Vinaròs i personatges de Vinaròs”. 
Nos explicava que per a les caricatures s’han 
escollit personatges que destaquen en algun 
sector, o per algun motiu “i que tot el món sap 
qui són”. “No ens ha fallat cap mes”, comentava 
Nos. 

El regidor de Cultura, Lluís Gandia cloïa l’acte 
afirmant que una sala “xicoteta” com la d’Amics 
de Vinaròs es pot comparar amb qualsevol altra 
sala significativa, ja que “l’important d’una sala 
d’exposicions no són els metres quadrats, sinó 
el dinamisme”. Respecte al Crònica, Gandia 
afirmava que tot i que no té els anys del Diariet, 
ni la periodicitat del 7dies actualitat de Vinaròs, 
“fa la mateixa tasca que Amics de Vinaròs, una 
tasca que si no hi fos notaríem a faltar”.

Garcia Bel: 
aproximació humana 
a la caricatura
L’artista mostra les seues caricatures a la sala 
d’exposicions d’Amics de Vinaròs

A.C.
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Zona neuropsique

Salvador López Penalba
Clínica Medico-Psicològica Vinaròs
Teléfono 678 749 483

Medidas para retrasar 
el envejecimiento del 
cerebro

La semana pasada terminamos la columna con una 
pregunta: ¿ Se puede retrasar el envejecimiento?,
y  la respuesta era que sí.

 Vamos a nombrar unas medidas que pueden 
contribuir  a retrasar el envejecimiento, antes que 
por los avatares de la vida tengamos  que ir al médico 
por un deterioro mental más severo:

1) Realizar ejercicio de modo regular y con un 
ritmo regular, sobre 30 minutos a 1 hora casi todos los 
días

2) No fumar
3) Moderar el consumo de alcohol
4) Comer lo justo e incluso un poco menos y 

mucha fruta
5) Estar activo mentalmente por norma, 

realizando tareas que supongan un esfuerzo mental , es 
decir un reto o una actividad “nueva”.

6) Estar proactivo, no estar pasivo. Jubilarse, 
viene de júbilo o alegría, no quiere decir retirarse de la 
vida sino del trabajo, y tomarse la vida  de otra manera, 
con un sentido de la vida renovado

7) Tener o “tejer” una buena red social de amigos 
y conocidos

8) No vivir sólo ni aislarse del mundo y de la 
gente.

9) Dormir bien, tanto en calidad como en 
cantidad.

10) No estar deprimido o triste.
11) Cultivar un espíritu positivo y aportar todo lo 

que se pueda y se sepa a a la sociedad; de hecho ese es 
el papel que hacen muchos de nuestros mayores: hacer 
de abuelos, voluntariado, etc.

Si sabemos que hacer la mitad de todas las medidas 
descritas ocasiona un gran retraso en el envejecimiento, 
no les digo yo si las cumpliéramos todas.

Más adelante ya hablaremos del envejecimiento 
patológico y de las medidas que se puedan tomar.

n. 544 - 3 de febrer de 2012

Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Retablo devocional de la calle 
San Pascual de Vinaròs

Antiguo retablo de la calle San Pascual, de Vinaròs. 
(Cronología de finales del siglo XIX). Actualmente en una 

colección particular.

Vinaròs, actual retablo devocional de la calle San 
Pascual (mediados siglo XX)

Navío San Pascual Baylón
Como anécdota curiosa diremos que existió un buque de guerra de la Armada española, con el 

nombre de “San Pascual Baylón” botado en los astilleros de Guarnizo, en 1766. Este navío de línea 
estaba dotado con dos cubiertas y tres mástiles, contaba con 74 cañones y 567 tripulantes. En 1781, y 
bajo el mando del Capitán de Navío D. Luis Fco. Varona, participó en la expedición destinada a la toma 
de la isla de Menorca, entonces en poder de los ingleses, operación que se saldó con un relativo éxito. 
Fue desguazado en 1797.

Ubicado en la calle San Pascual nº 4, en lo 
alto del portal de entrada a una vivienda. Plafón 
de 4 x 3 (12 azulejos) de 20 x 20 cm. de lado, 
rodeado con un marco de azulejos marrones a 
modo de encuadre perimetral. Los azulejos que 
componen la escena se encuentran adosados 
directamente en el muro, sin hornacina. Autor 
del lienzo: S. Aguilella Vidal. En el margen inferior 
izquierdo lleva el nombre de la fábrica: “Azulejos 
Ramón Castelló, de Valencia”. Composición: se 

representa al Santo arrodillado, vestido con 
hábito franciscano, sobre unas nubes con los 
brazos en cruz orando a la Custodia que también 
aparece sobre nubes. La imagen va acompañada 
de sendos angelitos, uno de ellos le sujeta el 
cayado y un sombrero de pastor. En el fondo, un 
paisaje con árboles y montañas. Debajo, dentro 
de una orla, hay la inscripción ‘San Pascual Bailón’. 
Policromía: amarillo, verde, azul, rojo y marrón. 
Datación: último cuarto del siglo XX.

