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El faristol
Des de l’associació Migjorn, aquesta 

setmana ens alerten de l’estat de la 
platja i el passeig. Segons han indicat, 
en la dècada dels 70-80, els temporals 
trencaven el passeig, barana inclosa. 
Quant feren els actuals espigons amb 
l’aportació d’arena, en l’etapa de Ramon 
Bofill a l’alcaldia, es va recuperar la platja. 
Ara com pot vores en les dues fotos des 
de l’estiu 2003 al març 2012, hem perdut 
molts metres de platja. És urgent reparar 
els espigons, i amb més urgència aportar 
arena. Des de MIgjorn alerten que “ el 
passeig està en perill.

El passeig “està en perill”

Els carrers de Vinaròs semblen aquests dies 
estremits pel soroll dels bombos i tambors. Una 
tradició d’estrèpit ancestral potenciat per la Processó 
de la Matinada que, inevitablement, en el meu cas, 
em remet a l’internacional director aragonès Luis 
Buñuel i a tota una sèrie de pel·lícules inoblidables 
i que, a més, m’ompli l’estomac d’una sensació que 
no sabria molt bé definir, però que té a vore amb un 
instint primari. Res a vore amb el soroll inquietant 
de taquicàrdia que emet el cor quan escoltes les 
noticies del matí: amnistia pels evassors fiscal, etc., 
etc., de vegades es canvia d’emissora en defensa 
pròpia. Com diem, amb l’estrèpit dels bombos, la 
ciutat entra de ple en la programació de Pasqua. 
Alguns, els més afortunats, potser faran una escapada, 
altres voldrien escapar, però no podran, i encara hi 
ha qui voldria, al menys durant aquest dies, trobar 
algun tipus de feina perquè les vacances obligades 
duren massa. Serem molts els que ens quedarem 
a casa. Podrem aprofitar per descansar, gaudir de 
indrets propers, que, precisament per ser propers, de 
vegades són invisibles. Tot i reconeixent que el viatge 
més fantàstic, de vegades inclús catalogat com una 
aventura de risc, és aquell que realitzem al llarg de 
la vida amb nosaltres mateixos, podem aprofitar per 
participar en incursions que ens apropen al nostre 
territori. Comptem amb molts paratges de gran valor 
pròxims en estimes i en kilòmetres, tant al nord com 
al sud, alguns de vegetació frondosa, altres amb 
un patrimoni arquitectònic singular. A més, podem 
gaudir del silenci, o de la indispensable música i de 
lectures atractives. Parlant de lectures, desataquem 
la iniciativa que es duia a terme el dia 5, Dia Mundial 
del Llibre infantil i Juvenil. Apropar el món literari als 
més menuts i als joves és una tasca lloable que no 
deuria comptar tan sols en un dia a l’any. La manca de 
lectura te conseqüències evidents quan a precarietat 
en recursos verbals, també en la escassa comprensió 
lectora, que repercuteix, finalment, en moltes àrees, 
per no parlar de la infinita pèrdua que suposa obviar 
un univers fantàstic que t’acompanyarà per a tota la 
vida. Bé, tot i que no volíem confeccionar  un anunci 
televisiu, cal recordar que introduir als xiquets i 

