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Pots enviar les teues 
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constructives a l’adreça 
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de 7dies Actualitat de 
Vinaròs a:  
editorialantinea@gmail.
com 
Abans de cada dimarts 
a migdia. Deuen 
acompanyar-se de nom 
complet, firma i DNI.
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El faristol

Hostilitats

Encetem editorial efectuant un ràpid recorregut pels 
principals esdeveniments pel decurs informatiu dels 
últims dies. Divendres passat, la jornada es convertia 
en un dels nuclis informatius amb la visita de la Mesa 
de Les Corts a Vinaròs, en una ciutat escassa durant 
anys en visites de representants autonòmics. La visita 
institucional servia per emmarcar un ple en el qual 
s’honorava la memòria del veí i diputat Ballester 
Esteller, un dels participants en la confecció de La 
Pepa. De vegades, els assumptes de la cort surten 
dels palaus , envaeixen els carrers i els polítics xafen 
terra. La plaça de l’Ajuntament es convertia en centre 
urbà de confluència política macerada pel folklore de 
Les Camaraes durant un acte que es convertia en una 
celebració social. 

Posteriorment, la visita institucional donava pas a 
una agenda que convertia la tarda en un recorregut 
artístic. La primera parada tenia com a protagonista el 
‘Museu impossible’ de Jordi Cerdà a la Fundació Caixa 
Vinaròs. Una proposta recolzada per la metalingüística 
i la superposició d’espai i temps. Molt “einsteniana” i de 
qualitat, com sempre que una iniciativa ve acompanyada 
de la mà d’aquesta entitat. Desprès, ens traslladàvem a 
la plaça Sant Valent per assistir a l’acte d’inauguració 
de l’escultura ‘Transmutació’, obra de l’artista Garcia 
Bel i regal de la Confraria Jesús Natzarè a Vinaròs. Un 
lliurament a la ciutat basat en un acte d’afecte. Així ho 
afirmava el confrare major Tony Riolobos, que també 
destacava que la tasca duta a terme per la Confraria ha 
sigut moltes vegades incompresa. Tot i que ens movem 
en la descripció d’esdeveniments de caire religiós, un 
àmbit essencialment inamovible, cal recordar que 
la gent que no segueix la línia establerta està més 
exposada a la crítica, i que ja se sap que qui no fa res, 
no deu tenir temor a opinions alienes. I també se sap 
que la vida és dels valents, i dels que assumeixen riscos, 
i també sabem que així es pateix més, però... també 
s’aprèn, i diuen els gurus que d’això es tracta. Tot i així, 
sense ànim de posar-nos transcendentals, desprès 
d’assistir a les miniatures de Cerdà, a la Transmutació de 
Garci i, també, a l’exposició del jove fotògraf Jordi Febrer 
Beltran al passadís de la biblioteca, ens quedem amb la 
sensació que Ernesto Sábato va descriure acertadament 
amb la frase: “És admirable que l’ésser humà seguisca 
lluitant i creant bellesa al mig d’un món bàrbar i hostil”. 

I 
parlant 

d’hostilitats citarem l’anunci de l’augment en el rebut 
de la llum anunciat pel Ministeri, i el desencontre 
entre un gran sector de la ciutadania, els sindicats 
i el govern central envers la reforma laboral que ha 
derivat en una convocatòria de vaga general, que, el 
dia 29, també arribava a Vinaròs. Una reforma que no 
ha deixat indiferent a ningú en un escenari en el qual 
els actors principals, de carn i os, han passat a ser 
secundaris. La vaga ha generat opinions a favor i en 
contra. Des d’aquells que creuen que hi ha mesures 
per adoptar més eficaces i contundents que una 
vaga general, als que defenen que s’ha de mostrar 
al govern que la gent està disposada a sortir al carrer 
quan els sembla necessari, passant pels que opinen 
que la vaga no servirà per a res, ni la reforma generarà 
llocs de treball. També hi ha qui, simplement, carrega 
contra els sindicats que la promouen. Volem pensar 
que els que mouen els daus a la partida, des de la 
legitimat que dóna cert poder, pateixen d’una certa 
confusió. Deuríem clarificar  que els fills, les factures 
i el futur dels treballadors  són tant necessaris en 
l’escala d’elements importants com els fills, les 
factures i el futur dels empresaris. Treballadors 
que consumim, perdó, consumíem. Sembla que 
actualment mostrar preocupació pel destí laboral 
del conjunt de la societat és vist com un símptoma 
de debilitat. En aquest sentit, recordem que no per 
tenir més poder s’està en més possessió de la veritat, 
i que el poder és efímer. Arribats aquest punt, i hagin 
secundat, o no, la vaga, sols ens queda preguntar-nos 
a nosaltres mateixos quin grau d’honestedat i dignitat 
personals necessitem per a viure, -especialment en 
el cas que sigueu “autèntiques dones”...- I actuar en 
conseqüència. Bé, deixarem per un altra vegada les 
ironies, a les quals tenim una certa afició. En aquesta 
ocasió, no hi ha ganes.

Des de l’associació Migjorn ens han fet arribar una imatge de l’any 1994 de l’abocament de brutícia 
a la platja per la claveguera del Cervol, que, segons mostra la imatge de l’any 2011, no ha millorat, i 
continua en l’abocament de residus a les aigües de la platja.

1994 2011
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El Ple corresponent a març donava llum 
verd, amb el recolzament dels vots populars i 
l’abstenció de la resta de grups, a l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vinaròs i Conselleria vinculat al Punt de 
Trobada familiar comarcal. L’abstenció per part de 
l’oposició venia argumentada en els dubtes que 
generava un punt del conveni., que, com indicava 
el regidor d’Esquerra Vinaròs, Lluís Batalla, “marca 
en el cas que hi hagi crèdit”. “No desconfiem de 
l’Ajuntament, però hi ha algun article per part de 
Conselleria que no dóna seguretat” circumstància 
que, per a Batalla, representava una “manca de 
garanties”. En el mateix sentit es pronunciaven el 

regidor del BLOC, Jordi Moliner, el qual incidia en 
que per part de la Generalitat “es deixa el tema 
en l’aire”. També la socialista Maribel Sebastià 
assenyalava aquet punt “sempre que hi hagi 
crèdit suficient” com una contrapartida per donar 
el vot favorable, “no queda clar el compromís de 
Conselleria”, declarava. La responsable de l’àrea 
de Benestar Social, Marcela Barbé, es preguntava 
perquè es desconfiava de Conselleria quan, 
recordava, ha complit en el seu compromís 
amb el servei que ofereix el CRIS, i que el propi 
consistori disposava d’una partida de 30000 
euros pel cas que el compromís amb Conselleria 
no es materialitzés. Sebastià replicava que es 

podia preguntar als professors o als farmacèutics 
d’on sorgia la desconfiança en els pagaments de 
Conselleria. L’alcalde de Vinaròs, el popular Juan 
Bta. Juan, apuntava que els diners sempre han 
arribat, segons opinava, malgrat que la Comunitat 
ha patit un greuge comparatiu en el repartiment 
econòmic estatal. 

El Ple aprovava per unanimitat el canvi de noms 
d’alguns carrers i la incorporació de noms com el 
de la mestra Francesca Ferrer, el mestre Vicent Valls 
o el cronista Juan Bové. També tirava endavant 
l’aprovació de la modificació d’ús de l’antic edifici 
dels jutjats, el conegut com edifici atet, amb els 
vots a favor del PP i l’abstenció de la resta de grups. 

S’aprova un 
conveni entre 
Ajuntament i 
Conselleria per al 
Punt de Trobada 
comarcal

En l’apartat de  mocions sols una de les 
propostes presentades sortia endavant amb 
el recolzament majoritari de totes les forces 
polítiques. Es tractava de moció presentada 
pel BLOC referent a l’acord comercial entre UE 
i Marroc, que obtenia el suport unànime dels 
partits del consistori. La moció insta a traslladar 
a la Generalitat, al Govern Central  i al Parlament 
europeu el càlcul dels danys a l’agricultura 
valenciana que suposarà aquest acord, així com 
al pagament de indemnitzacions.

La moció presentada pel PSPV-PSOE respecte 
a instar al govern d’Espanya a la retirada del 
decret que ha derivat en la reforma laboral, 
obtenia el recolzament unitari de tots els grups 
a excepció del PP, que votava en contra. Els 
arguments dels diferents partits van anar des 

de la posició d’ERPV, que no entenia com es 
podia posar en marxa un decret que perjudica 
els drets laborals de les dones, i, d’altra banda, 
pretén “enderrocar” la llei d’avortament per 
“afavorir” la maternitat. Per part del BLOC, Jordi 
Moliner es manifestava a favor de recolzar els 
drets del treballadors i mostrava la voluntat del 
seu partit de “posar fi a aquest desgavell”. Per la 
seua part, Jordi Romeu dubtava que la reforma 
busque la creació de llocs de treball, i recordava 
que el mateix dia de la posada en marxa, a 
Vinaròs va hi haure acomiadaments, sobretot 
en el sector del moble. 

El regidor popular Lluís Gandia es mostrava 
crític amb els sindicats, “estan aburgesats”, a 
més d’opinar que “PSOE i sindicats van de la mà”. 
Gandia criticava que les mesures són per reparar 

els greuges ocasionats per l’anterior govern 
socialista, “quan governen vostès, l’empresa que 
creix és l’INEM”, sentenciava. Batalla replicava 
que el culpable de que el PSOE hagués arribat al 
govern Central havia estat el propi PP, “és culpa de 
vostès, van mentir i van posar a un irresponsable 
al govern”. A més, Batalla indicava que la situació 
de crisi de l’Estat està vinculada a altres països 
d’Europa.  

Romeu finalment al·legava que la intenció dels 
populars és la de “criminalitzar els sindicats quan 
són treballadors que paguen les seues quotes”, 
recordava. Gandia, per la seua part, destacava 
mesures que afavoreixen a l’empresari, com als 
de Vinaròs que, apuntava, pateixen per poder 
pagar les nòmines. La resta de partits donaven 
recolzament a la vaga del dia 29. 

Mocions: Reforma laboral i acord entre UE i Marroc
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Tomás 

A la crida comarcal dels sindicats majoritaris 
se sumen diferents sectors: el ferroviari, el de 
serveis, l’industrial, l’ensenyament, la sanitat o 
Correus

A.C.
Més de 500 persones es combregaven a la plaça 

de l’Ajuntament de Vinaròs per mostrar el seu rebuig 
a la reforma laboral elaborada pel govern central 
responent així a la crida dels sindicats majoritaris 
de secundar la vaga general. En una convocatòria 
comarcal, el delegat sindical de la CGT a Castelló, 
Luis López, declarava que la incidència a Castelló 
en  funció dels serveis mínims ha estat seguida per 
el 100% en el sector ferroviari, “no circula cap tren, 
la gent a aprofitat per donar suport a la vaga”. “A 
Castelló han nombrat uns serveis minis, als quals 
han acudit companys designats, en torn al 11%”. 
Per la seua part, i quan a la incidència de la vaga 
a la comarca, Yolanda Villarroya, delegada d’UGT, 
informava que des del sindicat s’han posat en 
marxa a les 7 del mati per tal de organitzar piquets  
informatius i acudir a diferents polígons, com el 
de Planes Altes, per apropar-se posteriorment a la 
cooperativa Benihort, “on un percentatge bastant 
elevat han secundat la vaga, tot i que hi havia 
altres treballadores que sí havien acudit al seu lloc 
de treball”. “La gent no és conscient del que suposa 
la reforma laboral, crec que hi ha gent que no ha 
llegit en profunditat el que suposa la reforma 
laboral, i tot el que ens perjudicarà”. 

Finalment, segons explicava el coordinador de 
la zona de CCOO del Baix Maestrat, Sergio Andrés, 
quan al sector serveis també s’ha notat incidència. 
Respecte al sector hostaleria,  molts locals de la 
ciutat romanien amb les portes obertes, encara 
que alguns  comerços de la ciutat es veien amb 
les seues portes tancades, “durant la marxa cap a 
la plaça 1er de Maig anirem informant als locals 
per tal de informar als treballadors, que siguin 
sabedors que avui és una jornada de vaga general 
legítimament convocada i que no tenen que 
tindre cap tipus de problema  a l’hora de anar-
se’n del seu lloc de treball”. La incidència al sector 
industrial se situava, segons Andrés, en el 100%, “Hi 
ha molts polígons  aturats, sobretot en la zona de 
Vinaròs, i també a Benicarló, on hi ha polígons que 
estan tancats, i també hi ha una alta participació 
en transport públic, en serveis mínims”. A més, 
en el sector Correus, a Benicarló, la vaga ha estat 
secundada per un 80% del personal. Respecte a 
la incidència en l’ensenyament, el seguiment de 
la vaga ofereix  “dades prou elevades, sobretot 
en secundària”. En Sanitat, i realitzant una 
comparativa respecte a la vaga de 2010, segons 
explicava Andrés, les xifres se situaven en un clar 
augment del seguiment de la vaga “el doble de 
personal que a la vaga general anterior”.