Calle y advocación
El nombre de la calle de San Pascual 

es relativamente reciente, puesto que su 
urbanización tuvo lugar en la década de 1950, 
aunque ya antes existían casas habitadas a ambos 
lados de la calzada. Entonces era conocida como 
Carrer Barranc, pues su función era la de barranco 
de escorrentía de las aguas pluviales. En la parte 
septentrional de esa manga de tierra se hallaba 
un cauce potentemente excavado en lo que hoy 

representa la calle y que se correspondía con 
el antiguo barranco de la Bagaixa o Estany. La 
devoción a San Pascual es muy antigua en Vinaròs. 
Según cuenta el historiador Borrás Jarque, existe 
una tradición según la cual San Pascual estuvo 
hospedado en una casa de la calle Socorro. Es 
uno de los santos protectores de las cosechas, en 
muchos lugares también es el patrón de cocineros 
y pasteleros. 

Vida de San Pascual
Pascual Baylón Yubero (Torrehermosa, Zaragoza, 

España, 16 de mayo de 1540 - Vilareal, Castelló, 17 de 
mayo de 1592) fue un fraile franciscano. Es venerado 
como santo por la Iglesia católica con el nombre de 
san Pascual Bailón o Baylón. Es patrono de las obras, 
asociaciones y congresos eucarísticos, y de la diócesis 
de Segorbe-Castelló. Hasta los siete años permaneció 
en su localidad natal, a partir de los siete hasta los 
veinte vivió en Alconchel de Ariza y se dedicó al 
pastoreo de las ovejas. En Alconchel de Ariza aprendió 
a leer y a escribir de manera autodidacta con la ayuda 
de devocionarios. Posteriormente emigró al Reino de 
València para trabajar en Monforte del Cid (Alacant). 
Pidió ingresar en la orden franciscana, en el convento 
de Nuestra Señora Orito, en Orito, una pedanía de 
Monforte del Cid, famosa por la sencillez de los 
religiosos franciscanos alcantarinos que lo habitaban. 
Vistió los hábitos en 1564, en el convento ilicitano de 
San José y profesó en Orito el 2 de febrero de 1565.

En la pedanía de Orito (Monforte del Cid, Alacant) 
se encuentra la conocida “Ermita de la Aparición” 
donde supuestamente San Pascual tuvo una visión 
de Jesucristo en la Eucaristía. Este hecho sirvió para 
que la Iglesia católica le haya nombrado patrón de 
los congresos eucarísticos. Con una personalidad 
de asceta y místico desarrolló su fe a través de la 
caridad fraterna y defendió la presencia de Cristo 
en la Eucaristía de los ataques de los protestantes 
hugonotes franceses. Tras una vida durante la 
que cultiva su espíritu con la oración, la escritura y 
realizando los más modestos trabajos de lego en 
varios conventos, murió en el convento alcantarino 
del Rosario en Vila-real el 17 de mayo de 1592. Fue 
beatificado por el papa Pablo V el 19 de octubre de 
1618 y canonizado por Alejandro VIII el 16 de octubre 
de 1690, también declarado patrono de todas las 
asociaciones y congresos eucarísticos por el papa 
León XIII el 28 de noviembre de 1897. 
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2on i 3er premi del XXII Concurs de redacció 
de St. Antoni de Fundació Caixa Vinaròs
Racons del meu poble
Vinaròs, poble de costa amb moltes platges i 

cales on gaudir dels estius en bona companyia 
dels vinarossencs i turistes, que escullen Vinaròs 
com a lloc de destí de les seues vacances.

El passeig marítim, on passem bons moments 
amb els amics, a la vora de la mar, amb la típica 
brisa del Mediterrani. Antigament, al passeig 
teníem una barana on tots sèiem  i li dèiem “la 
balustrà”.

També tenim l’ermita de Sant Sebastià, el 
nostre patró, que tot vinarossenc coneix, amb 
els seus arbres que cada any, els alumnes dels 
col·legis de Vinaròs, planten. No em sentiria igual 
de vinarossenca si cada 20 de gener no anés a 
l’ermita a passar el dia, el nostre dia. Un dia molt 
especial del qual cada any t’endus una anècdota 
diferent.

El carrer Major i el carrer Socors plens de 
tendes per on anar de compres i sentir l’ambient 
que es respira pels nostres carrers.

La nostra plaça de l’Ajuntament amb l’església 

Arxiprestal formen el nucli del casc antic.
El País Valencià, on la cavalcada dels Reis Mags 

i la desfilada de Carnaval llueixen molt i donen 
una bona sensació de Vinaròs, ja que és un carrer 
prou ample.

La nostra plaça de bous, que sempre ens 
identificarà, i on a banda de corregudes de bous 
també se celebren altres actes com la presentació 
de les reines del Carnaval, ja que caben moltes 
persones que poden contemplar els diferents 
actes.

Comptem amb l’Hospital Comarcal, ja que 
Vinaròs és la capital del Baix Maestrat. A ell 
acudeixen persones de tots els pobles de la 
nostra comarca, que de segur que s’emporten 
una bona sensació.

El càmping, tant de la zona Nord com de la 
zona Sud, un bon lloc per a practicar esport i 
conèixer bona gent.

El nostre port pesquer amb el seu far, també es 
molt important. Al port, molts joves s’arrimen per 

les vesprades a passejar per dalt del mur.
En fi, com tots els vinarossencs sabem, cada 

racó de Vinaròs té alguna cosa especial que 
coneixem o que els nostres pares i avis ens han 
explicat.

Vinaròs, trosset de cel. Vanessa Vidal
2on premi

Vinaròs és una ciutat molt bonica, plena de 
gent i d’ambient. Hi ha molts llocs, però només 
uns quants són especials per a mi.