xiquetes en la lectura és construir un pilar per lluitar 
contra la ignorància i formar persones amb criteri. Així, 
les vacances poden ser un bon moment per incitar, 
compartir, fomentar o donar continuïtat a la lectura, 
un hàbit tant saludable com l’esport, (i ja se sap que el 
cervell és un múscul).  També és un període de reflexió 
per als que professen la religió catòlica. I, en aquest 
sentit, recuperem les paraules del Pare Àngel, persona 
al front d’una ONG que ha arraconat els ordinadors 
a traves dels quals operava l’entitat i els ha cobert 
amb draps per tal de convertir les seues oficines en 
menjadors on acudeix la gent que no té per menjar 
arran d’una crisi que està deixant les víctimes als vorals 
del camí. Segons comentava fa uns dies, es deurien 
obrir els esglésies i les catedrals a la gent que pateix 
fam, tal com ell ha fet en les seus oficines. Incorporem, 
així, un altre element de caire humanístic, més que 
religiós, en el context econòmic que ens assetja. I, 
seguint el fil de l’ humanisme, ens traslladem a una 
lectura poètica que va tindre lloc fa uns mesos a càrrec 
de Rodonors Invictes durant la qual es va fer entrega 
d’una carta que pertany a la correspondència entre el 
poeta Agustí Bartra, exiliat a Mèxic, i l’assagista poètic, 
filòsof i escriptor de Sueca, Joan Fuster, que també 
patia un altre tipus d’exili però a la seua pròpia terra. 
La carta finalitza amb unes paraules de Fuster: “...En 
altres paraules: si la poesia no serà la solució. I no parle 
ara com un senyor que escriu versos i que “agrana per 
a casa”. La poesia i la seua arrel mística (...) Un retorn al 
cristianisme? No sé. Em malfie dels retorns. Potser si una 
recuperació d’aquelles forces que, en un temps, feren 
del cristianisme una forma essencial d’humanitat. (...). 
Comprendran vostès què, desprès d’aquestes paraules 
de Fuster, sols puga atrevir-me a dir: Per favor, més 
Fuster i menys macroeconomia! (Encara que sigui per 
tal de mitigar la taquicàrdia).

Taquicàrdia



3

n. 553 - 6 dÕ abril de 2012 actualitat

Redacción
El conseller de Sanitat, Luis Rosado, va visitar 

el dia 29 l’Hospital Comarcal de Vinaròs per a 
formalitzar el traspàs de poders entre el qual 
ha sigut director d’aquest centre i de l’àrea de 
salut 01 des del 2005, Alejandro Suay, i el seu 
successor, Amadeo Bellés, que exercirà a partir 
d’ara aquesta funció. Suay  agraïa a tots els 
professionals que han treballat amb ell durant 
aquest últims anys la tasca desenvolupada al 
centre sanitari, així com als sindicats i a l’equip 
directiu. Bellés, per la seua part, assegurava 
que pretén mantenir, i, si fora possible, millorar, 
la tasca desenvolupada per Suay al front de 
l’hospital.   

Rosado va reconèixer durant la visita a 
l’hospital la paralització d’inversions sanitàries, 
ja previstes a Vinaròs i Peníscola davant la 
necessitat de fer front en primer lloc a la 
satisfacció de les obligacions econòmiques 
pendents del govern valencià. El conseller 
va indicar que es prioritzarà  el pagament de 
obligacions pendents “abans d’iniciar noves 
inversions i que aquestes infraestructures es 
vagin realitzant segons es recuperi la situació 

econòmica, si és possible abans 
de finalitzar aquesta legislatura”.

Quan a l’ampliació de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, 
que segueix sense comptar amb 
una  posada efectiva en marxa 
ja que falta de personal, i a la 
construcció del segon centre de 
salut de Vinaròs, el conseller va 
indicar que “lamentablement 
no ens podem escapar de la 
situació econòmica que vivim 
i en aquests moments tot el 
que suposi una inversió està 
detingut o en situació de 
moratòria fins al moment que 
existeixi liquidesa suficient”. 
“Totes les inversions es troben 
de moment paralitzades”, 
puntualitzava Rosado, tot i que 
segons assegurava “s’espera que la situació 
puga solventar-se durant aquesta legislatura”.

A més, el conseller, en referir-se a les possibles 
afeccions del pla d’ajust en el departament 

de salut 01, va indicar que el pla “consisteix 
a desenvolupar mesures d’eficiència, és a 
dir, mantenir tot el que funciona i eliminar el 
superflu, aconseguir menys despesa  però amb 
el mateix resultat”.

Rosado visita 
l’Hospital 
Comarcal de 
Vinaròs
El Conseller de Sanitat assisteix al 
traspàs de poders entre el que ha estat 
director del centre Alejandro Suay, i el 
seu successor, Amadeo Bellés
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Tomás 

A.C.