Posteriorment, la manifestació recorria els 
principals carrers de la ciutat per arribar a l aplaça 
1er de Maig, lloc on s’han llegit diversos manifestos 
davant dels aplaudiments  multitudinaris. 
Castelló també acollia, hores desprès, una gran 
manifestació que partia de la plaça Maria Agustina.

Més de 500 
persones 
secunden la 
vaga general a 
Vinaròs
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actualitat

El subdelegado de gobierno, David Barelles, 
ha visitaba las instalaciones del PROP en Vinaròs 
acompañado por el alcalde de la ciudad, Juan 
Bta. Juan, para informar que la ciudad ha 
contado con una nueva unidad “especial” de 
expedición de DNI en las últimas semanas, algo 
que ha conseguido, como indicaba Juan, que 
“en un tiempo record se haya permitido poner 
al día las solicitudes de renovación de DNI”.  
Como explicaba el alcalde, la lista de espera 
acumulaba ya solicitudes de alrededor de 1 
año, y en el plazo de cinco días se ha dejado 
“limpia”. 

Barelles, por su parte, trasladaba que esta 
había sido una de las reivindicaciones realizada 
en la Junta de Seguridad desarrollada en 
las últimas fechas, “hable en seguida con 
el comisario para ver qué plan de choque 

podríamos poner en marcha para reducir lo más 
posible al lista de espera de prácticamente año 
y medio”. Así, a las dos unidades de renovación 
de DNI de las que se disponía, se solicitó a 
través de la comisaria una autorización para 
una tercera unidad”, un refuerzo con el que se 
ha contado desde el martes pasado hasta el 
próximo viernes, “volveremos el día 2, ya que 
son 5 días en la primera fase, y 5 días en la 
segunda fase, que es la de entregar al personal 
el DNI”. Se realizarán, por lo tanto,  750 DNI, 
por lo que como reiteraba Barelles, la lista d 
espera se pondrá al día, algo en lo que también 
coincidía el comisario de Castelló Jorge Martí.

El DNI reduce 
su lista de espera 
en Vinaròs

Renfe ha programado nuevos trenes Alvia que 
conectarán las ciudades de Vinaròs, Benicarló y 
Oropesa del Mar con Madrid a partir del próximo 
31 de marzo. La nueva oferta comercial permitirá 
llegar en tren diariamente a la capital de España 
en las fechas más relevantes como Semana Santa, 
el Puente de Mayo y verano, según ha informado 
la compañía ferroviaria en un comunicado.

Las playas de Castellón estarán unidas con 
Madrid mediante un tren diario por sentido 
que saldrá desde la estación Puerta de Atocha 
a las 9.10 horas y llegará a la costa en poco más 
de 3 horas y media. Mientras, el  Alvia saldrá 
diariamente desde Vinaròs a las 16.45 horas. Estos 
servicios estarán disponibles del 31 de marzo al 9 
de abril, los días 28 de abril, 2, 12 y 15 de mayo, y 
del 23 de junio al 16 de septiembre.

El nuevo servicio cuenta con tarifas 
promocionales con “importantes” descuentos. 
Además de la clásica tarifa de ida y vuelta, con 

un 20 por ciento de descuento, se ofrece la 
tarifa Estrella, que permite a los clientes obtener 
descuentos de un 40 por ciento, y la tarifa Web, 
con descuentos de hasta un 60 por ciento y que 
puede adquirirse exclusivamente a través de 
www.renfe.com.

Renfe programa nuevos trenes Alvia 
Unirán Madrid con Vinaròs y Benicarló en Semana Santa

Europa Press 

actualitat

Noemí Polls

Route 
66

Les 
Megahabilitats

Tenim tantes ganes de que finalitzen les obres que la setmana passada, 
en una foto que ens va cedir el fotògraf Aparicio, vam enviar les obres a un 
altre carrer. Evidentment, les obres en qüestió feien referència al carrer Doctor 
Fleming.

No estaria de més que a l’escola es 
donés l’assignatura de Megahabilitats, 
és a dir, habilitats per viure. No fa gaire 
sortia un estudi que deia que, des de 
sanitat, s’estava estudiant cada vegada 
més la relació entre bones emocions i 
menys malalties. Per aquest motiu es 
plantejava la possibilitat d’afegir a les 
escoles un espai per a la intel·ligència 
emocional, a fi i efecte de que, des de 
molt petits, aprenguin a dominar i 
conduir positivament els sentiments. 
Aquest no és un plantejament nou. 
“Más Platón y menos prozac” va ser un 
bestseller d’ara fa més de 10 anys. Crec 
que treballar les emocions des de l’escola 
seria una idea excel·lent. I evidentment, 
des de casa. De fet, actualment hi ha 
la figura del coaching personal que 
tant treballa en multinacionals per 
motivar als treballadors i saber trobar el 
millor de cadascú per a trobar un bon 
rendiment professional. I és que no val 
de res ser un geni en matemàtiques i no 
saber gestionar les pròpies emocions i 
ser feliç.

Enguany, i molt encertadament, la 
Regidoria d’Educació de Vinaròs ha 
preparat un curs intensiu d’anglès per 
als xiquets a partir de quart durant 
Setmana Santa, “easter english”. Seria 
fantàstic que es preparés, a preu també 
assequible, un taller de Megahabilitats.
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El responsable de Sanidad del PSPV-PSOE en 
Les Corts Valencianes, Alfonso Subías, pasaba 
por la sede socialista en Vinaròs  para informar 
que lo que pretende implantar el gobierno de 
la Generalitat es el copago, algo que “rompe la 
equidad del sistema”. Subías revisaba proyectos 
pendientes de desarrollar en el departamento 
de salud 01, “un ejemplo de déficit”, desde 
Morella hasta Peñíscola, pasando por Vinaròs 
y Benicarló, y recordaba demandas como las 
deficiencias que presenta la ampliación del 
hospital comarcal de Vinaròs, con un número 
de camas insuficiente, o la puesta en  marcha 
del segundo centro, que, como señalaba Subías, 
ni siquiera aparece en el presupuesto de 2012. 

Una situación de “deterioro” que se agravará, 

según el responsable 
socialista en Sanidad, 
con la política de recortes 
en Sanidad, cuya 
radiografía en cifras Subías ofrecía destacando 
que de los 1.057 millones de euros que se 
van a recortar en la Comunidad, 525 recaen 
en Sanidad. Según explicaba, el presupuesto 
de 2012 en Sanidad es 100 millones de euros 
inferior al de 2010. Subias apuntaba en qué 
van a afectar principalmente los recortes, tanto 
en los salarios de los profesionales como en la 
atención a los usuarios de la Sanidad Púbica, 
como los recortes en las guardias, disminución 
de laboratorios, reducción de gastos de limpieza 
y material sanitario, la revisión en las pruebas 

preoperatorias o la disminución del servicio 
de Urgencias, entre otras. “Vamos a tener un 
problema muy serio si no rectifican”, afirmaba. 
Subías señalaba también que él mismo 
presentó una propuesta no de ley que recogía 
mejoras destinadas a paliar las “deficiencias 
históricas” del departamento de salud 01, 
propuesta que el PP votó en contra. Además, 
denunciaba que los fondos compensados que 
debían destinarse a Sanidad no se han utilizado. 
Subías se preguntaba qué habían hecho con 
el dinero, “se quejan que el gobierno no les da 
dinero y cuando les dan no lo utilizan”. 

Subías advierte que 
los recortes agravaran 
una Sanidad “deficitaria” 
El responsable de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes 
afirma que la Generalitat pretende establecer el copago, algo que 
“rompe la equidad del sistema”

Subías comparecía acompañado por los 
socialistas Jordi Romeu y Xaro Miralles. 
Ambos han puesto sobre la mesa las 
deficiencias del sistema sanitario, tanto 
en Vinaròs como en Benicarló. Romeu ha 
lamentado que los usuarios del Hospital 

Comarcal deban llevar sus propias toallas 
o pijamas al ser ingresados, y que sean 
los familiares los que deban realizar 
mantenimiento los fines de semana. Según 
criticaba, además de los despidos que se 
han efectuado, ninguno ha afectado a 

miembros del PP que trabajan en el Hospital, 
“afortunadamente, no ocupan puestos 
importantes”, indicaba. Miralles, finalmente, 
reiteraba que el nuevo CSI de Benicarló “ya 
nace deficitario”, que la sala de Urgencias es 
pequeña  y está “colapsada”.

La Sanidad en Vinaròs 

El portaveu d’Esquerra Unida, Manuel Villalta, 
ha criticat esta setmana que el govern local 
continue “excusant-se en l’herència” desprès de 
9 mesos de govern quan la mala gestió sobre 
temes com els de la finca del carrer Major o els 
Cossis, que han aconseguit un perjudici per 
als interessos econòmics de la ciutat, ha estat 
compartida “és la mala gestió d’uns o dels altres”, 
ha assenyalat. A més, ha replicat al regidor 
d’Obres i Servef, Jose Ramon Tárrega, quan 
aquest regidor informava que en lloc de pagar 
10 milions d’euros s’hauran de pagar 870.000 
euros a conseqüència del Cas Arizmendi, “com 
si fóra anar a fer-se un vermut”, ha lamentat 
el portaveu d’EU, “recordem que igualment 
són mols diners”. A més, Villalta ha opinat que 

l’Ajuntament de Vinaròs no hauria d’invertir en 
càmeres de seguretat per al trànsit als carrers de 
Vinaròs, “que en posen una també a les portes 
de l’INEF”, ha invitat Villalta, recordant que des 
de l’àrea d’Ocupació no s’ha aconseguit ni un 
sol lloc de treball en tots aquest mesos, “bé, sí, 
dos llocs de treball per als assessors”.   

D’altra banda, ha criticat que el mateix regidor 
Tárrega no hagi concretat en què consistirà la 
compensació a la ciutadania sobre el servei de 
recollida i selecció de residus que s’ha posat en 
marxa, “no va explicar en què consisteix el premi 
per reciclar, si en un viatge d’un cap de setmana 
a Mallorca o en un pernil”respecte als portals 
i propietats que presenten brutícia, Villalta 
ha demanat que es faci complir l’ordenança, 

encara que siguin propietats privades, “un cotxe 
també és propietat privada i si està aparcat en 
zona blava et multen”, ha comparat.

Villalta lamenta que el PP s’excuse en “l’herència” 
El portaveu d’EU recorda que des de l’àrea d’Ocupació no s’han creat llocs de treball 

Concierto en parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, 
Coral Sant Marc de Xert, Coral García Julbe de Vinaròs. 

Hora del concierto a las 8 de la tarde.        

Domingo día 1 de abril Informem que la pròxima setmana, 
amb motiu de la festivitat de 

divendres, avançarem la impressió 
del setmanari per la qual cosa 
necessitem que ens envien les 

seues col·laboracions, a més tardar, 
dimarts a migdia.  



7

n. 552 - 30 de mar•  de 2012 actualitat

A. C.
Los departamentos de Educación y 

Ocupación han organizado una programación 
que gira alrededor del día 5 de abril, con motivo 
del día 2 de abril como Día Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil. La iniciativa, como 
explicaba el edil de Educación, LLuis Adell, urge 
de la conmemoración del nacimiento del autor 
Hans Christian Andersen, uno de los autores 
que “más ha fascinado a los niños y niñas con 
sus cuentos y relatos”. Así, la jornada servirá para 
promover la lectura entre los más pequeños, 
como señalaba Adell, “desde Conselleria se ha 
procurado que los centros educativos fomenten 
con un plan lector la lectura infantil y juvenil”.  

El colectivo promotor, la  Asociación 
Internacional por el libro juvenil, está 
conformada por asociaciones de todo el 
mundo que persiguen la aproximación del 
libro a ambos ámbitos, tanto el infantil como 

el juvenil. Las actividades propuestas se 
desarrollarán a las 11 de la mañana, en la plaza 
del Ayuntamiento, con la I Muestra Infantil 
de libros infantiles, a cargo de las librerías Els 
Diaris, Obreda, Lisboa y Nunca Jamás, “a los 
que agradecemos su colaboración y su ayuda”. 
Posteriormente, a las 11:30, se inaugurará en 
la biblioteca la exposición “100 anys somiant 
histories, el llibre infantil i juvenil al segles XIX 
i XX”, una exposición organizada por el archivo 
municipal a partir del fondo bibliográfico del 
propio archivo, y, finalmente, en la sala de 
actos de la Biblioteca, se ha programado una 
sesión de Cuentacuentos.

Por otro lado, Adell informaba que en la 
iniciativa Easter English, la semana en inglés 
que debe tener lugar durante la Semana Santa 
a propuesta de Educación, se han superado 
las previsiones, “teníamos un margen para 

poder aumentar el número de inscripciones y 
lo hemos llevado a cabo”, así, finamente, se ha 
inscrito 98 niños y niñas de 5º y 6º de centros 
educativos de Vinaròs, “todo un éxito”, afirmaba 
Adell.  El curso se desarrollará de los días 9 al 13 
en horario de 9:30 a las 13:30 horas.