La plaça de les Corts Valencianes és un parc 
que es troba darrere de ma casa. Tota la vida hi 
he anat. Abans era molt bonic, però ara l’han 
convertit en un lloc per a jugar els nens molt 
menuts. És especial perquè tinc molts records de 
quan era menuda. Al parc vaig conèixer les meues 
millors amigues, i encara estem juntes. Va ser allí 
on, quan tenia set anys, el meu germà em va 
espentar i em vaig trencar una cama. Ací, al parc, 
és on se celebren moltes festes com el Mercat 
Medieval, el Ball dels dimonis per Carnaval, la 
gran Foguera... El parc és molt gran, sempre està 
ple de gent. Està ple d’herba i hi ha moltes coses 
per a jugar. Es respira tanta tranquil·litat...

L’ermita es troba a dalt d’una muntanya. S’hi 

celebra Sant Sebastià, Sant Antoni... És un lloc 
ple de naturalesa i molta gent es fa torrades i 
paelles. Però el que més m’agrada de l’ermita és 
estar en una petita cova construïda de pedra, on 
m’invento històries que els nens volen escoltar. 
Jo hi vaig cada any a peu, és molt sa! La gent 
hi porta a vegades els gossos, ja que és un lloc 
perfecte per a ells. A la primavera està ple de 
flors. Quan era menuda, hi anava amb l’escola 
pel Dia de l’arbre, i m’ho passava molt bé. Ara, 
els arbres que vam plantar de menuts deuen ser 
molt grans! Quan anem a l’ermita amb tots els 
meus familiars fem foc, i els meus cosins, el meu 
germà i jo busquem pinyes seques del terra i les 
cremem, com tots els anys.

Un altre lloc que m’agrada és la platja, encara 
me’n recordo de quan fèiem castells de sorra! 
La platja on sempre vaig és la del Fortí. És molt 

bonica, molt 
gran i sempre plena de gent. Des dels sis anys 
que m’agrada agafar una xarxa i pescar peixets, 
gambetes i crancs. Se’m donava molt bé! Però el 
que més m’agradava era enterrar el meu germà. 
L’única cosa que no estime és la brutícia. Hi 
ha gent que s’emporta menjar a la platja, però 
després ho llença al mar i no és molt agradable 
banyar-s’hi. Però és poca gent i cada vegada hi ha 
menys bosses i escombraries.

També hi ha llocs molt bonics com la plaça de 
Bous. Però no m’agrada que maten els animals 
perquè m’agraden. Noelia Vidal

3er premi

Cellular power charge night

Luminosidad innovadora
en un tratamiento nocturno único

Más joven hoy que ayer

Por la compra de productos La Prairie recibirá
un detalle muy especial.

Promoción válida del 6 al 10 de febrero de 2012
o hasta agotar existencias.

Cellular power charge night

Luminosidad innovadora
en un tratamiento nocturno único

Más joven hoy que ayer

Por la compra de productos La Prairie recibirá
un detalle muy especial.

Promoción válida del 6 al 10 de febrero de 2012
o hasta agotar existencias.
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Un enemic 
del poble

culturan. 544 - 3 de febrer de 2012

ag
en

da
 cu

ltu
ra

l

Fins el 5 de febrer
De 18 a 20:30 hores, a l’espai d’art de la 

Fundació Caixa Vinaròs
Exposició “Oliveres Mil·lenàries al Territori 

del Sénia”
Organitza: Mancomunitat Taula del Sènia 

i Ajuntament de Vinaròs.

Divendres 3 de febrer
19 hores, Biblioteca Municipal
Xarrada amb el títol “Per a que no 

decidisquen per tu: parla, participa. Tens 
molt a dir” a càrrec de Benjamín Velasco, 
president de l’ASVAES, Juan Luis Saura Vilar, 
membre del Consell d’Estudiants de la UJI, 
Pau Flores Martí, president de l’Associació 
Valenciana d’Estudiants d’Odontologia 
i vicepresident de la Federació Nacional 
d’Estudiants d’Odontologia i Miguel 
Vargas Rodríguez, president de 
l’Associació Valenciana de joves estudiants 
de Farmàcia, activitat programada dins 
del Taller d’Educació, L’Educació és cosa 
de tots: Associacionisme i participació 
estudiantil.

Organitza: Regidoria d’Educació

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 de febrer
11 hores, Biblioteca Municipal
Sessió de contes infantils amb titelles 

amb el títol “Piojos y pulgas” a càrrec de 
Cecilia Silva.

Organitza: Biblioteca Municipal   
11 hores i 17 hores, Auditori Municipal
Taller de Batucada i mostra-taller de 

percussió i dansa del Senegal
Inscripcions a Esmuvi
Organitza: ESMUVI

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

Dimarts 7 de febrer
19 hores, Biblioteca Municipal
EXPOSICIÓ d’ANTONIO SASTRE que 

romandrà oberta fins el 25 de febrer.
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 23 de febrer
19.30 hores, Biblioteca Municipal
Conferència amb el títol Crear valor 

per afrontar la crisi. Optimisme realista, 
a càrrec d’Antonio Grandío, Dep. 
d’Administració d’Empreses i Màrqueting 
de la Universitat Jaume I.