La puesta en marcha de la 
planta de Cervera pone fin a 
los problemas de tratamiento 
de residuos en el norte de 
la provincia· Supondrá una 
inversión superior a los 39 
millones de euros y la ejecución 
del conjunto de infraestructuras 
previstas en el plan creará 60 
puestos de Según explicaba 
la consellera “tras finalizar el 
período de pruebas de esta 
instalación, que comenzó 
a principios de este año, la 
planta se encuentra ya a pleno 
rendimiento por lo que se 
soluciona la problemática en 
la gestión de residuos de la 
zona norte de la provincia”. “De 
esta manera –ha continuado la 
consellera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, 
Isabel Bonig- la provincia cuenta 
con las instalaciones suficientes 
para tratar todos los residuos 
La planta de Cervera, que dará 
servicio a 49 municipios de 
las comarcas de Els Ports, L’Alt 
Maestrat y parte de la Plana 
Alta, ha supuesto una inversión 
superior a los 39 millones de 
euros. “Además –ha anunciado 
Bonig- el conjunto de las 
instalaciones previstas en el plan 

zonal proporcionará 60 nuevos 
puestos de trabajo directos”. 
La instalación, que cuenta con 
las más modernas tecnologías, 
está preparada para recibir 
al año 120.000 toneladas de 
residuos sólidos urbanos de los 
49 municipios de la zona norte 
de Castellón, por encima de lo 
que generaron el pasado año 
estos mismos municipios que 
sumaron 82.000 toneladas.  El 
complejo estará compuesto por 
una planta para el tratamiento 
mecánico-biológico de los 
residuos urbanos, y una 
planta para el desguace para 
recuperación de materiales 
valorizables de los residuos 
voluminosos. Los materiales 
que se recuperen se enviarán 
a recicladores o gestores 
autorizados, mientras que los 
residuos no recuperables se 
destinarán al vertedero. “Un 
vertedero –ha explicado la 
consellera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente- que 
consta de tres celdas. La primera 
de entró en funcionamiento al 
mismo tiempo que la planta, 
y contará con una balsa de 
recogida de lixiviados, sistema 
de desgasificación y antorcha”

Isabel Bonig 
inaugura 
la planta de 
residuos de 
Cervera 
Bonig asiste a la inauguración junto al Presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner 
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Un conato de incendio 
tuvo lugar esta semana 
en la calle Socorro, el 
incidente fue controlado 
rápidamente por los 
bomberos 
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actualitatactualitat

Noemí Polls

Route 
66

El edil de Hacienda, Ernesto Molinos, 
comparecía para defender el plan de ajuste 
impulsado por el gobierno central destinado 
al pago de proveedores al cual se ha acogido 
el Ayuntamiento de Vinaròs indicando que va a 
suponer una racionalización del gasto, “Vinaròs 
se sostiene actualmente en base a ingresos 
futuros por parte del IBI”, puntualizaba, 
señalando en este sentido el anticipo cedido 
por Diputación. Además, Molinos afirmaba 
que el plan de ajuste va a mejorar la situación 
de liquidez, y que ofrece acudir a un fondo 
para pagar las facturas a cambio de acogerse 
a un plan de ajuste para cada uno de los 
consistorios que se acojan a esta medida. 
También señalaba la mejora de servicios como 
uno de los pilares enmarcado en el plan de 
ajuste, ya que se ha revisado nuevos pliegos 
técnicos para fraccionar servicios de la UTE 
Fomesa, lo que supondría un ahorro de 125.000  
euros para el próximo ejercicio, según Molinos. 
Respecto a la gestión de mejora de ingresos, 
el gobierno central a finales de año aprobó 
un incremento del 10% del valor catastral 
de las viviendas, lo que supondrá mayores 
ingresos en el futuro. En cuanto a la planta 
terrestre del Proyecto Castor, dada de alta en el 
catastro, implicará que “como mínimo”, para el 
próximo ejercicio el ingreso de 600.000 euros 
anuales en concepto de IBI, que se sumarán 

al impuesto por actividades económicas, que 
podría elevarse a los 300.000 euros, lo que 
supone un balance total de 900.000 euros que 
percibirá la ciudad por parte de la empresa, 
“nos ayudarán mucho a planificar el horizonte 
financiero”. 