Por su parte, el edil de Ocupación, Juan 
Amat, ha informado de la puesta en marcha 
del curso “En el género informático…Iguálate”, 
organizado por este departamento, el de 
Educción y la Fundació Isonomia. El curso está 
dirigido a mujeres que pueden reciclarse en 
materia informática. El plazo de matrícula se 
cierra el 13 de abril de 2012 y debe formalizarse 
en el área de Educación, edificio de la biblioteca, 
primer piso, del 18 de abril al 13 de junio. El 
precio del curso es de 20 euros, tarifa que se 
reduce a 15 en el caso de que se sea socia de 
Isonomia.

Dia 5, Día Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil
Vinaròs conmemora la jornada con una muestra de libro infantil 
y juvenil en la que colaboran librerías de la ciudad, como Els 
Diaris, Obreda, Lisboa y Nunca Jamás

El responsable de l’àrea d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, ha afirmat 
que el Centre Especial d’Ocupació no ha obert 
les seues portes per les condicions que presenta 
el conveni signat entre l’anterior equip de govern 
i l’empresa Escal UGS, “si el Centre Especial 
d’Ocupació no s’ha posat en marxa no és per la 
voluntat de l’equip de govern, que és el primer 
interessat en què el centre siga una realitat”. Un 
conveni que Amat ha definit com poc profitós 
per a l’Ajuntament, “la postura de l’Ajuntament 
va ser excessivament pusil·lànime, i aspirem 
a ser exigents amb Castor, per descomptat, el 
compromís de ball, cosa que fins ara, baix el 

nostre punt de vista, el compromís 
no ha sigut tot el que a nosaltres ens 
hagués agradat que fóra”. Així, s’obri 
un període de negociació al voltant 
d’un conveni que consta, segons 
ha explicat Amao, de cinc folis i en 
el qual bàsicament s’al·ludeix a un 
compromís del consistori a tindre el 
Centre obert en data 1 de maig de 
2012, “i, a canvi, Castor assumeix un compromís 
teòric d’encarregar la gestió de manteniment 
d’una plantació de cítrics que en teoria ha d’anar al 
perímetre de la planta terrestre al Centre Especial 
d’Ocupació”. Amat precisava que la realitat és que 

“Castor no ha iniciat la plantació dels cítrics, i que 
existeix la obligació per l’Ajuntament  de tindre 
el centre cobert en aquesta data”. Així, Amat ha 
sentenciat que “lluny de defensar els interessos 
municipals”, el que ha creat la firma del conveni 
“és un problema”.  

Amat, crític amb el conveni 
entre Ajuntament i Castor
L’Ajuntament ha obert un nou període de negociació amb Escal UGS

A més, Amat ha lamentat que “des del 
primer moment vaig preguntar en quina 
situació estava la tramitació del Centre 
Especial d’Ocupació, i se’m va dir que no 
existia expedient administratiu creat al 
respecte”. El regidor d’Ocupació ha replicat 
així les declaracions versades des de partits 
com el PSPV-PSOE o el PVI, al criticar que des 
d’Ocupació no s’havia dut a terme en 9 mesos 
cap tipus d’incentivació laboral a Vinaròs, 
especialment respecte al Centre d’Ocupació. 
Malgrat tot, el responsable d’Ocupació ha 
concretat que s’ha obert un període de 
negociació, “finalment s’han avingut, per tal de 
reconduir els mermes del conveni i que, per un 
costat, se’ns eximeixi de l’obligació de tindre 
el centre obert el dia 1 de maig, sense que 
això supose la renúncia per part de Castor a 
contractar els serveis del futur Centre Especial 
per tal de mantenir la plantació de cítrics”. 
I, també, s’ha volgut concretar els terminis i 

elaborar un calendari d’obligat compliment 
tant per l’Ajuntament com per l’empresa que 
desenvolupa a més d’establir els ingressos 
que suposarà la contractació dels serveis per 
part de  Castor per al centre “sols així podrem 
assentar-nos i valorar quants llocs de treball 
estarem en condicions de crear, en base als 
ingressos provinents de Castor”. Finalment, 
també es plantejarà la possibilitat de vore 
quins tipus de serveis, a més dels de jardineria, 
es podrien oferir des del Centre Especial 
d’Ocupació al Projecte Castor.  

D’altra banda, Amat ha indicat que el 
govern local pretén fraccionar el servei que 
està prestant la UTE Fobesa, un d’ells el de 
jardineria, “es tractaria d’habilitar que el Centre 
Especial d’Ocupació puga optar al concurs de 
jardineria”. Així, es tractarà de facilitar que el 
Centre puga concórrer al concurs de manera 
que es dote d’una major entitat aquesta 
iniciativa. A més, s’han posat en marxa a través 

de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament 
Local i en col·laboració amb el Servei de 
Promoció Econòmica i Relacions Internacionals 
de la Diputació de Castelló, diversos Tallers 
d’Orientació Laboral dirigits a les persones 
que es trobin en situació de desocupació. 
Els tallers es realitzaran els dies 16,18 i 20 
d’abril en horari de 9:30 a 13:30h, en el Saló 
d’actes de la Biblioteca Municipal. Aquelles 
persones interessades a realitzar els tallers 
hauran de presentar la sol·licitud degudament 
emplenada que es podran descarregar a www.
vinaros.org o que se’ls facilitarà en l’ADSL de 
l’Ajuntament, carrer de Sant Ramón, s/n.

Finalment, i respecte a altres possibles línies 
d’actuació dirigides a dinamitzar el sector 
laboral a la ciutat, Amat ha afirmat que s’està 
treballant en diferents aspectes, tot i que no ha 
volgut avançar altres iniciatives encetades des 
del seu departament, de les quals ha afirmat 
que parlarà en futures convocatòries.

Fraccionar els serveis de la UTE Fobesa 

A. C.
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Redacción

El portavoz y edil socialista, Jordi Romeu, ha 
salido al paso de las declaraciones realizadas 
por el edil de Ocupación, Juan Amat, durante las 
cuales éste dudaba del aspecto positivo  que para 
Vinaròs pudiera tener el convenio firmado con la 
empresa que desarrolla el Proyecto Castor. Según 
ha avanzado Romeu, la empresa se propone 
realizar un estudio de impacto laboral para 
concretar en qué términos ha sido beneficioso 
la instalación del Proyecto Castor en la ciudad 
en todos los ámbitos, tanto en la compra de 
terrenos como en la contratación de empresas 
de diversa índole, como en la incorporación 
de trabajadores, así como, también, en la 
incidencia de estas incorporaciones laborales 
en los diferentes sectores económicos de la 
ciudad, “que visiten las oficinas del proyecto”, 

aconsejaba Romeu a Juan Amat. Un proyecto, 
el Castor, que debía ser cliente del Centro 
Especial de Empleo, como también recordaba 
el actual edil de Ocupación. En este sentido, 
Romeu ha destacado que si no se ha llevado 
a buen término el acuerdo entre consistorio y 
empresa no ha sido responsabilidad del anterior 
equipo de gobierno, sino por  la “incapacidad 
y pocas ganas de trabajar” del gobierno local 
actual. Una circunstancia que se repite, como ha 
señalado Romeu, con otros proyectos iniciados 
en la anterior legislatura, como el Vinalab, o el 
Centro de Día. Respecto a esta última iniciativa, 
el portavoz y edil socialista ha lamentado que 
se “hayan puesto todos los muebles en una 
habitación” y que permanezca con las puertas 
cerradas, “si nosotros estuviéramos gobernando 

algunos de estos proyectos ya estarían en 
marcha”, ha asegurado Romeu.  

Además, Romeu ha alertado de que la gente 
interesada en obtener información precisa 
sobre ocupación de vía pública debe dirigirse 
a al departamento de actividades de Servicios 
Técnicos para informase  adecuadamente, y 
que “dejen de escuchar a voces de fuera del 
Ayuntamiento”. Romeu se desmarcaba de 
las decisiones emprendidas en este ámbito 
por el gobierno local y dejaba fuera de toda 
responsabilidad a su partido. 

Romeu replica a Amat

Por otro lado, Romeu ha lamentado la actitud 
del alcalde de Vinaròs, quien según ha informado 
el portavoz socialista negó los equipos mínimos, 

como el de megafonía, a la CGT, equipos 
necesarios para llevar a cabo la manifestación 
y concentración previstas durante la huelga 

general del día 29. Romeu ha dudado del aspecto 
democrático de la negativa, además de afirmar 
que  “los equipos son del pueblo de Vinaròs”.

Crítica al alcalde  

Finalizado el X Salón Internacional de la 
Evasión y el Turismo de Donostia-San Sebastián, 
Sevatur, la concejal de Turismo del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Elisabet Fernández se ha mostrado 
muy satisfecha ante los actos llevados a cabo 
por el municipio. Las aproximadamente 17.000 
personas que se acercaron durante este fin de 
semana al palacio del Kursaal pudieron conocer 
más de cerca toda la oferta turística de Vinaròs. 
Como apunta la concejal de Turismo, “asistir a 
Sevatur nos ha dado la oportunidad de darnos 
a conocer mejor entre los ciudadanos de la zona 
y poder promocionar así todo el abanico de 
posibilidades que Vinaròs le ofrece al visitante, 
pero eso sí, de una forma diferente. Como 
innovación hemos introducido un concurso 

a través de las redes 2.0 para mostrar todas las 
experiencias gastronómicas que el municipio 
acoge, que desde ya mismo podemos decir se 
ha traducido en un gran número de visitantes en 
nuestro estand, así como un mayor tráfico en la 
web y redes sociales en las que Turisme Vinaròs 
está presente, como son: Issuu, Facebook o Flickr.” 
Igualmente, la concejal también se ha mostrado 
muy satisfecha porque el material promocional 
que se había llevado a este certamen se ha 
agotado casi en su totalidad, sobretodo el 
de turismo familiar y de natura. Así mismo, 
la presentación de Vinaròs dentro del club 
gastronómico Saborea España, de reconocido 
prestigio nacional e internacional, ha resultado 
un input muy valorado entre los asistentes que 

han manifestado su interés por Vinaròs como un 
potente destino turístico. El público de la feria 
también se ha mostrado muy interesado por el 
alojamiento que Vinaròs posee, desde hoteles 
hasta alquileres o campings”.

Vinaròs “foco de atención” en Sevatur 
La ciudad está presente junto a los 17.000 asistentes a la Feria de Turismo

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

Informem que la pròxima 
setmana, amb motiu de 
la festivitat de divendres, 

avançarem la impressió del 
setmanari per la qual cosa 

necessitem que ens envien les 
seues col·laboracions, a més 

tardar, dimarts a migdia.  
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Davant l’aproximació de la 
Setmana Santa i amb la celebració 
del Dijous Sant “Dia de l’Amor 
Fratern”, volem convidar a reflexionar 
davant la situació econòmica i social 
que actualment està vivint la nostra 
societat, i més concretament la 
realitat de molta gent del nostre 
poble. És per això que volem donar 
a conèixer les nostres activitats així 
com el nostre estat de comptes 
durant l’exercici 2011.

Activitats
Projecte d’acollida
El primer contacte que té la gent 

amb Càritas. Des d’aquest projecte 
es deriva a la resta. La derivació es 
fa sempre prèvia entrevista amb la 
treballadora social i presentació de 
documentació.

Nº de persones ateses en acollida: 
1.265

Projecte d’aliments
Distribució d’aliments procedents 

tant del Banc d’aliments com de les 
aportacions personals. Periodicitat 
quinzenal. 

Nº persones ateses: 873 (de les 
quals 534 venen per primer cop a 
Càritas).

Nº de lots d’aliments distribuïts: 
4.173 ( 3.944 durant l’any i 229 
Nadal).

Kg. de menjar: 108.632,125 
(90.632,125 kg procedents del 
Banc d’aliments i 18.000,00 kg 
d’aportacions particulars).

Projecte de transeünts
Ajuda puntual a transeünts que 

no tenen possibilitat d’alberg ni 
menjar des de Tortosa fins a Castelló 
(en totes dues ciutats hi ha albergs). 

Se’ls fa ajuda de sopar i dormir per 
una nit.

Nº persones ateses: 310

Projecte roba
Aquest projecte està obert tant 

a la gent que rep ajudes de Càritas 
com a les que no.

Projecte drogues i presons
Atenció i seguiment de persones 

amb problemes de toxicomanies i 
presons, així com als seus familiars 
mitjançant entrevistes personals i 
grups d’autoajuda.

Nº de reunions dels grups 
d’autoajuda: 39

Nº persones ateses: 33

Projecte voluntariat
Format pel grup de gent que de 

manera voluntària fan possible el 
treball de Càritas. Hi ha voluntaris 
en tots els projectes que estan en 
marxa. I es renova contínuament 
amb la incorporació de nous 
voluntaris.

Nº voluntaris actuals: 69

Projecte clara
Atenció psico-social a dones en 

situació o risc d’exclusió social.
Nº dones ateses: 24 (14 en grups 

d’autoajuda i 10 participants en 
“Taller de costura”).