Organitza: Seu del Nord

“Mai portis els teus millors pantalons quan surtis a lluitar per 
la pau i la llibertat” (Henrik Ibsen, Un enemic del poble)

Ara que ja fa uns mesos que vinc assaltant-los setmanalment 
amb aquesta columna, unes vegades en la cafeteria, unes 
altres en la perruqueria o en la sala d’espera del dentista, i, 
fins i tot, a casa seva (disculpen per la intrusió), crec arribat el 
moment de confessar-los una cosa: sóc un enemic del poble.

Sí, sóc un d’eixos milers d’espanyols sense escrúpols que, 
després d’uns llargs estudis, va preparar unes oposicions 
públiques per accedir a un treball al servei dels ciutadans, una 
plaça de funcionari! Ho confesso, sóc un d’eixos individus que, 
després d’anys de servei durant els quals he anat ampliant 
coneixements fora del meu horari per millorar la meva 
pràctica, creia tenir dret a una remuneració d’acord amb la 
meva dedicació, formació i experiència, i no derivada de la 
gestió incompetent d’uns quants. Com veuen, un autèntic 
enemic del poble.

Pensava que el personal sanitari, els policies i bombers, 
els professors i treballadors socials, els juristes, els serveis 
públics de manteniment i administració, els militars i, fins i 
tot, els inspectors d’Hisenda, eren imprescindibles perquè 
funcionés una societat en la qual el benestar no depengués 
únicament de la capacitat econòmica i el poder de cada 
individu; no podia entendre que, més necessaris que aquests 
serveis públics, eren les dietes i complements dels polítics, els 
grans (i xicotets) esdeveniments mediàtics, l’enorme massa 
retributiva (amb diners públics) de banquers i assessors -no 
funcionaris- dels polítics, o el sosteniment de societats de 
l’esfera privada com clubs de futbol i esglésies de qualsevol 
confessió. Ja ho veuen, sóc un insolidari enemic del poble.

Un enemic del poble (1882), del dramaturg noruec Henrik 
Ibsen, és una de les obres més colpidores de la literatura 
universal i, per la seva temàtica i enfocament, sembla escrita 
ahir mateix. El doctor Stockmann denuncia que les aigües 
del balneari, font principal d’ingressos del poble, estan 
contaminades. Els habitants intenten amagar aquesta veritat 
mobilitzant tots els interessos polítics i econòmics perquè 
no surta a la llum. Finalment la solitària denúncia del doctor 
l’enfronta a tot el poble i ell i la seva família se n’han d’anar.

L’obra retrata la mesquinesa de les masses, una premsa 
venuda als interessos dels grups de �poder, uns càrrecs públics 
actuant per la por de perdre el seu... i de com totes aquestes 
forces, quan s’ajunten, converteixen l’home que persegueix la 
veritat en “un enemic del poble”. L’obra és un al·legat a favor 
de l’individu front a la majoria (que alguns confonen amb 
la raó o la justícia) i la corrupció política i social, una crida al 
compromís amb una democràcia que respecte les minories. 
En resum, un drama extraordinari que conserva, cent trenta 
anys després, una esgarrifosa actualitat.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

3 febrer

4 febrer

5 febrer

6 febrer

7 febrer

8 febrer

9 febrer

MATEU c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
Febrer 2012

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
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ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
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io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

Los planetas te echan una mano en temas legales y papeles 
que tengas que firmar. Llegan buenas oportunidades para 
solucionar problemas econ— micos y la salud toma una remontada 
extraordinaria. En el tema sentimental, a mediados de mes llegarŽ is 
a acuerdos que cumplirŽ is las dos partes de la pareja a raja tabla; ten 
paciencia con las personas que quieres, habr‡  mejoras. 

En enero tendr‡ s m‡ s tiempo para dedicar a todo lo que quieres 
emprender en el tema profesional. Aprovecha para ponerte al d’a y 
luego encuentra rato para desconectar y meditar bien como llevar 
a cabo tus nuevas metas. Ponte en marcha y recuerda que poco a 
poco lograrás mejores resultados que con prisas. A final de mes te 
espera una sorpresa rom‡ ntica.

Empiezas enero cansado, como si arrastraras al 2011 y no 
lograras quit‡ rtelo de encima, pero los planetas te ayudar‡ n a 
encontrar la forma de sacudírtelo. A finales de mes, después de 
todo el esfuerzo y con la lecci— n aprendida, renacer‡  toda tu alegr’a 
gracias a la adrenalina que te proporcionar‡  un hobby o algœ n cambio 
en tu rutina diaria que llegar‡  por sorpresa. 

En enero Cupido lanza sus flechas desde la casa astrológica 
directas hacia ti, as’ que no las esquives porque una vez lanzadas 
no podr‡  redirigirlas. Colabora con los dem‡ s y tu pareja... y renueva 
la etapa que comienzas con el buen humor que te caracteriza. No 
reprimas sentimientos si te sientes herido. A final de mes pon al día 
tus cuentas bancarias.

En enero deber’as dejar que los dem‡ s te organicen la vida por 
poco que te guste, pues será beneficioso para ti. No tomes decisiones 
que sean para largo plazo o podr’as equivocarte si no pides consejo. 
Med’talos acompa– ado y decidid juntos el pr— ximo paso a dar. El 
amor de pareja anda algo apagado pero la familia sabr‡  darte todo 
el cari– o que necesitas.