Como ya informábamos el saldo deudor 
con proveedores del consistorio asciende a 
942.000 euros, por lo que se deben justificar 
las mejoras que aplicará para garantizar el 
cumplimiento de esta obligación contraída 
con el fondo del gobierno. El plan ha sido 
elaborado por intervención y que nada 
tiene que ver con el propio plan de ajuste 
presentado por el gobierno local, “aunque 
son complementarios”, ha incidido Molinos, 
“la finalidad es la misma, mejorar la arcas 
municipales del Ayuntamiento”. Algunas 
de las medias del plan de ahorro indicadas 
por Molinos son la eliminación de teléfonos 
móviles de los ediles o la centraliación de las 
compras. 

Volviendo al plan de ajuste, Molinos ha 
explicado que resulta 
necesario dada la 
situación económica 
del consistorio, y la 
“situación que arrastra 
de endeudamiento”.

Molinos defiende 
el Plan de Ajuste 

La palma i el palmó primer, la mona 
després. Any rere any es repeteix la 
litúrgia. Es el bonic de les tradicions, 
que, malgrat cada any es repeteixen, 
sempre t’acaben portant a la infància. 
Cada estació te el seu moment. Els 
estius amb bicicleta dels primers anys; 
les nits familiars de Nadal, amb regals i 
sorpreses incloses. Però Setmana Santa 
és diferent. De vegades mar, de vegades 
muntanya. De vegades fora de casa, de 
vegades familiar, de vegades abril, de 
vegades març i mai, mai, exactament els 
mateixos dies. I els que vivim a aquesta 
zona, amb una variable afegida: 
a Catalunya les vacances escolars 
comencen una setmana i a València la 
següent, per allò d’embolicar la troca. 
En fi, unes vacances peculiars. Tot i així, 
com deia al principi, hi ha coses que 
no varien. La benedicció de la palma 
i el palmó diumenge de rams i dilluns 
la mona, o manjoia, o farinà, tal i com 
la fem aquí, amb el cabell d’àngel i l’ou 
dur. A casa, de petita, fèiem per cadascú 
la seva. Fins i tot bullíem la carabassa 
per fer el cabell d’àngel amb canyella 
inclosa. Així que per mi, la Setmana 
Santa, ve sempre, caigui com caigui i 
estigui on estigui, amb campanes a vol 
i regust a canyella. Ah, i com sempre, 
també, sota amenaça de pluja.

Amb regust a 
canyella i pluja
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L’Associació de Veïns vol que siguin 
els propis vinarossencs els que 
decideixen si volen les estructures 
metàl·liques al passeig 

A.C.
Des de l’Associació de Veïns Migjorn han 

reivindicat aquest matí al passeig marítim la 
convocatòria d’un referèndum per tal que sigui 
la població la que decideixi quin tipus de passeig 
volen tant Sebastià Fabregat com Vicent Beltran 
i Manuel Villalta han incidit en que la instal·lació 
d’estructures metàl·liques aconseguiran acotar l’ús 
públic del passeig, “demanem que se racionalitze 
la instal·lació de corralets a les terrasses del 
passeig”, ha manifestat Fabregat, demandant que 
es planifique la protecció al passeig i l’ús que es 
pretén fer d’aquest espai de la ciutat, “demanem 
la regulació de l’espai púbic”, ha sol·licitat Fabregat 
el qual ha recordat que se inicia ara el període 
en el qual els locals aprofiten per disposar de les 
terrasses, que, en alguns casos, poden envair el 
passeig.