Projecte de menors
Aquelles activitats que des de 

Càritas s’orienten a la millora de la 
situació dels menors que hi ha dins 
les famílies que acudeixen al nostre 
servei.

Nº menors atesos: 249 (25 en 
reforç escolar i 224 en campanya de 
Reis).

Càritas 
Interparroquial 
de Vinaròs

El pleno extraordinario 
celebrado el miércoles servía 
para dar luz verde al proyecto de 
Plan de Ajuste que ayudará, como 
explicaba el edil popular Ernesto 
Molinos, a mejorar la situación 
de endeudamiento prevista por 
el decreto puesto en marcha 
por el gobierno central, que está 
dirigido a la adopción de medidas 
que palien la situación de las arcas 
municipales de los consistorios 
que se acojan a esta posibilidad. 
En el caso del consistorio 
vinarocense, el plan de ajuste se 
sostiene en tres pilares, fraccionar 
los pagos a la UTE Fobesa, y 
la recuperación de la tasa de 
basuras, la recaudación del IBI y 
un aumento de las contribuciones 
de la planta terrestre del Proyecto 
Castor. El edil popular Ernesto 
Molinos señalaba la difícil 
situación económica por la que 
está pasando actualmente y su 
falta de liquidez. El único punto 
en el orden del día ha salido 
adelante con el voto favorable de 
los ediles populares, la abstención 
del PSPV-PSOE, del PVI, y el voto 
en contra del BLOC y de ERPV. 
Los nacionalistas argumentaban 
su oposición opinando que en 
el plan de ajuste “existen cinco 
artículos que tocan previsión 
de ingresos cuando deberían 

dirigirse al ahorro en el gasto”. En 
cuanto a ERPV, el edil Lluis Batalla, 
explicaba su voto en contra 
poniendo en duda la planificación 
respecto al plan, “la media en 
improvisación es más elevada que 
la media en planificación”. “Se han 
llevado a cabo 34 planes desde 
que están en el Ayuntamiento, 
y este es un plan más”. “La única 
ventaja respecto a los otros es 
que este parece que está mejor 
planificado”.    

Respecto a la abstención de 
los socialistas, estos señalaban 
que no es un plan gratuito, ya 
que implica contraer un crédito 
además de afirmar que “todavía no 
se conoce la liquidación del 2011, 
por lo que el pago de estas facturas 
pendientes podría haberse 
afrontado con los remanentes de 
tesorería”, como indicaba Vicent 
Andreu Albiol. Por otro lado, Albiol 
recordaba que la Generalitat aún 
debe dinero a Vinaròs, una suma 
que se eleva a 1.000.000 de euros, 
cantidad pendiente similar a los 
990.000 euros a la que asciende 
el total en facturación adscrita al 
citado plan de ajuste. En el mismo 
sentido se manifestaban desde el 
PVI, además de basar su abstención 
en la consideración de que el plan 
de ajuste supone, finalmente, un 
incremento de la presión fiscal.

Se aprueba el 
Plan de Ajuste 

El PP vota a favor, el PSPV-PSOE y el PVI se 
abstienen y el BLOC y ERPV votan en contra
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Judicis tingues i 
que els guanyes

Mª Dolores MIralles

La alternativa que nos 
demanda la sociedad

Ximo Puig, 
candidat a secretari general del PSPV

Leo en los semanarios locales varias críticas por 
haberse construido en el nuevo campo de fútbol 
un palco, francamente el día de la inauguración 
me sorprendió que en la tribuna no hubiera 
nada de lo que ahora se ha construido, se me 
dijo que no se querían hacer distinciones y en 
el mencionado día de la inauguración, para un 
servidor de Vds., se hizo el ridículo al poner unas 
cuerdas entre las cuales se reservó sitio para las 
autoridades civiles y deportivas, entre las cuales 
estaba el presidente de un equipo de Primera 
división que fue el que inauguró el campo 
deportivamente. Tengo visitados varios campos, 
tanto en mi juventud -al formar parte del equipo 
de balonmano (jugábamos en campo de futbol 
ya que los equipos eran de once jugadores) del 
equipo de atletismo- como posteriormente de 
árbitro, también como directivo del Vinaròs C.F., 
y la verdad, el único que no tenía palco era el 
nuestro. Era necesario, no se puede hacer lo del 
día de la inauguración porque pienso y repito 
que fue un ridículo.

Parece ayer que fue Carnaval y ya estamos 
encima de la Semana Santa, semana que también 
da nombre a nuestra ciudad y tenemos muchos 
visitantes para presenciar las procesiones, 
que son excepcionales, sobre todo en nuestra 
comarca y lindantes. Los componentes de las 
cofradías se esfuerzan en que cada vez tenga 
una mayor representación gráfica de lo que 
fue el martirio de Jesucristo, y una última 
demostración quedó representada en el 
monumento inaugurado el pasado día 23 en la 
plaza de Sant Valent por la Confraria del Natzaret 
y Sant Sepulcre, todo ello se consigue con una 
muy buena dedicación y sacrificio, cosa que se 
debe agradecer por cuanto con ello se consigue 
resaltar el nombre de nuestra ciudad. Por residir 
en la calle Baix Maestrat constantemente paso 
por donde se está realizando las obras de 
adecentamiento del final de la avda. Barcelona, y 
crean que estoy gratamente sorprendido por lo 
que se está haciendo en la misma, había escrito 
en más de una ocasión sobre el abandono de 
aquella parte, que siendo la entrada a nuestra 
ciudad había comentado aquello de que la cara 
es el espejo del alma, y tal como estaba aquello 
podía pensar que como estaría el centro de la 
población, algunos sitios muy transitados por 
varios motivos están desde luego que da pena, 
me refiero principalmente a una de las partes de 
la avda. Jaime I y lo que va desde el paseo Fora 
Forat al grupo San Sebastián ¿tan difícil y costoso 
debe ser simplemente limpiarlo?

Esta semana se ha sabido que el ex 
presidente de Baleares, Jaume Matas, 
ha sido condenado a seis años de cárcel 
como autor de los delitos de malversación, 
prevaricación, falsedad documental, fraude 
a la administración y tráfico de influencias. 
Apenas unas horas después, el presidente de 
la Generalitat, Alberto Fabra, anunciaba su 
decisión de retirarle el título de Embajador 
de la Comunitat Valenciana que el propio 
PP le concedió, como si con eso resolviese 
alguna cosa. Estamos ante la prueba más 
evidente de hasta qué punto el PP ha llevado 
la Comunitat Valenciana a la situación en 
la que se encuentra. No hay escándalo 
de corrupción que no haya salpicado de 
manera directa o indirecta los cimientos más 
profundos de la Generalitat, hasta el punto 
de que el PP ni siquiera fue capaz de acertar 
a la hora de buscar un “embajador”. No es 
una cuestión secundaria, ya que estamos 
ante un nuevo episodio que demuestra 
negro sobre blanco la estrecha relación que 
siempre ha existido entre el PP y los casos de 
corrupción que tanto daño han hecho a la 
imagen no solo de la Generalitat Valenciana 
sino de toda la Comunitat. Por estos motivos, 
por mucho que Alberto Fabra se empeñe en 
intentar transmitir una imagen de que las 
cosas han cambiado, lo cierto es que sigue 
cometiendo, en el fondo, los mismos errores 
que sus antecesores. Por un lado dice que 
no le interesa la Fórmula 1 y que lo que de 
verdad le preocupan son los proveedores a 
los que la Generalitat debe miles de millones 
de euros y, a los dos días, se hace público 
que ha pagado por adelantado más de 20 
millones de euros al magnate de la Fórmula 
1, Ecclestone, por el campeonato del próximo 
verano. Luego dice en el Congreso de Sevilla 
que el PP ha cometido muchos errores 
en el pasado al no atajar la corrupción, y 
luego mantiene al frente del aeropuerto 
sin aviones a Carlos Fabra, a quien el juez 
ha pedido una fianza superior a los cuatro 
millones de euros para hacer frente a los 
posibles delitos de fraude fiscal, tráfico de 
influencias y cohecho. Fabra no es creíble, y 
por eso, los socialistas tenemos el gran reto 
de salir fuertes del Congreso Nacional que 
celebraremos la próxima semana en Alacant, 
para construir esa alternativa que nos 
demanda la sociedad, para que la Comunitat 
Valenciana recupere el liderazgo que nunca 
debió perder. El PP, que ha llevado a la 
Generalitat y a la Comunitat a la quiebra, no 
será la que la saque de la crisis.

A la Comissió d’Hisenda, l’alcalde ens 
va informar “d’altres” tres sentències 
desfavorables als interessos de l’Ajuntament, 
relacionades amb les demandes que es van 
interposar en el seu dia pel “desastrós” PGOU 
que tants mals de cap i estralls econòmics 
estan causant; diem “un desastrós” PGOU 
realitzat i aprovat pel corró de la majoria 
absoluta del PP al 2001, que està posant 
de manifest el brutal i nefast impacte a que 
està llastrant, exercici enrere exercici, els 
pressupostos municipals. A manca d’estudiar-
les, a les sentències en ferm conegudes com: 
el terreny de la milla d’or de la zona verda de 
l’Avda. Joan XXIII, del Sr. Carceller, on vam 
haver de pagar 3.159.000 €, l’altra sentència 
ferma de la Família Comes de 1.900.000 € i el 
cas Vandowska 2.600.000 €, en aquests dos 
últims casos, a més a més dels increments 
dels interessos de demora per pagament 
ajornat en varis exercicis; ara s’ha d’afegir 
les últimes que són: la sentència en ferm del 
terreny esportiu del “Carrer Major”, aquella 
que l’alcalde Moliner va dir, fent ostentació 
d’un profund cinisme. “Que havia enganyat 
al propietari”. Fent memòria, en un principi 
l’Ajuntament va pagar 75 milions de les 
antigues pessetes i ara amb sentència ferma, 
sense possibilitat de recurs, ens costarà la 
fredolera quantitat de 1.400.000 €, és a dir, 
gairebé 233 Milions de les antigues pessetes. 
Quins nyap de gestors, senyors del PP, primer 
es compra i després es qualifica, no a l’inrevés, 
perquè sempre et surt més car.

Per altra part el Tribunal Superior de 
Justícia ha revocat la sentència del jurat 
d’expropiació en quant al terreny de la milla 
d’or de l’Av. Joan XXIII, del procés abans 
esmentat del Sr. Carceller. L’Ajuntament ja 
va fer un pagament de 3.159.000 € però ara 
El TSJ diu que li hem de pagar 4.900.000 €, 
és a dir, 1.800.000 més (300 milions de les 
antigues pessetes). Aquesta sentència encara 
es pot recórrer per l’Ajuntament, per tant no 
és ferma, però en qualsevol cas pinta mal per 
als interessos locals.

Per últim, ens trobem amb la sentència 
dels terrenys “dels Cossis” que li reconeix la 
propietat a la mercantil Vimisco, SL ... però se 
li dóna a l’Ajuntament la raó en la part que 
fa referència a la no validesa del programa 
urbanístic presentat per aquesta mercantil, la 
qual manté la propietat i en un futur podrà 
construir un altre programa urbanístic viable 
al mateix lloc, i/o traslladar l’edificabilitat 
a un altre PAI de la ciutat a compte i càrrec 
de l’Ajuntament. Per tant, podem afirmar 
que el nostre consistori ha començat el seu 
particular “Via Crucis” amb sentències en la 
seua contra que ens obliguen a pagar més 
de 9.000.000 € en sentències fermes, i pot 
ser encara que aquesta quantitat es pugui 
triplicar. Lamentable i exclusiva herència 
d’uns incompetents governats del PP, que ara 
ens tocarà pagar de la butxaca de cadascun 
de tots els vinarossencs. Lamentable, però 
cert.2012
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Ser d’esquerres quan 
governa la dreta

PP: + substància, 
       – demagògia

Hay que 
concienciarnos 
y hacer un 
buen uso de los 
estacionamientos 

Manuel Villalta

Informem que la pròxima setmana, amb motiu de la 
festivitat de divendres, avançarem la impressió del 
setmanari per la qual cosa necessitem que ens envien les 
seues col·laboracions, a més tardar, dimarts a migdia.  

Desde Cocemfe Maestrat siempre 
hemos denunciado, a través de formulas 
como la foto-denuncia, la insolidaridad de 
muchos conductores, que hacen un uso 
indebido de las plazas de aparcamiento 
que corresponden al colectivo de personas 
discapacitadas. Estas plazas están colocadas 
de forma que, el discapacitado tenga una 
mayor facilidad para llegar a los sitios más 
habituales, para realizar todas sus gestiones, 
desplazamientos a zonas de recreo, etc. 
También hemos denunciado, que hay 
personas “no discapacitadas”, que hacen 
uso de tarjetas de personas discapacitadas, 
no siéndolo, y haciendo uso de la tarjeta 
de un discapacitado a su cargo para 
realizar las propias gestiones, y no las de la 
persona discapacitada, como puede ser ir 
al lugar de trabajo, utilizando una plaza de 
aparcamiento necesaria para el colectivo 
durante 8 horas seguidas, ya que ni siquiera 
muestran la sensibilidad de mover el 
vehículo durante toda la jornada laboral, sea 
continua o discontinua. 