Se presentan unas peque– as vacaciones inesperadas a principios 
de enero. A partir de mediados de mes ya no habr‡  instante posible 
de sentarte a vaguear. Tu salud anda en auge aunque una dolencia 
en tus articulaciones puede ser la causa de tus preocupaciones. 
El mar puede ser el canal de energ’as que puede estabilizar todas 
las ‡ reas de tu vida, ve, paseaÉ en Ž l encontrar‡ s las soluciones. 

Varios planetas te env’an energ’as especiales para atraer a las 
personas que necesitas a tu lado. Adem‡ s tu salud est‡  en su mejor 
momento as’ que aprovecha todo ese encanto para redecorar tu casa 
o tu lugar de trabajo renovando las energ’as que te envuelven. La 
mœ sica es tu aliada. Con tu pareja haz uso de tus buenas maneras 
para ser correspondido con el amor y la pasi— n que te mereces.

Un gran tr’gono a principios de enero va a repercutir en tu 
buena salud y en un estado de ‡ nimo inmejorable. Adem‡ s se ve 
beneficiada la casa astrológica de la pareja y los hijos. En el trabajo 
pueden salir imprevistos pero si sabes olvidarte de tus miedos y 
conseguir concentrarte, lograr‡ s encontrar una forma m‡ s r‡ pida y 
eficiente de cumplir con él.

Las dos primeras semanas siguen estando los astros un poquito 
en tu contra, as’ que t— matelo con paciencia. A partir de mitad de 
mes el equilibrio vuelve a ti. Si esperabas un cobro, alŽ grate porque 
por fin han decidido hacer justicia contigo. En el trabajo parece que 
las cosas han mejorado y tus compa– eros precisan de tu atenci— n, 
Ž chales las dos manos porque habr‡  recompensa. 

En enero la economía se ve beneficiada con algún ingreso extra 
proveniente de juegos de azar en los que no sueles participar. No 
dudes de tu intuici— n y l‡ nzate por la monta– a rusa de tus emociones 
cuando las se– ales te acechen. Conf’a en quienes te quieren pero 
investiga si no te acaban de convencer los argumentos de tus hijos 
y hermanos.

En enero vuelve a salir el sol en tu camino y adem‡ s llevas una 
varita m‡ gica en la mano que convierte en oro todo lo que tocas con 
ella. Desees lo que desees, est‡  a tu alcance, solo debes desearlo e 
ir a por ello. Para acabar de adornar tus primeros d’as del 2012, Venus 
est‡  en posici— n inmejorable para ti y tu pareja as’ que aunque haya 
alguna peque– a discusi— n no debes temer pues todo se arreglar‡  

Te sientes independiente y con el prop— sito de realizar las cosas 
a tu modo. Por fin has decidido coger las riendas de tu vida y sólo 
tœ  puedes elegir el camino que ha de llevarte a la felicidad. Nuevas 
responsabilidades te acompa– an en este 2012 pero recordando lo 
mucho que te ha costado conseguirlas te llevar‡ n directo al Ž xito. 
Para estar bien del todo, toma la nataci— n como una rutina diaria.
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El pasado sábado día 28 se realizó en el 
polideportivo “Chencho” para las categorías de 
benjamines y alevines (edades comprendidas 
entre 8 - 11 años) siendo para muchos la primera 
vez que compiten a este nivel, dejando un buen 
hacer judoca y perdiendo algunos por la mínima.

En categoría benjamines fueron cuatro los 
competidores, dos por el club de Benicarló y dos 
por Vinaròs.

La clasificación fue la siguiente, masculino y 
femenino:

2º   Denis Birsan de -30 kg, medalla de 
plata (Benicarló).

1º Ibai Ferrer  de -34 kg,  medalla de 
oro (Benicarló).

3º Marc Grau  de -34 kg, medalla de 
bronce (Vinaròs).

2º Paula Granda de -38 kg, medalla de 
plata (Vinaròs).

En categorías alevines participaron tres 
judocas, uno de Benicarló y dos por Vinaròs.

La clasificación fue la siguiente:
2º Aarón Moreno de -38 kg, medalla de 

plata (Benicarló).
1º Alex Farga  de -42 kg, medalla de 

oro (Vinaròs).
1º Carlos Castel de -47 kg, medalla de 

oro (Vinaròs).

Un total de tres medallas de oro, tres de 
plata y una de bronce es un buen resultado y 
esperanzador de la continuidad del deporte 
de judo comarcal con la colaboración de sus 
familiares, entidades deportivas  de los Aytos. 
de Benicarló/ Vinaròs y Federación Valenciana 
organizadora del evento. Enhorabuena a 
todos.

Club de Judo 
& Jiu-Jitshu 
“Vinaròs”
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CB Vinaròs Servol

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Como cada fin de semana los equipos de base 
del C.B Vinaròs Servol se desplazaron a Castelló 
a jugar sus partidos.

El benjamín se desplazó a Benicarló a jugar 
su partido de liga, los más peques se divirtieron 
mucho, que es lo más importante en esta edad y 
se ve lo que van mejorando día a día.

Los equipos alevines cosecharon una victoria 
y una derrota.

El alevín A tenía un partido complicado, pero 
lo resolvió con solvencia consiguiendo una 
victoria importante, por el contrario el alevín B 
perdió contra el líder, poco pudieron hacer los 
alevines más jóvenes contra un equipo superior 
en edad.

Nuestros dos equipos infantiles tuvieron 
una buena jornada ya que se trajeron dos 
victorias, la del infantil B contra el Benicarló en 
el duelo comarcal de la jornada, que estuvo muy 
igualado hasta el final, ganando el Vinaròs por 
3 puntos. 