Respecte al propi projecte, des de Migjorn han 

recordat què, una vegada finalitzat, a comptat 
amb opinions diverses, tant a favor com en contra. 
En aquest sentit, Beltrana declarat que l’associació 
demana respecte per a les opinions favorables 
al passeig, de la mateixa manera que des de 
l’associació se respecta que hi hagi persones que 
critiquen el disseny i la transformació que sa dut a 
terme i reconèixer que hi ha punts millorables en 
l’obra realitzada, han afirmat que “en molts llocs 

voldrien tindre un passeig com aquest”.  
A més, des de l’associació han lamentat el 

retrocés que es pot apreciar en l’arena de la 
platja del Fortí, que han concretat en 20 metres. 
Un problema que es podria solevntar amb la 
incorporació d’arena a falta de la construcció 
d’espigons, projecte que es devia ser concretat en 
els pressupostos del govern central recentment 
aprovats.

Migjorn demanda un referèndum 
i que se racionalitzen els “corralets” 

La Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià (JQCV) ha 
convocat les proves de certificació de 
coneixement del valencià i va obrir el 
dilluns el període de matrícula, que 
enguany serà únic, eliminant l’existent 
fins a la data en el mes de setembre.

D’esta manera, tots els aspirants 
inscrits tindran el dret a presentar-
se a les dos convocatòries, al juny i 
novembre. En el cas dels aspirants al 
grau mitjà i al superior, es mantindrà 
la reserva de la nota de la primera fase 

de juny per a les proves de novembre, 
segons han informat fonts de la 
Generalitat.

Així, dilluns començava el termini de 
matrícula, que finalitzarà el pròxim 27 
d’abril. Enguany les proves del grau mitjà 
i superior mantindran l’organització 
iniciada l’any passat, quan van passar a 
efectuar-se en dos fases convocades en 
dos dies diferents. 

Durant la primera fase, els aspirants 
realitzaran les proves de comprensió i 

d’estructures lingüístiques i si supera el 
40% de la puntuació en estes dos àrees 
podrà passar a la segona fase, que se 
centra en l’expressió escrita i oral.

Tots els aspirants que s’hagen 
presentat al juny a les proves d’estos 
dos nivells i no hagen resultat finalment 
aptes, podran tornar a presentar-se a la 
primera fase de novembre per a millorar 
la nota obtinguda. Per a l’obtenció 
de la qualificació final de novembre, 
es considerarà la nota més alta de les 
obtingudes en la primera fase.

La JQCV convoca les proves de certificació de 
valencià amb un únic període de matrícula 

Dos imatges de danys ocasionats per temporals en l’antic passeig
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LA MAJORIA 
VA PARLAR

actualitat

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

Abans que res els hem de dir dos coses, 
la primera és que la passada vaga general 
tingué èxit ja que molts alumnes no van 
acudir a l’institut (encara que haguessen 
pogut acudir a alguna manifestació) malgrat 
d’uns quants que van estar citats per a parlar 
llengües mortes. La segona cosa que volem 
dir-los és que no som economistes i pareix 
que no n’hi ha en aquest país, almenys de 
bons.

La cosa és que el nou govern va irrompre 
amb molta força i il·lusió pel que respecta 
als ciutadans(ells el van votar), amb una 
pèssima oposició amb la que li queia al 
PSOE (crisi per exemple) i un programa 
electoral secret. Ara per fi després d’uns 
100 dies els ciutadans que tanta confiança 
li van donar saben que és el que realment 
van votar. La primera punyalada fou la 
pujada de l’IRPF quan en diverses ocasions 
s’havien pronunciat en contra, l’altra va ser 
la inesperada i injusta reforma laboral amb 
la qual el treballador veu truncades les 
esperances d’ascens social, van continuar 
modificant la llei de l’avortament, portant-
la a un àmbit més religiós i s’han coronat 
amb la recent amnistia fiscal. Els anem 
a mostrar què suposa per als ciutadans 
aquesta mesura . Significa , a priori, que tota 
l’economia submergida surti “a flote” però 
en realitat tots sabem que tal i com ha estat 
plantejada no servirà per a això, sinó per a 
premiar a tots aquells que durant els anys 
de bonança s’han pogut beneficiar i han 
especulat perquè ara tan sols pagaran un 
10% (si tots els diners que tenien amagats 
en paradisos fiscals sense saber-ne ben bé 
l’origen dels mateixos) , sent un frau per a 
Hisenda i tots els ciutadans d’apeu seguiran 
pagant d’acord amb el que guanyen i que 
han seguit pagant durant aquests anys 
religiosament (amb una pujada d’IRPF). I 
tenim una cosa que dir-li senyor Rajoy , si 
t’elogien els mercats, els tecnòcrates i els 
governs alemany i francés, és que estàs 
tracionant al poble. 