Además también, hay personas 
discapacitadas que se creen que una plaza 
de aparcamiento para discapacitado, es una 
plaza de aparcamiento de 24 horas al día, 
365 días al año. Pues dejan el coche ahí, y ni 
se molestan de vez en cuando en cambiarlo 
de sitio, para dar movilidad a esa plaza de 
aparcamiento, y pueda ser utilizada, en 
algún momento, por otra persona que la 
pueda necesitar. 

Cocemfe Maestrat
Manolo Celma  Presidente

El 16 i 23 de març van “aparcar”un 
eco parc portàtil al passeig Fora Forat. 
Celebrem que a la dreta se li desperta, 
de la mà del Sr. Tàrrega, que junt 
amb el Sr. Gandia seran els immolats 

d’aquesta legislatura, la dèria del reciclatge, neteja 
i amenaces. Però abans els manaires han de donar 
bons exemples, i no sols de reciclatge, els han de 
donar d’ètica, moralitat, honradesa i netejar els 
partits de polítics corruptes, alguns quedarien en 
quadre, i no distraure al personal amb la caca de 
gos, que amb la teoria laboral de la coalició de 
semi-dreta, crea llocs de treball, com els corralets. 
Per cert el cagador més gran (i no sol de gos) el 
tenim al centre del poble, al solar de sant Francesc, 
gràcies a l’inoblidable don Jacinto Moliner, 
enemic del patrimoni cultural, alcalde del PP, per 
Vinaròs, gràcies a ell tenim un PGOU amb unes 
conseqüències nefastes, tant urbanístiques com 
econòmiques, cal recordar a Vandowska, les zones 
verdes, Carrer Major, Arizmendi?

En aquest lloc Fora Forat es fa el mercat del dijous 
que deixa tota classe de residus i que al netejar-
lo tot fa cap sense classificar al mateix camió, 
que no es fa selecció! Com a la platja que no es 
posen papereres selectives com abans, papereres 
de  quatre recipients dels colors universals del 
reciclatge, els dos estius passats sols instal·laren 
papereres unitàries.

Ara la campanya és contra els gossos, pot ser 
que algun amo sigue més gos que els pobres 
animalets, però no sols són els gossos els que 
embruten el poble. Quan plou les aigües fecals, 
sense depurar, fan cap al mar i al riu contaminant-
los perillosament (com deia Perogrullo), a l’estiu 
també plou, i a l’estiu és quan es fa ús de la platja 
i del mar. Són els gossos responsables d’aquesta 
contaminació? Són els gossos els responsables de 
no separar els pluvials del fecals quan tingueren tot 
l’espai obert del port (quant quedarà llest?) fins al 
Cervol? No hagués calgut fer el sifó, ni tindríem el 
punt greu de contaminació del mar baix l’escola 
de música. Des de Migjorn ho denunciarem 
infinitat de vegades, i demanarem una revisió 
de l’emissari, com és “natural” no ens feren cas, 
ni ens consultaren mai per constatar les nostres 
opinions, no ho feren el PSPV-PVI que “manaven” 
ni el PP-Bloc que havien de ser els fiscalitzadors de 
la tasca del govern, ara tenim un greu problema 
de contaminació i perillosa per la salut, amb una 
boca oberta al mar que pot quedar tapada d’arena 
amb un bon temporal, o inundar-se la zona en 
una pluja mitjaneta. L’AV Migjorn ho ha denunciat 
moltes vegades, i seguirem fent-ho. Per reblar el 
clau al tub unitari que posaren és d’un diàmetre 
més menut (80ctm) que el que ha quedat, (oval de 
150 x 80), tram que va des del carrer Àngel fins al 
passeig Jaume I.

Després del temps que fa que governa  el 
Partit Popular a l’Ajuntament de Vinaròs 
estem  comprovant que el Partit Socialista ara vol 
manifestar-se i actuar com un partit d’esquerres.

Tota la ciutadania  de Vinaròs  encara  tindrà 
present els últims quatre anys  de la legislatura 
anterior, quan  el Partit Socialista encara que amb 
un pacte amb el Partit de Vinaròs Independent va 
estar  governant  Vinaròs  durant quatre  anys,  i 
el Partit  Socialista  va fer  polítiques  de moltes 
maneres menys d’esquerres. Hi ha hagut de passar 
que  a Vinaròs  guanyés  les  eleccions  municipals 
un partit  de dretes,  que apliqués  polítiques  de 
dretes  i que  incomplís  el seu programa electoral, 
com  és  habitual en els  partits de  dretes, per a 
que el Partit Socialista s’identifiqui i vulgui  actuar 
com d’esquerres.

Però com bé diu el  refrany espanyol:  “el 
movimiento se  demuestra andando”, ja que  durant 
quatre  anys  amb  alcaldia  socialista i  quatre 
anys més formant part de l’equip de govern 
no  s’ha demostrat.  I per  creure-ho  primer cal 
veure-ho. Tots som sabedors que durant  la 
legislatura anterior  a Vinaròs hi havia molts 
temes pels quals  reivindicar.  Les deficiències  i 
necessitats de l’Hospital, un bon accés  a 
l’ambulatori,  el 5é  col·legi,  la residència  de la 
tercera edat, el 2n. ambulatori, el servei del tren de 
Rodalies i alguns més que no només no van fer, sinó 
que ni tan sols es reivindicaren. I no és perquè no hi 
va haver oportunitats, que sí n’hi va haver,  ja que 
en la legislatura anterior amb alcalde socialista vam 
tenir la visita del conseller de Sanitat per inaugurar 
les instal·lacions buides de l’ampliació de l’Hospital 
i  el llavors alcalde  socialista no  va obrir  la boca 
per reivindicar les  necessitats  i  deficiències  que 
l’Hospital ja venia patint.

També en  la legislatura anterior  hi va haver 
una  vaga general convocada pels sindicats 
i l’actitud  del llavors  alcalde socialista va ser 
molt diferent a la que ha estat en la passada vaga 
general del  dia 29 de març  com a portaveu 
del Partit Socialista a l’oposició. Entenem  pel 
que hem  vist  i el que estem veient que s’actua 
ideològica  i  políticament  segons  el càrrec que 
s’ocupa. Com també entenem que per actuar com 
a esquerra no cal que estiga governant un partit de 
dretes. Ser d’esquerres és ser d’esquerres, tant si s’està 
governant com en l’oposició,  i  les  necessitats  són 
les mateixes  tant  si s’està  en un lloc com  en un 
altre. Però bé,  encara  queda molt de temps  de 
l’actual  legislatura i temps més que suficient hi 
haurà per demostrar que el que es diu i es fa no és 
per aconseguir una butaca aprofitant-se del nom 
d’un partit polític.

I sobre tot tenim molt clar que “es pot ser 
d’esquerres quan governa la dreta”.



12

n. 552 - 30 de mar•  de 2012



Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, sempre atractiu

13

Vinaròs Viu, sempre atractiu



Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Vinaròs - Madrid
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Des d’este cap de setmana, la capital 
del Baix Maestrat queda més a prop de 
la capital de l’Estat a través del tren, ja 
que Renfe ha programat els nous trens 
Alvia entre Vinaròs i Madrid com a nova 
oferta comercial, que permetrà arribar-hi 
diàriament en poc més de tres hores i mitja 
i amb tarifes promocionals amb importants 
descomptes. Per tant, molt bé per una 
banda i per l’altra esperem que no es deixe 
en via morta els trens de Rodalies entre 
Vinaròs i Castelló. Dit això, es nota que ja 
tenim aquí la Setmana Santa, bona prova 
la tenim en la inauguració de l’escultura 
de Garcia Bel que presidix la plaça de Sant 
Valent, i és que la Confraria de Jesús Natzarè 
i del Sant Sepulcre no para i ja ha tornat a 
ser tot un èxit Jesucristo Superstar per part 
de Locura, amb quatre sessions a l’Auditori 
Municipal. Però la cosa no s’acaba aquí, i és 
que també torna la processó de la Matinada, 
i per tant, amb participació assegurada. 
D’altra banda, l’ampliació de l’Hospital 
Comarcal segueix donant per parlar, ja que 
es denuncia la falta de personal sanitari per 
posar-lo en marxa, i és que la manca de 
diners fins i tot és ben evident en sanitat, 
pel que de continuar així, malament rai! I és 
que en realitat cap sector funciona en estos 
moments i l’atur juvenil continua creixent 
de forma alarmant, i damunt les entitats 
bancàries tenen les aixetes tancades per 
al crèdit, pel que l’estalvi a les comarques 
castellonenques ja ha desaparegut i són 
moltes les famílies que han de recórrer a 
les reserves, i la cosa pareix que continua 
embolicant-se, en una setmana on la visita 
de la Mesa de les Corts Valencianes també 
ha tingut el protagonisme institucional a 
Vinaròs com a recordatori de la Constitució 
del 1812, en la que ens va representar com a 
diputat el vinarossenc Baltasar Esteller.

Una primavera especial

Passant-ho bé a la Serra de l’ermita

Alegria al voltant d’una saborosa paella

El diumenge 8 d’abril es farà la inauguració de l’ampliació 
del tentadero de la Penya Taurina Pan y Toros
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Salvador Quinzá Macip

Finaliza el quinario del “Cautivo”

Semana Santa 2012

Este mismo sábado en un restaurante de 
nuestra ciudad, se procedía a la entrega de 
premios a la vencedora y los dos finalistas del 
“Concurso de carteles de Semana Santa 2012”. 
Recordemos a quienes fueron premiados:

1ª Clasificada -Crucifixió- de Isabel 
Cogollos i Ferrer, talón de 500 € más placa. 
2ª Clasificada -Descansa en paz- de Teresa Juan 
Vidal, placa conmemorativa.

3er. Clasificado -Tres creus- de José Lorente 
Gracia, placa conmemorativa.

A la cena de entrega de premios asistieron 
por parte de nuestro Ayuntamiento, el Sr. 
alcalde de nuestra ciudad D. Juan Bautista Juan 
y el concejal de cultura D. Lluís Gandia, ambos 
acompañados de sus respectivas parejas.

Tras los parlamentos de rigor del Sr. 
presidente de la Federación de Cofradías, D. 
Pere Suquet Sala, y del Sr. alcalde de la ciudad, 
D. Juan Bautista Juan, se procedió a la entrega 
de los premios.

El Sr. vice-presidente de la Federación de 
Cofradías Vicente Gómez Milán, hacía entrega 
al 3er. clasificado José Lorente Gracia. El Sr. 
concejal de Cultura Lluís Gandia hacía entrega 
del premio a la segunda clasificada Teresa Juan 
Vidal, y el Sr. alcalde D. Juan Bautista Juan hacía 
entrega de la placa a la ganadora Isabel Cogollos 
i Ferrer.

En una cena muy alegre y animada hasta altas 
horas de la noche, se daba por finalizado este 
importante acto de nuestra Semana Santa.

El pasado sábado y organizado como 
todos los años por la Cofradía de la 
“Hermandad de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de 
la Merced”, se procedía a finalizar con la 

5ª jornada, y en la parroquia de Santa Magdalena 
de nuestra ciudad, este “quinario”, antes triduo, 
que como cada año organiza esta cofradía de 
nuestra Semana Santa.

En misa oficiada por el párroco mosén Cristóbal 
Zurita Esteller, con una homilía especial en la 
cual entrelazó los comentarios de la citas bíblicas 
con en quinario de la cofradía que finalizaba, 
acompañaron a la cofradía el presidente de la 
Federación de Cofradías de la Semana Santa 
de Vinaròs, D. Pere Suquet Sala, acompañado 

de varios Hermanos Mayores de 
las cofradías, encabezados por el 
Hermano Mayor del “Cautivo” D. 
Juan Granado Rico.

Se procedió al rito del “voto 
del silencio” por medio de los 
costaleros/ras, para finalizar la 
celebración con la bendición de las 
nuevas medallas a los componentes 
de la cofradía y simpatizantes, y 
luego proceder a la veneración de 
las imágenes de “Jesús Cautivo” y 
de “Ntra. Sra. de la Merced”, ambas 
entronizadas en esta parroquia.

Con el canto del “Himno a Jesús Cautivo” letra 
de mosén Miquel Romero Navarro y música del 

monje de Montserrat Odiló Planas, se daba por 
finalizado este “quinario”.

Concurso carteles de Semana Santa 2012. Entrega de premios
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A.C.

Les Corts Valencianes i l'Ajuntament de Vinaròs 
celebraven divendres dia 23 un acte homenatge al 
diputat de Vinaròs, Baltasar Esteller, un vinarossenc 
que va participar en les Corts de Cadis amb motiu 
del Bicentenari de la Constitució de 1812. 