El cadete femenino empezaba la segunda fase 
de su liga y empezó como terminó la anterior, 
ganando ampliamente su partido, las cadetes 
van a por todas y quieren ganar su campeonato.

El cadete/junior por su parte cosechó una 
derrota ante el líder, no pudo hacer nada ante 
un equipo mucho mayor en edad y en juego.

Por su parte el cadete provincial se desplazó 
a Castelló el domingo por la mañana a jugar 
contra el Grau y consiguió una gran victoria 
por el resultado de 43 – 67. Los cadetes poco a 
poco van mejorando su juego y consiguiendo 

victorias contra equipos que les ganaron en la 
primera vuelta como el Grau, lo que habla de la 
buena progresión que lleva este equipo 

Los equipos sénior volvieron a jugar sus 
partidos en casa y ambos consiguieron sendas 
victorias.

El sénior masculino jugaba contra Gentvikinga 
Basket consiguiendo una amplia victoria 94 – 70. 
El Vinaròs jugó un buen partido a ratos donde 
todos pusieron su granito de arena destacando 
Ximo, ya que tuvo que jugar de base en algunos 
momentos del partido.

El sénior femenino por su parte jugaba 
contra el Burjassot CB y también consiguió una 
victoria 57 - 47, que no fue tan amplia como 
el equipo masculino pero sí fue ganando todo 
el partido y la diferencia pudo ser más amplia, 
pero el lamentable arbitraje que se vio ayer en 
el pabellón de Vinaròs deslució las victorias de 
ambos equipos. En las chicas destacó Beatriz 
que realizó un gran partido acompañada por 
todas sus compañeras.

Este martes el equipo se desplaza a Vila-real a 
jugar su partido aplazado.

    .         
El passat dissabte es 

va celebrar a les pistes 
d’atletisme de Vinaròs la I 
Jornada de la temporada 

dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, 
amb una nombrosa participació de xiquets 
i xiquetes de l’escola d’atletisme del Club 
Esportiu Aigües de Vinaròs i de l’Atletisme 
Baix Maestrat de Benicarló. Entre els resultats 
més destacables, la mínima per participar al 
Campionat d’Espanya de l’atleta del CEV, Carla 
Masip a la prova de 1000m.l. 3’07”8, (la mínima 
és de 3’10”) i l’excel·lent registre d’Elka Sanz als 
60m.l. amb un registre 8”2.

Els resultats dels atletes vinarossencs van ser 
els següents:

5 Km marxa:  Andrea Cabré (SF) 27’06”2
Sofia Limon (JF) 27’32”6
3 Km marxa: Laura Estevan (CF) 17’08”

2 Km marxa: Guille Carvajal (AM) 13’12”2
1000 m:  Carla Masip (CF) 3’07”8
  Maite Serrat (CF) 4’08”8
  Alejandro Sànchez (CM) 3’20”7
1500m:   Marc Adell (PM) 4’35”8
  Sebastian Fontanet (SM) 4’40”5
Pilota:  Guille Carvajal (AM) 22’02m
Triple Salt:  David Cornil (JM) 11’17m
  Kevin Cornil (LM) 9’57m
  Maite Serrat (CF) 7’83m
  Miguel Carvajal (CM) 9’41m
  Daniel Adell (IM) 9’31m
  Daniela Murgueitio (LF) 10’20m
60mll:  Guille Carvajal (AM) 9”5
  Elka Sanz (CF) 8”2
  Daniela Murgueitio (LF) 8”6
  Maite Serrat (CF) 9”2
  David Cornil (JM) 7”4
  Kevin Cornil (LM) 7”5
  Daniel Adell (IM) 8”30
  Miguel A. Carvajal (CM) 9”1
Pes:  Daniel Adell (IM) 7’88m
  Miguel A. Carvajal (CM) 6’63m
  Maite Serrat (CF) 4’97m
Alçada:  Guille Carvajal (AM) 1’03m

I  Jornada JJEECV, 
Vinaròs 28-01-12
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 Telf. 670 22 76 48

Se vende piso semi nuevo 
en Benicarló

45 m2, 
amueblado, 
1 habitación 
doble, cocina 
equipada.

c/San 
Francisco 
Esq. 
c/ Clapisa.  

Por sólo 65.000€ (Negociables)  

montajesabellan@telefonica.net
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Club Bàsquet 
Benicarló

Entrevistes

Ray Santana 
Manolo Llorach
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La revista d’esport de Vinaròs, Benicarló i Peníscola

Reportatge
Tian I de Panáfrica

Entrevistes
Jéssica Lores
Maria GomisVentall d’èxits

Vinaròs reconeix als millors de l’any Mabel brilla al campionat d’Espanya
Vadillo marxa a Qatar Álvaro Urgilles, subcampió adaptat  l’Escola del Club de Tenis de

Benicarló, la millor d’Espanya Club del mes: Benicarló Base Futbol
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La revista d’esport de Vinaròs, Benicarló i Peñíscola

Reportatge
Le géant Santiago

el cim dels alps en un sol dia

Club del mes
Futur Vinaròs 

Entrevista
Julio Sànchez

Mont Blanc express 

Generòs Figueredo Problemes per al Benicarló FS Més medalles per a Mabel Pellicer 
puntua per a l’Autonòmic de Motocross Campionat Provincial de Caça Menor amb gos 
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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  JUDO Copa Nadal de natació XXXIV San Silvestre 

El pasado sábado 28 
de enero, se disputó en 
Xeraco el Trofeo Federación 
de patinaje artístico con 
la participación de las/
os mejores patinadoras/

es  de la Comunidad Valenciana. Un total 
de 47 patinadores participaron en esta 
interesante competición de patinaje 
artístico.