Cada volta anem avançant més lentament 
en busca d’un estat del benestar que pareix 
que no assolirem fins que no es trenquen 
amb els valors antics a l’actual democràcia. 

Per vostés ho han votat.
“Sangre que no se desborda, juventud que 

no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni 
relucen, ni florecen” Miguel Hernández

Desde Escal UGS, han contestado esta 
semana al anuncio publicado por algún 
medio de comunicación acerca de que el 
Ministerio de Industria, Turismo y Energía 
pretendía frenar el Proyecto Castor  para que 
no aumentara el precio del gas. La planta, para 
la que se fijó una inversión máxima de 1.273 
millones de euros, iba a comenzar a recibir 
gas natural el próximo mes de mayo, aunque 
el ministro de Industria, Turismo y Energía, 
José Manuel Soria, remarcaba la necesidad de 
“frenar” su puesta en marcha “hasta que no 
haya un equilibrio entre la oferta y la demanda 
de mercado”. En este sentido, el presidente de 
Escal UGS Recaredo del Potro, afirmaba que 
el proyecto continúa “perfectamente” con los 
plazos establecidos y que se sigue trabajando 

en el desarrollo del proyecto con absoluta 
“normalidad”. 

Como explicaba Del Potro, uno de los 
barcos, una plataforma, que participaba en 
las operaciones en la planta marítima, había 
terminado justo el martes por la mañana sus 
operaciones y su contrato, en una “operación 
desarrollada al milímetro”. “Hoy a las 10 de la 
mañana han terminado los sondeos”, afirmaba 
el presidente de Escal UGS. el martes por la 
tarde La perforadora Hakuryu iniciaba así 
un viaje hacia Singapur en un trayecto que 
debía durar 40 días, tras finalizar los sondeos.  
Desde la empresa mostraban su sorpresa ante 
las informaciones publicadas y reiteraban 
la “completa normalidad” con la que sigue 
adelante el proyecto.

Del Potro traslada “completa 
normalidad” en la continuación 
del Proyecto Castor

GASODUCTO DE CONEXIÓN

 Conecta la Planta de Operaciones Terrestre Ignacio Pérez con la plataforma
marina.

 Transporta el gas natural entre ambas instalaciones en las dos direcciones:
de la tierra al mar (inyección del gas) y del mar a tierra (extracción del gas).

2

Alumnes de secundària dels 
centres educatius de Vinaròs
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A.C.

INGRESSOS  (EUROS) DESPESES  (EUROS)

  2011 2010   2011 2010

Socis 13.869,55 12.131,86 Ajudes beneficiaris 56.760,81 61.937,22

Campanyes 5.798,44 5.965,76 Personal i Seguretat Social 19.571,88 21.475,56

Subvencions i donatius 55.307,84 83.655,09 Despeses  explotació 15.059,78 15.411,28

Ingressos financers 1.187,50 937,50 Amortització immobilitzat 489,67 416,95

       