L’acte va comptar amb la presència del president 
dels Corts, Juan Cotino, del vicepresident de les 
Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora i de 
l'alcalde de la localitat, Juan Bautista Juan, que 
van estar acompanyats per la pràctica totalitat de 
membres de la corporació. 

Durant l'acte es va descobrir una placa 

commemorativa i es va imposar la escarapel·la i una 
còpia de la Constitució de 1812 en valencià. 

A continuació, i acompanyats pel volteig de 
campanes, es va realitzar una visita a l'església 
Arxiprestal, posteriorment, hi va haver una actuació 
del grup folklòric Les Camaraes i, finalment, la 
celebració d'un Ple municipal extraordinari per 
atorgar el nom d'un carrer a Baltasar Esteller. Durant 
el Ple els portaveus de les diferents agrupacions 
polítiques van llegir alguns articles escollits de 
la Constitució de 1812. El Ple finalitzatva amb les 
paraules del president dels Corts, que valorava 
que la societat d’una localitat “recorde i dedique 
reconeixements a veïns del passat”.  

Les Corts i Vinaròs homenatgen
a Ballester Esteller
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El compositor de música para cine, Marc 
Jovani, ha preparado una pieza especial 
para el evento. El alcalde de la ciudad, 
Andrés Martínez, junto con el Presidente 
del Patronato Municipal de Turismo, Rafael 
Suescun, han podido conocer la nueva obra 
compuesta para el evento. Ha sido en el 
propio estudio del compositor peñiscolano, 
creador de bandas sonoras para cine, donde 

han podido escuchar la pieza por primera 
vez. Tras esta audición, el propio alcalde 
ha constatado “la excepcional calidad del 
trabajo de Marc y lo emocionante de su 
música”. 

Marc Jovaní, Master en Film Scoring por 
la USC de Los Ángeles, tiene en su currículo 
haber conseguido llevar la banda sonora 

del corto The Scape a la preselección de los 
Oscars de la Academia en 2012, así como la 
realización de la orquestación de la banda 
sonora de Barco Pirata, ganadora de un 
Goya también en 2012.

Suescun valoraba la colaboración de Marc 
Jovani como “un aporte de calidad que 
suma al conjunto de actividades previstas”.

Peñíscola le 
pone música al 
aniversario de el Cid

El joven compositor MARC 
JOVANI crea una Banda Sonora 
para el 50 Aniversario del film 
“EL CID”
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A.C.
Transmutació sorgeix d’un sentiment de 

gratitud al poble. Aquest és el germen inicial de 
l’escultura elaborada per l’artista local Garcia 
Bel, una peça que era inaugurada divendres a 
la tarda i que simbolitza, també, els 400 anys 
de història de la Confraria Jesús Natzarè i Sant 
Sepulcre. El Confrare Major, Tony Riolobos, 
explicava que els confrares havien optat per fer 
un regal permanent a la ciutat, “una obra d’art”. 
A partir d’aquí van parlar amb Garcia Bel per 
tal de concretar l’encàrrec. Tot i que l’escultura 
“ha costat molts diners”, Riolobos precisava 
que s’havia pogut dur a terme perquè el marc 
econòmic actual havia possibilitat que el preu 
fóra més econòmic que uns anys enrere, “ha 
sigut un esforç que ha fet la Confraria, però 
el donem per bo”. Riolobos concretava el 
sentiment que simbolitza per als confrares, 
“reflecteix molt bé el que som nosaltres com 
a Confraria, és el dolor del Natzarè, quan més 
a prop està de l’home, quan més va patir, en 
el moment de la seua mort”. “Crec que queda 
molt ben reflectida, ja vam dir-li a Garci que 
com a Confraria volíem una figura humana que 

pogués representar a Crist i una creu”. “Aquest 
és el resultat”.

L’escultor afirmava que l’escultura està 
elaborada a partir de ferro, acer inoxidable i 
pedra. “He volgut representar el moment del 
traspàs, l’energia de l’ànima i un ésser que 
s’apropa al diví en el moment de la mort”. 
La pedra de la base de l’escultura llueix la 
sentència de la condemna a mort del Natzarè 
en llatí.

A la inauguració de l’escultura assistien la 
pràctica totalitat de la corporació municipal, 
encapçalada per l’alcalde i el bisbe Xavier 
Salinas. L’acte inaugural va comptar amb els 
parlaments del Confrare Major, així com de 
membres destacats de la Confraria del Natzarè, 
entre ells l’arxiver municipal Xavier Palomo. Tots 
ells van mostrar la seua satisfacció mitjançant 
emotives paraules d’agraïment, recordant que, 
de vegades, la tasca duta a terme per aquesta 
confraria, una de les més actives de la ciutat, no 
havia sigut del tot compresa. La Coral Juvenil 
Sant Sebastià posava el segell musical amb 
unes peces corals que cloïen l’acte a l’entrada 
ja de la nit.  

S’inaugura la 
Transmutació de la 
Confraria de Jesús Natzarè
L’escultura, elaborada per l’artista Garcia Bel, 
simbolitza l’agraïment de la Confraria cap a Vinaròs
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Realitat devaluada
Juan Bta. Juan ens sotmet a una teràpia 

d’imposició de determinats convenciments. És 
el discurs del victimisme. Demonitza l’adversari 
i cerca el consol del lament. Ho fa amb tanta 
intensitat que sembla s’ha quedat sense forces, 
sense idees i sense capacitat d’innovar a partir 
de les fortaleses que, com a poble, tenim. 
Juan hauria d’abandonar l’actitud defensiva. 
Intentar fer veure que la crítica és una estratègia 
interessada, és negar el principi democràtic de 
control del poder. 

El regidor Tàrrega ens confessa les limitacions. 
Diu del fracàs a l’hora de fer pedagogia 
política. No sap com fer-nos entendre qui 
n’és responsable del seguit de sentències 
desfavorables per motiu del Pla d’Ordenació 
Urbana. Acusa els que res van tenir a veure 
amb la seua redacció i posterior aprovació. No 
sap com convencer-nos de que els beneficis 
d’aquell urbanisme eren afers sobrevinguts i, 
les càrregues, havien de compensar-se amb els 
aprofitaments municipals.

 
També es declara incapaç a l’hora de gestionar 

la neteja de la ciutat. Ens diu que no poden estar 
pendents de tots i cadascun dels propietaris de 
gossos. Sens dubte, un objectiu massa ambiciós. 
No ha fet cap aclariment, però, sobre els criteris 
seguits per a singularitzar la gestió “d’estar 
pendents” més d’uns ciutadans que d’uns altres. 
I ens desvetlla que l’Ajuntament no pot fer res 
en matèria laboral, perquè no hi ha treball. 
Tanmateix, sí hem vist com la política és eficaç 
per a inventar-se llocs per a persones afins. O 
regidors que treballen a l’administració pública, 
poden fer compatibles ambdues funcions en 
una mateixa banda horària més enllà del que 
faculta la norma.

Mentre Tàrrega s’enfurisma i s’excita, Juan 
Bta. Juan roman semiocult. Es deixa veure quan 
creu que pot projectar una imatge positiva. 
Aquesta es  vincula al model d’esdeveniments 
“a cost zero”, als esforços que -diu- ha de fer per 
a redreçar les malifetes de governs anteriors 
o a paralitzar realitats que valora com a poc 
ambicioses (Centre de Dia). Sé que no vivim 
bons temps per a la reflexió, però haurien de 
relaxar-se en la seua cabuderia i aprofitar els 
punts forts de tots els projectes per a crear o 
proveir serveis bàsics. 

No poden continuar instal·lats en la 
desconfiança entre els que creuen tenir raó i els 
que entenen que els altres no tenen arguments. 
Tampoc no es pot denigrar la funció per a la 
que han estat elegits. De seguir així, no ens 
quedarà ni la riallada, ja que aquesta realitat 
que representen és impossible de parodiar, per 
devaluada èticament i estètica.
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A.C.
Una de les sales d’exposicions de la 

seu de la Fundació acull actualment 
una exposició de Jordi Cerdà. Com 
ell mateix explicava, ‘Museu portàtil’ 
està conformat per peces de molt 
petit format, miniatures a les quals 
el Cerdà artista s’aproxima amb 
lupa per tal de poder treballar en 
la seua confecció i que ofereixen 
un enquadrament d’espai teatral, 
“juguem a la transposició del temps”, 
una de les característiques més 
destacades de l’obra de Cerdà.

Així, l’artista assenyalava la 
col·lecció que recorda els gabinets de 
pintura dels reis i ducs, “els agradava 
que es veiés la seua col·lecció 
pintada. El que faig es agafar una 
peça i trastocar-la amb el temps”, 
indica assenyalant una peça d’època 
en la qual es mostren diferents 
quadres, un d’ells una pintura 
cubista d’en Picasso que juga amb el 
contrast del petit context històric en 
el qual està situada, “també podem 
veure un altre Picasso, en aquesta 
ocasió, en un espai renaixentista”. 
Una mena de reproducció neutra a la 
qual Cerdà ha donat color, elaborant 
fotomuntatges en les peces.  

Els quadres estan elaborats en 
pastels, vernissos, sobre base de 

fusta. Jocs d’estils amb un gabinets 
de pintures que viatja de l’abstracte 
al cubisme, de Dalí a Marcel 
Duchamp. 

Un pols amb el gran factor 
Temps, que en paraules de Cerdà 
aconsegueix trencar de manera 
conceptual al llarg de l’exposició. La 
mostra ofereix també una sèrie de 
quadres que contenen espills, “és 
el quadre dintre del quadre, com a 
imatge metalingüística, no deixa de 
ser una imatge diferent dintre del 
quadre, ja que reflecteix un espai, o 
a tu mateixa”. Indicava Cerdà, “és el 
jo dividit”. Un jo dividit que, d’alguna 
manera, requereix la nostra atenció, 
ja que també acaba, acabem, per 
jugar, per incorporar-nos al museu 
impossible de Cerdà.  

L’acte inaugural era conduit pel 
president de la Fundació Caixa 
Vinaròs, Manuel Molinos, i per 
l’alcalde de Vinaròs Juan Bta. Juan. 
Molinos traslladava la seua satisfacció 
per poder oferir una mostra que 
ha estat exposada recentment a la 
Galeria de la Sorbona a París. Juan 
agraïa a l’entitat l’esforç continuat 
en oferir iniciatives de qualitat tant 
en l’àmbit cultural com en l’àmbit 
social. L’exposició podrà visitar-se a la 
seu de la Fundació fins el 5 de maig.

Jordi Cerdà i el 
museu impossible
La Fundació Caixa Vinaròs acull 

l’exposició Museu portàtil, d’un artista 
i dissenyador que ha viatjat des del 
minimalisme fins l’art conceptual i la 
metalingüística del quadre
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Un profeta

cultura

Jordi Febrer Beltran és un apassionat 
de la fotografia i un dels col·laboradors 
fotogràfics de 7dies actualitat de Vinaròs. 
Ara, i fins el 4 d’abril, podem gaudir del seu 
treball al passadís de la Biblioteca Municipal 
amb l’exposició Locur.Art, una sèrie 
d’imatges realitzades per Febrer de diferents 
actuacions de la coneguda acadèmia de ball 
Locura. Com explicava el regidor de Cultura, 
Lluís Gandia, apuntava que les 42 fotografies 
que conformen la mostra de Febrer són 
artístiques, “com Jordi és un gran fotògraf i 
continuarà fent fotografies, disposa d’aquest 
espai sempre que així ho desitgi”, declarava 
Gandia durant la inauguració. 

Per la seua part, Febrer incidida en que 
les imatges pertanyen al grup Locura i s’han 
realitzat “durant aquest anys els quals he 
assistit als diferents festivals, els de hivern, 
els d’estiu, els benèfics”. “Vaig comprovar 

que tenia moltes fotos i vaig pensar que 
seria una bona idea muntar una exposició, 
i que la gent de Locura i la gent del poble 
pogués vore tota l’art que té esta gent. Valia 
la pena”. Malgrat la intenció original, Febrer 
reconeixia que li va costar una mica decidir-
se “no ho tenia molt clar” i que va ser la seua 
família la que el va animar a organitzar la 
mostra. “Gandia em va dir que provés en la 
Biblioteca, que podia quedar molt bé, i el 
cert és que ha sigut èxit”. “No m’esperava 
que vingués ni la meitat de gent de la que ha 
vingut”. “De tota manera, l’important són les 
fotos, no el que jo puga dir”, concloïa Febrer, 
el qual agraïa a la Regidoria de Cultura 
l’esforç i al responsable de l’acadèmia de ball 
Locura, Toño Fibla, “m’ha ajudat moltíssim 
des del primer dia que vaig plantejar la idea, 
i a David Aguado, perquè va ser el que em 
va iniciar en el món de la fotografia i sempre 
m’ha estat ajudant molt”. 

L’art fotogràfic de Jordi Febrer

El jove fotògraf exposa una mostra de fotografies 
de Locura al passadís de la Biblioteca

A.C.