Las categorías que han intervenido en 
el trofeo Federación son infantil, cadete, 
juvenil, júnior, sénior y nivel A.

El Club Patinaje Artístico Vinaròs 
ha participado con 6 patinadoras, a 
continuación detallamos la clasificación 
obtenida:

Nivel A 
Iris Pujol Gómez  1ª clasificada

Cat. Infantil
Paula Escura Roca 5ª clasificada

Cat. Cadete
Patricia Gomis Miralles 1ª clasificada
Irene Tomas Rodríguez 4ª“ 

Cat. Júnior
Maria Gomis Miralles 1ª clasificada
Lledó Bien Usó  2ª “

Asimismo, las/os patinadoras/es que 
participaron en el último Campeonato de 
España de patinaje artístico recibieron un 
merecido homenaje por su dedicación y 
esfuerzo.

Trofeo Federación de 
patinaje artístico

La pròxima 
setmana al teu quiosc
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Vinaròs CF - 1
Almenara FB - 0

Rafa Marcos

C. Bm. Vinaròs  28
C.H. Vila-real  25

 
Carlos, Marc (porteros), Carlos (4), Nahuel (5), 

Eddy (9), Alex (3), Marc Martorell (1), Marc Ferrer 
(1), José Mari, Miguel Ángel, Ian, Gabri (5), Aitor y 
Rubén.

Excelente partido de balonmano el que 
presenciamos el pasado sábado ante un potente 
y experimentado equipo como el Vila-real, donde 
tuvimos que luchar durante todo el tiempo para 
poder ganar este partido.

El partido comenzó con una ventaja clara para 
el equipo visitante que logró unas diferencias de 
3 y 4 goles, aunque ya al final de la primera parte 
logramos reducir las mismas hasta la mínima, 
llegando al descanso con un 12 - 13 a favor del 
equipo visitante.

En la segunda parte salimos con más garra y ya 
desde el principio se vio otro Vinaròs, con buenos 
ataques y una excelente defensa, logrando al final 
el triunfo por 28 a 25.

Queremos destacar la garra de todo el equipo 

así como las ideas claras desde 
la dirección del mismo, desde 
la llegada de Marc se están 
haciendo las cosas bien y eso 
se nota en el equipo. Excelente 
Eddy en ataque, demostrando 
todo su potencial de salto y 
potencia de tiro y también 
muy bien el juvenil de primer 
año Gabri Martorell, autor 
de 5 preciosos goles pero 
además realizó una excelente labor defensiva en el 
adelantado de nuestra defensa 5.1, siendo un pilar 
básico para la victoria final.

Lo dicho, excelente partido de todos los 
jugadores y hoy, último partido en Benicarló, 
si conseguimos los 2 puntos probablemente 
acabaremos la fase regular en un meritorio 3r 
puesto, lo que nos daría derecho a jugar los cruces 
con la ventaja del segundo partido en casa.

Ya iremos informando.

El juvenil masculino jugó su partido en Puçol 

cosechando una nueva derrota por 29 a 26, 
aunque jugó un muy buen partido, la dureza del 
equipo local hizo que nos fuéramos del partido 
en distintas fases del mismo y el árbitro no hizo 
nada por parar dicha dureza. Esperemos que en 
próximos partidos podamos demostrar nuestro 
buen juego ante equipos menos marrulleros y 
duros.

 Otros resultados:
Cadete masculino: Bm. Betxí 26 
C. Bm. Vinaròs 32
Infantil masculino: Bm. Betxí  17 
C. Bm. Vinaròs 28

Gran partido

Vinaròs: Raúl Martínez, Pedro, Óscar Seva, 
Óscar González, Wifredo, Ernesto, Agus, Roberto 
Peiró, Raúl González (92’ Juanvi), Espi (46’ 
Alexandre) y Martín Nájar (68’ Felipe).

Almenara: Nacho, Cristian (74’ Héctor), Efrén, 
Henry (70’ Llorens), Iván Bueso, Rubén, Gabriel, 
Alfonso (57’ Sisco), Conesa y Josua (57’ Chispa).

Dirigió el encuentro Català Muñoz, auxiliado 
por Merino Martínez y Requena Bernar. 
Amonestó al visitante Gabriel y expulsó al local 
Ernesto por doble amarilla en el 89’.

Goles:
1-0 47’ Raúl González.

Un Vinaròs condicionado 
una vez más por las bajas se 
contagió del rival. Partido 
frío como el tiempo en el 
que el fútbol brilló por su ausencia. El Almenara 
a pesar de lo que indica su clasificación 
complicó a los langostineros con una línea 
defensiva adelantada. En una ocasión de Raúl 
González en el inicio y otra de Martín Nájar en 
el descuento, así como una del visitante Rubén 
fue el pobre bagaje del primer acto.