Total ingressos 76.163,33 102.690,21 Total despeses 91.882,14 99.241,01

Dèficit exercici 2011 15.718,81   Superàvit exercici 2010   3.449,20

Volem agrair a socis, col·laboradors i persones anònimes les seves aportacions econòmiques, així com als voluntaris 
la seva dedicació desinteressada; entre tots fem possible  fer realitat el projecte de Càritas Vinaròs. També agrair als 
següents col·lectius que ens han ajudat durant aquest exercici 2011: 

Acadèmia de Ball “Locura”       Fraternitat Malalts de Vinaròs

Alumnes Col·legi Divina Providència       Grup de Teatre “Las mil y una”

Associació de Mestresses de Casa       I.E.S. José Vilaplana

Ajuntament de Vinaròs       Joventuts Socialistes de Vinaròs

Club Bàsquet Vinaròs       Noves Generacions del Partit Popular

Confraria Jesús Natzarè i Sant Sepulcre       Panaderia Farga

Confraria Mare de Déu dels Dolors       Pastisseria Pastís

Confraria de Pescadors “Sant Pere”       Pub Oscar’s

Comunitat Anglicana de Vinaròs       Regidoria de Cultura (teatre)     

 Editorial Antinea      Restauració Capella “Mare de Déu del      
     Carme

  

Des de l’àrea de Comerç s’ha impulsat un 
concurs fotogràfic que té al Mercat Vinaròs 
com a protagonista. Amb la participació a 
tres bandes de la regidoria, del Mercat i de 
VInarosphotobloggers, se desenvoluparà  
en les instal·lacions del mercat municipal 
la iniciativa Art fotogràfic al Mercat de 
Vinaròs. Es tracta de que els concursants 
participen amb treballs fotogràfics que 
giren al voltant del producte fresc del nostre 
territori que habitualment es pot trobar 
al mercat, una proposta que naix de la 
voluntat del departament de Comerç i dels 
propis venedors de convertir el mercat en 
un punt de referència, tant comercial, com 

cultural i social, un lloc 
significatiu de Vinaròs, 
com era fa uns anys, “el 
Mercat també pot ser 
un espai lúdic”, declarava la regidora Amparo 
Martínez. En aquest sentit, Martínez explicava 
que hi haurà dos premis, un atorgat pel jurat 
institucional i l’altre atorgat pel jurat popular, 
que estarà conformat pels usuaris i clients del 
mercat, els quals podran votar per la imatge 
que consideren més atractiva. 

Els guanyadors, com explicaven el president 
de l’associació de venedors del Mercat, Carlos 
Monfort  i un dels comerciants, Toni Fabregat, 

rebran dos premis, que consistiran en dos 
carros de la compra i un xec per valor de 
100 euros per realitzar copres al mercat i un 
llibre de la cuina de mercat. Les fotografies 
deuran ser originals i inèdites i es podran 
presentar un màxim de 3 fotografies per 
participant, tal i com precisava Eva Menacho, 
de VInarosphotobloggers. Les bases es 
poden trobar a diferents webs, com ara, la 
de l’Ajuntament vinculada a l’àrea de Comerç 
o la web del conegut col·lectiu que integra 
diferents fotògrafs de Vinaròs.

Comerç vol impulsar el 
Mercat com a espai lúdic
Organitzen un nou concurs fotogràfic ‘Art 
fotogràfic al Mercat de Vinaròs’ que girarà al 
voltant del producte fresc

ESTAT DE COMPTES      
Caritas Vinaròs

(Comparativa 2011-2010)
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L’orquestra de cambra de grau 
professional del conservatori de 
música Mestre Feliu de Benicarló, on 
hi ha jovens musics vinarossencs, va 
participar en el pregó de Setmana 
Santa de Benicarló.

Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com

Entra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

El diari digital Vinaròs, Benicarló, Peñíscola i els pobles de la Taula del Sénia

Notícies, serveis, enllaços i tota l'informació dels nostres pobles.

El primer diari interactiu del Maestrat. Participa, tu també fas el diari

On estàs?, Opinions, Foto denuncia, deixa'ns la teua notícia.... i molt més
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Pla d’ajust
Mª Dolores MIralles

Lluís Batalla

Ai, qui ho 
diria...