“Gràcies a la guerra un, no només pot morir pels seus 
ideals, sinó que fins i tot pot morir pels ideals d’un altre” 
(Jaume Perich)

Mohamed Merah, de pares algerians, va néixer fa 23 
anys a un suburbi de Tolosa de Llenguadoc. Faltava a 
l’institut des dels quinze anys, com tants al seu barri. Va 
començar a cometre xicotets delictes i va ser detingut sis 
vegades. A la setena va ser condemnat a dos anys. Cap 
polític o empresari trepitja la presó per penes similars (o 
els indulten) però Mohamed va estar 22 mesos a la presó. 
Allí hauria estat captat per grups islamistes. Un procés 
similar al que mostra la interessant Un profeta (Jacques 
Audiard, 2009).

Robert Bales va néixer a Cincinnati (Ohio) fa 38 anys. Va 
destacar jugant al futbol americà en la high school però 
no va acabar els seus estudis d’economia. Malgrat això, 
va treballar en diverses empreses financer-especuladores. 
Després de quedar-se sense treball, es va allistar en 
l’exèrcit amb 27 anys. Va estar en tres missions a l’Iraq i, 
posteriorment, va ser enviat a Afganistan.

Mohamed va saltar a l’actualitat per assassinar en tres 
tandes a set persones, tres militars i tres nens i un professor 
d’un col·legi jueu de la seva ciutat. L’horror provocat per 
les seves accions ha acaparat portades i telenotícies de 
tot el món. Robert, vestit com un afganès, va irrompre de 
matinada en tres habitatges i va assassinar 16 persones, 
entre elles 9 nens i una dona embarassada, calant foc als 
cadàvers. El succés ha ocupat algunes columnes -sense 
imatges- a les pàgines interiors de la premsa. Una situació 
similar narra la pel·lícula Redacted (Brian de Palma, 2006), 
basada en la massacre de Mahmudiyah (Iraq), en la qual 
cinc Marines van violar a una nena, i després la van matar 
a ella i a la seva família, tractant que semblés un atac 
insurgent.

Els successos de Tolosa de Llenguadoc han fet córrer 
rius de tinta (i litres de saliva demagògica en eixes 
tertúlies de gent que crida prou i reflexiona poc) mentre 
les massacres de civils iraquians o afganesos amb prou 
feines donen per un paragrafet en algun periòdic. I és que, 
en el segon centenari d’aquella Constitució que deia que 
tots els homes eren iguals (les dones no ho serien fins a 
la republicana de 1931), serà que tots els morts no valen 
el mateix?

La coalició liderada pels Estats Units registra 
minuciosament les baixes de soldats occidentals (gairebé 
8.000 entre l’Iraq i Afganistan fins a aquesta setmana) però 
desconeix quants habitants d’aquests dos països ocupats 
han mort a causa del conflicte (de 400.000 a un milió 
segons fonts). Ah! I els afganesos assassinats per Bales han 
estat taxats per l’exèrcit americà a 50.000 dòlars per cap, 
bastant menys del que costa entrenar i pagar cadascun 
dels seus soldats.
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L’acadèmia de ball Locura va repetir 
l’èxit aconseguit en la passada edició de la 
representació de l’obra Jesucrist Super Star, 
un esdeveniment emmarcat en els actes 
programats per la Confraria de Jesús Natzarè 
i Sant Sepulcre. Dissabte 24 i diumenge 25, 
l’Auditori s’omplia de públic que gaudia amb la 

posada en escena de la versió de la coneguda 
obra escrita pel seu autor Andrew Lloyd 
Webber, en 1968-69, una obra innovadora en 
el seu moment, que a Vinaròs van recuperar 
Locura l’any passat sota el paraigües de la 
Confraria, amb un gran èxit que s’ha tornat a 
repetir aquest passat cap de setmana. 

repeteix èxit
Jesucrist Super Star

A.C.
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Fins al 4 d’abril
Biblioteca Municipal

Exposició Locur.Art a càrrec de Jordi Febrer Beltrán
Organitza: Regidoria de Cultura.

Fins l’1 d’abril
Cafeteria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 12 baixos (cantonada 

amb Escultor Agramunt)
Exposició d’aquarel·les de la pintora local Lourdes Castell

Organitza: Cafeteria Cantonet.

Del 2 d’abril al 29 d’abril
Cafeteria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 12 baixos (cantonada 

amb Escultor Agramunt)
Exposició del projecte fotogràfic “/dos x cincuentaidós/” dels 

fotògrafs Eva Menacho i Eladio Bellés
Organitza: Cafeteria Cantonet.

Fins el 9 d’abril
Auditori Municipal

Exposició de Setmana Santa
Organitza: Regidoria de Cultura i Confraria de Setmana 

Santa.

Divendres 30 de març
19.30 h sala d’actes de la Biblioteca Municipal

Cicle de conferències amb el títol Guifi.net a càrrec de 
Pablo Boronat. Departament de Llenguatges i Sistemes 

Informàtics de la Universitat Jaume I.
Organitza: Seu Nord.

Dissabte 31 de març
11h sala d’actes de la Biblioteca Municipal

Taller d’elaboració de caputxinos de feltre a càrrec de la 
Confraria de Jesús Natzarè

Organitza: Confraria de Jesús Natzarè i Regidoria de Cultura.

Dimecres 4 d’abril
19h Biblioteca Municipal

Exposició de fotografies 20 aniversari de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials de la UJI que romandrà oberta 

fins el 20 d’abril.
Organitza: Seu Nord.

Dijous 5 d’abril
Biblioteca Municipal

Celebració del Dia internacional del llibre infantil i juvenil
12h. Contacontes per a xiquets/xiquetes de 5 a 12 anys

Organitza: Regidoria d’Educació.

Dijous 5 d’abril
19.30 hores, sala d’actes de la Biblioteca Municipal

Cicle de cinema a la Seu Nord L’anime de Miyazaki amb la 
projecció de la pel·lícula Ponyo en el acantilado.

Organitza: Seu Nord

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

ELS DIJOUS DE L’UJI
23 de febrer de 2012 | 19.30 h 
CREAR VALOR PER A AFRONTAR LA CRISI. OPTIMISME REALISTA
Antonio Grandío, Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de la 
Universitat Jaume I

30 de març de 2012 | 19.30 h 
GUIFI.NET 
Pablo Boronat. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la 
Universitat Jaume I

26 d’abril de 2012 | 19.30 h 
DE L’ORDINADOR MECÀNIC ALS SISTEMES ROBÒTICS: Primeres màquines 
mecàniques. Primers ordinadors. La informàtica i els robots
Dr. Raúl Marín, Departament d’Enginyeria i  Ciència dels Computadors de la 
Universitat Jaume I 

24 de maig de  2012 | 19.30 h 
DESENVOLUPAMENT I INNOVACIONS EN LES INVESTIGACIONS 
DE LES DEMÈNCIES
César Carlos Ávila, Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de 
la Universitat Jaume I

14 de juny de 2012 |  19.30 h 
ELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LES XARXES SOCIALS
Ramón Andrés Feenstra, Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat 
Jaume I

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal 
de Vinaròs (C/ Pilar 26)

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA 
I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

Gandia: “Los libros donados 
servirán para que Tronchón 
abra una agencia de lectura”

El Ayuntamiento de Vinaròs, a través 
de la Biblioteca Municipal, ha donado 
una colección de 166 libros de lectura 
a la ciudad turolense de Tronchón que 
servirán para que dicha ciudad abra una 
agencia de lectura local.

El edil de Cultura ha señalado que “a 
través de algunas personas naturales de 
Tronchón se nos comentó que querían 
abrir una agencia de lectura y desde la 

Biblioteca Municipal no dudamos en 
ofrecer nuestra colaboración”.

Los libros donados son ejemplares 
“básicamente de novela de las que la 
Biblioteca vinarocense disponía de más 
de un ejemplar y por tanto la donación 
no merma en ningún caso los fondos a 
disposición de los vinarocenses”.

Esta donación no es la primera que 
realiza la Biblioteca Municipal “que en la 
anterior legislatura ya donó 400 libros a 
la Biblioteca de Santa Madalena de Polpis 
y que sirve para estrechar lazos culturales 
con ciudades que ya de por sí están 
estrechamente vinculadas con Vinaròs”.

El Ayuntamiento de Vinaròs 
ha donado 166 libros a la nueva 
agencia de lectura de Tronchón

Aquest dissabte, igual 
que el dissabte passat, ens 
vam trobar al local de Ball 
de Dimonis de Vinaròs, al 
c/ Traval, nº8. Vam ser unes 
10 persones que vam estar 
aprenent els passos del ball 

de bastonets i també el ball de cintes.

Estem molt engrescats amb el projecte i 
us ho volem transmetre, així que ja sabeu, 
el dissabte que ve podem comptar amb 
tu. Hem quedat a les 17h al local dels 
Dimonis per a continuar fent els passos i 
per a consolidar el grup de dansants.

La idea és sortir a ballar a les festes de 
Vinaròs, així és que animeu-vos i tirem 
endavant aquest projecte i aquesta il·lusió 
entre totes i tots.

http://dimonisdevinaros.org/

Fem Ball als Dimonis de Vinaròs
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

30 març

31 març

1 març

2 març

3 març

4 març

5 març

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) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
abril 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
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

Te est‡ n saliendo un mont— n de achaques que no son propios de 
tu edad, c— mprate una bicicleta est‡ tica y œ sala, ver‡ s lo bien que te 
sienta. Trata de analizar el porquŽ  de tus diferencias con tu pareja. 
Ahora necesitas claridad y sinceridad. Delante de ti tendr‡ s una baraja 
de ofertas laborales y tendr‡ s que escoger la que m‡ s te interesa.

Ten cuidado con tu salud, es posible que  termines un tanto 
estresado. El tr‡ nsito del Sol y Venus por tu casa nueve indica un 
periodo donde te sentir‡ s m‡ s seguro en tu forma de comunicarte 
con los dem‡ s. La fuerza de tu expresi— n personal te har‡  actuar con 
mucho m‡ s convencimiento.

En tus relaciones personales o en cualquier tipo de negociaci— n 
estar‡ s mucho m‡ s activo. Durante la semana el discernimiento m‡ s 
’ ntimo y personal o la bœ squeda de determinados conocimientos va a ser 
una de las referencias de tu d’ a a d’ a. Si realizas un viaje con seguridad 
vas a vivir momentos de placer y tendencia al enamoramiento f‡ cil.

Hace tiempo que est‡ s buscando a tu pareja ideal y est‡ s de 
enhorabuena porque, si est‡ s atento, en esos d’ as encontraras a 
alguien muy especial. Mientras estŽ s en tu puesto de trabajo intenta 
concentrarte al m‡ ximo en lo que tienes entre manos. Intenta no meter 
la pata, porque el trabajo est‡  muy mal. Salud muy bien.

 Aunque tu pareja y tœ  œ ltimamente no parec’ ais llevaros muy 
bien, esta semana las cosas van a cambiar entre vosotros. Disfruta 
de esta segunda oportunidad que te da el amor. Ya ni te acuerdas 
cuando fue la œ ltima vez que decidiste cuidarte un poco, pues no 
estar’ a nada mal que recordaras a que sabe la lechuga y la fruta. 

Como no empieces a cuidarte tu salud empezar‡  a resentirse en 
poco tiempo. No es necesario que se ponga en marcha Ò la operaci— n 
bikiniÓ  para que te cuides y pierdas esos kilitos que te sobran y que te 
har‡ n sentir bien. No pienses las cosas de una manera precipitada y 
dec’ dete por la opci— n laboral que m‡ s te interesa 

Eres una persona rom‡ ntica de las que piensa que se sigue llevando 
el amor a primera vista y para toda la vida. Esta semana estar‡ s un 
poco despistado en el trabajo. Tienes la cabeza pensando en otras 
cosas que, en este momento de tu vida te interesan m‡ s. TendrŽ is 
una visita inoportuna en casa, no se‡ is demasiado amables o se 
quedar‡  mucho tiempo.

Semana propicia para todo lo relacionado con la belleza, hazte un 
regalo y p‡ sate el d’ a en un sal— n pensando s— lo en ti, te lo has merecido. 
TambiŽ n es una buena semana para recibir un regalo, econ— micamente 
hablando, y en el trabajo ni te cuento, aprovecha para pedir ese ascenso 
para el que tanto has trabajado.

Tu parte dŽ bil es tu boca y no la cuidas demasiado, creo que es el 
momento de dejar de tener miedo y acercarte al dentista, cuando m‡ s 
tardes peor. Semana buena para el amor. Disfruta de la compa– ’ a de 
tu pareja durante toda la semana. Os apetecer‡  estar solos y no ver a 
nadie m‡ s as’  que, harŽ is planes de pareja sin terceros.

Camina por la calle con los ojos bien abiertos y los cinco sentidos muy 
despiertos, no vaya a ser que se te escape tu pr’ ncipe por ir pendiente de 
otras cosas. Tienes que cumplir bien con tus obligaciones si no quieres 
acabar de patitas en la calle. Tus jefes quieren ver resultados cada d’ a.