En la reanudación parecía que la cosa 
cambiaría con la llegada del gol y una ocasión 

clara de Martín que no vio portería, pero el 
juego siguió por los mismos derroteros. Con el 
gol, los visitantes intentaron buscar el empate 
y llegaron más a puerta pero sin demasiada 
convicción, por lo que los tres puntos se 
quedaron en casa y esto fue lo mejor del partido 
junto el debut de Raúl González, que fue el 
autor del único gol y de los jugadores del filial 
Juanvi y Alexandre. También participó Felipe 
que ya debutó en el partido anterior jugado en 
les Alqueries.

Foto Pablo Batalla

Los tres puntos y los debuts, lo único destacable

El pasado martes, dos jugadores cadetes de 1er año de la Escola 
Futbol Base Vinaròs CF,  Kevin Alejandro Correa Giraldo (derecha) y 
Ferrán Borras Castellfort (izquierda) viajaron a Vila-real a realizar unas 
pruebas, ya que fueron llamados por ojeadores del Vila-real, hay que 
tener en cuenta que al jugar todos los desplazamientos en Castelló, 
todos nuestros chavales están siendo vistos por ojeadores de diferentes 
clubes, la Preferente ya es una categoría fuerte y ojalá podamos estar 
muchos años en ella, si se pudiera subir a la Autonómica nuestro club 
daría un serio cambio, es una ilusión pero siempre queda la posibilidad 
de ascenso si estás en Preferente. 

El pasado lunes la Escola Futbol Base Vinaròs organizó un viaje a 
Vila-real para presenciar el partido Vila-real – Sporting, todos los 
asistentes se lo pasaron en grande, tocaron el balón con el que 
estaban calentando los jugadores, animaron al Vila-real y sobre 
todo al portero del Vila-real Diego López, al finalizar el encuentro el 
portero tuvo el detalle de venir a nuestra ubicación y regalarnos la 
camiseta, la camiseta viajó hacia Vinaròs y todos los niños se hicieron 
una foto con ella.

Para más información, www.futbolbasevinaros.com

Pruebas con el Vila-real Viaje a Vila-real
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Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

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

El diar i  digita l V inaròs, Benicar ló, Peñíscola i  e ls pobles de la Taula del Sénia
Notícies, ser veis, enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles.

El pr imer diar i  interact iu del Maestrat. Par t icipa, tu també fas el diar i
On estàs?, Opinions, Foto denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més

societat

DiariDiari
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 Maestrat Maestrat

societat

NOTA DEL CLUB.

El jugador SERGI TOMç S, ha causado baja en el d’a de hoy para fichar por el C. F. AMPOSTA de la tercera divisi— n catalana.
Agradecerle a Sergi los servicios prestados en nuestro club y desearle suerte en su nueva etapa deportiva.

El passat 22 de gener es va celebrar 

la festa de Sant Antoni a Sant Rafael 

del Riu.

El dia abans es fan els rotllets 

tradicionals, a la Panaderia Neus 

del poble, als qui agra• m la seva 

colálaboraci—  juntament amb lÕ ajuda 

de totes aquelles persones que fan 

donatius o ajuden en lÕ elaboraci—  dels 

rollets, per tal de seguir endavant amb 

aquesta festa.

Aproximadament es fan 20 kg de 

rotllets, i al dia segŸ ent es reparteixen 

amb Ò barrejaÓ  (beguda) a la pla• a 

de lÕ EsglŽ sia en la benedicci—  dels 

animals.

Grˆ cies a tots i lÕ any que ve mŽ s.



De paseo por Benicarl—  aprovechando las Jornadas de los pinchos

El Dia de la Pau ha esta un bon moment per recordar bons hˆ bits i bones conductes

Lewis Amarate, el 
maquillador de las 

estrellas, imparti—  un 
curso en el que acudieron 

las peluqueras de T&T 
Vinar˜ s.

Javier Espuny Sim—  con Messi, Cesc i Alves



Avd. Marqués de Benicarló, 11 - bj

R E S T A U R A N T
&

E V E N T S

“L’esmorzaret del camp” benicarlando con 
alcachofa. (“tomaqueta del serengue a la brasa”, 
alcachofa i sardina de casco)

Ensalada de hojas verdes con alcachofa, 
mousse tricolor de escalivada y vinagreta de trufa.

Calamarcitos frescos de nuestra lonja a la plancha 
con jamón ibérico de bellota, parmentier cremosa 
y alcachofa de Benicarló D.O.

Merluza de pincho del Cantábrico en crujiente 
con jullien de verduritas y langostinos del tiret, 
acompañada con suquet marinero de alcachofas.

Solomillo ibérico asado en mantequilla 
de almendras, salteado de ceps y alcachofa, 
jugo de carne y guarnición de milhojas de patata 
con panceta ibérica.

Mousse de dulce de leche y manzanas 
caramelizadas, macaron de pistacho, pepitas de 
menta y kleskopen crujiente de frambuesa

Cafés y Petit Fours.

1

2
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4

5
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BENICARLÓBENICARLÓBENICARLÓ

Bodega:
Vino blanco D.O. RUEDA,

Vino tinto D.O. RIOJA Crianza,
seleccionados por Pau Restaurant

Precio ... 35 € (I.V.A. INCLUIDO)

JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LAalcachofa

FEBRERO 2012



MILES DE DISFRACES
DE CARNAVAL

¡VEN Y ELIGE EL TUYO!

Av. Pablo Ruiz Picasso,
Esq. C/ Santa Isabel

VINARÒS

Av. Libertad, 43-45
VINARÒS