La salud te va a acompa– ar estas semanas. Tu cuerpo y cabeza 
estar‡ n perfectamente coordinados para que nada falle y puedas 
disfrutar de unos d’ as especiales. En tu vuelta al trabajo notar‡ s que 
todo sigue como lo dejaste, aunque nada vaya a cambiar con el resto 
intenta redecorar tu peque– a parcela.

Vas a tener una semana favorable para el amor. Aprovecha que te 
encuentras bien tanto f’ sica como ps’ quicamente para arreglarte y salir 
a la calle m‡ s guapo que nunca. Debes intentar comer sano y ponerte 
un poco en forma, proponte una meta y sin plazo pero, no lo dejes para 
m‡ s adelante. El trabajo y dinero, en auge.
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Vinaròs CF – 1
UD Vall d’Uixó – 1

Rafa Marcos

Cambio de protagonistas.
Vinaròs: Raúl Martínez, Pedro, Óscar Seva, Álex, 

Wifredo, Ernesto, Agus,  Peiró, Raúl González, Espi 
y Martín Nájar.

Vall d’Uixó: Carles, Mendieta, Ferrán, Segarra, 
Ernesto, Rufo (67’ Jorge), Franc (59’ Cuesta), Iván 
Sánchez, José Jiménez (46’ Josete), Juan Carlos 
(83’ Quirant) y Collado.

Árbitro: Catalá Muñoz, auxiliado por Orch 
Martínez y Gómez Santacruz. Amonestó a los 
locales Raúl Martínez, Peiró y Espi así como 
a los visitantes Mendieta, Collado, Josete y 
Cuesta. Expulsó por doble amarilla al local 
Óscar Seva (56’) y a los visitantes Ernesto (38’) 
y Segarra (63’). 

Goles:
0 – 1 3’ J u a n 

Carlos (P.)
1 – 1 27 R a ú l 

González

Show arbitral, los trencillas 
de turno, quisieron ser 
más protagonistas que 
los propios jugadores. En 
un partido sin muchas entradas fuertes, hubo 
tres expulsiones y siete amonestaciones más. Sin 
apenas tomar asiento, los visitantes se adelantaron 
merced a una pena máxima señalada a expensas 
del asistente. Los locales pudieron conseguir la 
igualada tras una clara ocasión de Espi en el 22 y 
tragarse el colegiado un penalti de Carles sobre 

el propio Espi. Con igualdad en el marcador se 
llegó al descanso y los valleros ya jugaban en 
inferioridad. En la reanudación los despropósitos 
arbitrales siguieron y compensó expulsando al 
local Óscar Seva. Luego anularía un gol a los locales 
por supuesto fuera de juego. El marcador ya no 
se movió, pero sí el colegiado sacando tarjetas y 
desquiciando a ambos equipos y espectadores.

El Prebenjamí A del Vinaròs CF es proclama campió 
de la I edició del torneig d’Amposta de prebenjamins, 
en la fase de classificació van perdre un partit contra 
l’Amposta Negre, per cert, un equipàs, però els nostres 
nois han estat capaços d’aixecar el cap i mirar cap al front, 
de la mà de Raul Benedi i Jose Maria Pozo, sabien que no 

tenien marge d’error, i així va ser, van guanyar tots els partits i al 
final es van trobar amb l’Amposta Negre, aquest cop la confiança 
i mentalitat que havien agafat amb tots els partits disputats van 
fer que creguessin en ells mateixos, i així va ser, van guanyar la 
final 1-0. Felicitar a l’Amposta pel torneig que ha organitzat que ha 
estat un èxit en tots els aspectes.

El pasado día 27 de marzo se impartieron 
clases de defensa personal femenina gratuitos 
por parte del profesor Javier de la Rosa, del  Club 
Bushido Vinaròs y Goshin Systems Castelló, 
en  la población de Ulldecona, asistiendo 36 

alumnas de la citada población. En la clase se 
practicaron técnicas de defensa ante agarres, 
estrangulaciones, patadas e inmovilizaciones 
en el suelo. 

Desde este medio se quiere agradecer la 

participación y entusiasmo ofrecidas por las 
alumnas, al igual que los medios de prensa 
y el Ayuntamiento de Ulldecona por su 
participación e interés en la ejecución del 
citado evento.

Club Bushido Vinaròs
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El proper dia 7 abril, l’Escola Futbol 
Base Vinaròs Cf, organitza el XII Torneig 
de Pasqua, com cada any tindrem un 
gran cartell, la representació dels tres 
equips de la Comunitat Valenciana que 
juguen en 1a Divisió, València, Llevant 
i Vila-real, també comptarem amb el 
Gimnàstic de Tarragona 2ª Divisió, 
Borriana, Benicarló, Jesús Catalonia, 
Costa Azahar, Amposta, tres benjamins 
del Vinaròs CF i tres Prebenjamins 
del Vinaròs CF, sens dubte serà un 
gran dia, any rere any el torneig està 
agafant nom, ja són molts els equips 
que criden a les nostres portes per 
poder participar en aquest torneig, a 
tots els participants se’ls lliurarà una 
bossa amb aliments, a les 14:00 hores 
els equips que no s’han classificat 
se’ls farà lliurament de trofeus, per la 
tarda es jugaran les semifinals i la final 
i seguidament es farà lliurament de 
trofeus, també volem agrair a tots els 
col·laboradors, ja que sense ells tot això 
no seria possible. Per més informació 
www.futbolbasevinaros.com.

Dissabte 7 d’abril, XII Torneig de Pasqua

Disseny i impressió:   

MARATÓ
POPULAR 

15 d’abril de 2012
VINARÒS 10:30 h

Tel. informació 964 454 608
Inscripcions a partir del 28 de març

OR
GA

NI
TZ

A: Consell
Municipal
d’Esports

CO
L·

LA
BO

RA
:

PA
TR

OC
IN

A:

17 Juny
DIA 

DE LA BICI

Agost
novA 

ACTIvITAT

Octubre

CAmInADA 
popuLAr

Divendres 6 d’abril 
de 10:00 a 14:00 h

Zona Pai Fora Forat
Activitats participatives, gratuïtes i per a totes les edats

Vine a gaudir 
Vine a gaudir 
Vine a gaudir 
Vine a gaudir 
Vine a gaudir 
Vine a gaudir 

d’un dia fent 
d’un dia fent 
d’un dia fent 
d’un dia fent 
d’un dia fent 

activitat física!!

activitat física!!

activitat física!!

activitat física!!

 6 ABRIL DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
 7 ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SALUT  

Consulta les activitats 
al targetó informatiu

??????

Noelia Albarrán Mulet i Iolanda Castell 
López. Felicitats a les vinarossenques 
guanyadores en la seua categoria del 

torneig de padel  ‘Terres de l’Ebre 2012’ 
a Amposta.
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Fins a 15 atletes del CE 
Vinaròs-Aigües de Vinaròs 
es van desplaçar a les pistes 

d’atletisme de Benicarló per participar a la 
Jornada Escolar que es va disputar el passat 25 
de març. La competició acollia les categories 

des de Benjamí fins a Juvenil, amb diferents 
proves de pista: salt amb perxa, salt d’alçada 
i triple salt, llançament de javelina i proves 
de tanques, etc., on els nostres esportistes 
tingueren una participació destacada. 

Per categories hi van participar: Benjamí: 

Jordi Gargallo, Llorenç Arrufat/ Aleví: Lídia 
Cruz i Guille Carvajal/ Infantil: Daniel Adell, 
Parel Vanhaelen/ Cadet: Carla Masip, Maite 
Serrat, Maria Esteller, Elka Sanz, Blanca Rubio, 
Alejandro Sánchez, Miguel A. Carvajal/ Juvenil: 
Daniela Murgueitio, Ada Pruñonosa.

Jornada d’atletisme escolar a Benicarló
X.Fontelles

El Club Pesca Deportiva “La Lubina” ha 
iniciado una nueva temporada de pesca con 
un nuevo campeonato de concursos y para 
este año 2.012  tiene como novedad que 

todos los concursos serán a nivel individual, porque se 
han suprimido los concursos en la modalidad de parejas.

Este concurso se ha empezado con un tiempo 
primaveral y además ha coincidido que este domingo se 
había que adelantar una hora el reloj y esto ha provocado 
que más de un pescador hiciese tarde y no oyese el 
petardo inicial. A pesar de todo se ha disfrutado de una 
buena mañana de convivencia y además con un buen 
almuerzo. En el tema de capturas ha sido lo esperado, casi 
nada.  Al final el primer podium ha sido para los siguientes 
ganadores:

1º - Joan Nogales
2º - Antonio Carrasco Sanz
3º - José Antonio Garcia Burgos

Pieza de mayor peso: Joan Nogales (dorada de 320 
gramos)

Felicitar especialmente al socio Joan Nogales porque 
se ha alzado con el primer premio y además el premio a 
la pieza de mayor peso. Solonos queda emplazar a todos 
los socios para el siguiente concurso que se realizara en 
la costa norte el próximo día 15 de Abril de las 07:00 a las 
13:00 horas.

Síguenos en Facebook.com/Cpd La Lubina

Club Pesca Deportiva “La Lubina” CONCURSO SENIOR
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Desprès del merescut descans hivernal, 

la Colla dels Nanos i Gegants de Vinaròs, 

ens hem tornat a retrobar, i quina millor 

manera que fer-ho que al voltant d’un 

foc, d’unes brases, d’una “torraeta”, d’una 

calçotada i d’una taula ben parada.  

Com ja és tradició des de fa uns tres 

anys, realitzem una calçotada que és 

l’excusa perfecta, ens va de categoria. 

Enguany 700 calçots no han pogut amb 

nosaltres, ja que any rere any, la colla creix 

i tenim gent nova, gent que vol portar un 

nano, portar un gegant, la colla sempre 

està oberta a tots el que vulguen formar-

ne part.

Doncs el diumenge a l’ermita ens ho 

vam passar d’allò més bé, vam parlar 

de com enfocaríem la temporada, dels 

assajos... vam sentir l’evolució constant del 

so de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters 

de Vinaròs”, els “joglars” dels Nanos i 

Gegants, vam recordar i assajar la Dansa 

de Nanos i el Ball de Gegants, a la gent 

nova li vam ensenyar la dansa, també cal 

comentar com la comparsa Els Mateixos, 

que estàvem compartint cavallerisses, 

també es van animar a fer el ball, i com 

no, el nostre amic Alfredo Barberà també 

es va apuntar a una “Dansà” col·lectiva que 

vàrem fer a la plaça de l’Ermita, mai tanta 

gent alhora havia ballat la Dansa.

Cal afegir que com ja acostuma a ser 

tradició igualment, es realitzà el III Concurs 

de Postres, i on el jurat ho va tenir molt 

difícil per triar el postre guanyador d’entre 

els molts que es van presentar, així desprès 

d’un desempat, les guanyadores van ser 

Merxe Arroyo, Adelina Bonet i Lupe Maura. 

Així que en resum un molt bona 

jornada de germanor per a la gent de la 

colla i per tots els amics i amigues que 

estaven a l’ermita. Agrair també a tots els 

qui van fer possible la calçotada, tots vam 

aportar una mica per a que sortira rodona.

Per acabar comentar que ja tenim la 

primera sortida de la temporada que serà 

el dia 14 d’abril a l’Aldea, on a partir de 

les 4 de la tarda batejaran a una geganta, 

que farà companyia a l’únic i genuí gegant 

d’aquesta població ebrenca, i que ens 

visitaran a la nostra XXII Trobada de Nanos 

i Gegants el dia 30 de juny.

Moltes gràcies a tots el seguidors que 

s’estimen els Nanos i Gegants, i convidem 

a tota persona que vulga a gaudir amb 

nosaltres de la festa, i sobretot si algun 

vinarossenc o vinarossenca o gent dels 

pobles veïns té ganes de provar de portar 

els Gegants de Vinaròs que no ho dubte ni 

un moment, només cal que ens pique al 

665 584 407 o envie un correu “elèctric” a 

nanosigegants@gmail.com

Xoc Xorroc Xoc Xoc!

Calçotà dels Nanos i Gegants. 

Calentant motors!

Fo
to

s 
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an
ce
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Nati, Miriam i Alejandro a les Falles de Benicarló
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Enfront de les instal·lacions de la 
Penya Barça va tindre lloc diumenge 25 
la tradicional calçotada que organitza 
anualment la Penya Barcelonista de 
Vinaròs, un acte que va combregar a 200 
persones durant un dia de temperatures 
primaverals. 

El president de la Penya, Felipe 

Fonellosa, va agrair a tots els socis, 
familiars i acompanyants la seua 
assistència, així com als membres de la 
Junta, que van treballar de valent perquè 
la festa sigués un èxit. També a José Mª 
Cardona que va torrar els calçots, i a la 
incombustible Feli, que va coordinar 
aquest dinar de germanor. Gràcies a tots!

Calçotada a la 
Penya Barça
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