2012

Qui diríem que està més prop de poder 
evadir capital a paradisos fiscals? Alguns 
empresaris, alguns membres d’allò 
que es diu la Patronal, multimilionaris, 
banquers,... o tal vegada, els treballadors, 
o candidats a aturats? 

Qui diríem que està més prop d’ ésser 
desnonat, és a dir, després de regalar 
els primers anys tots els interessos, no 
el capital, d’una hipoteca de la casa,pot 
perdre l’habitatge per manca de 
pagament? Una membre d’una Patronal, 
o una treballadora?

Qui diríem que té més possibilitats 
d’ésser indultat pel govern, en cas de 
mala gestió, en cas de fer malament la 
feina, vaja? Un treballador, amb advocat 
d’ofici evidentment, o un empresari, amb 
advocat de bufet per cert( gràcies als 
beneficis que li donen els treballadors, 
està clar).

Qui diríem que actua amb més 
responsabilitat, el polític que diu que 
està tot molt malament, no diu com ho 
arreglarà i guanya les eleccions, o el 
polític que avisa de què farà, com ho farà 
i a qui afectarà, i no guanya les eleccions?

Qui diríem té més possibilitats d’ ésser 
amnistiat? Pot ser, un evasor d’impostos, 
o igual amnistien, a algun processat per 
impagaments? 

Si Espanya existeix, qui té més 
consciència “nacional”, aquell que veu 
“España” com un indivisible mercat de 
possibles clients per fer negoci, o el que 
veu España com un equip de futbol?

Si Europa existeix, qui té més sentit 
europeu, aquell empresari europeu que 
busca fer negocis a Marroc per rebentar 
el mercat europeu, o l’obrer que creu en 
l’euro i gasta els que pot(i li deixen)?

Pel que fa a la proposta de l’Alcaldia 
per el RD Llei / de 24 febrer per 
finançar el pagament a proveïdors 
de les corporacions autonòmiques i 
municipals l’Ajuntament de, Vinaròs 
ha presentat unes factures per un 
import total de: 942.045 € euros, de 
les quals en resum uns 520.000 euros 
pertanyen al servei de transport per 
el trasllat de residus sòlids urbans, per 
l’empresa VAERSA. Aquest import que 
es va incorporar al   2011 després del 
tancament de l’abocador municipal, 
no es va concretar exactament ja que 
era temporal, depenia   de la posada 
en marxa de l’abocador comarcal de 
Cervera per part del Consorci, així 
que les quantitats pressupostades el 
2011 i 2012 no cobrien l’import total. 
Un altre import d’uns 300.000 euros 
pertanyen a les obres d’emergència 
per la fortes pluges del passat mes 
de novembre, i les destrosses que van 
provocar. Aquestes obres han estat 
incloses en la sol · licitud al Consorci 
de Zona Catastròfica realitzada, però 
òbviament s’han de pagar abans de 
la resolució final ja que els treballs 
d’emergència i urgència es van realitzar. 
I l ’altra partida, bàsicament també 
van ser unes obres d’emergència a la 
Costa Sud en una part de   la façana 
coneguda com Cala Puntal per unes 
obres de despreniment que es van 
haver d’abordar de forma urgent per 
evitar mals majors.

Per tant, el gruix dels pràcticament 
942.045 euros han estat per a 
obres i situacions sobrevingudes, 
imprevisibles en la seva major part i 
de difícil càlcul des del punt de vista 
pressupostari per la provisionalitat 
d’aquestes. Res a veure amb la tan 
cacarejada consigna del PP que 
el nostre Ajuntament es troba en 
bancarrota, perquè una vegada i una 
altra s’ha demostrat que no és així, i 
una altra prova d’això és que tots els 
pagaments amb proveïdors estan a dia 
d’avui, dins dels paràmetres correctes, 
menys aquests sobre-vinguts i urgents, 
que ara el govern municipal ha tingut a 
bé incloure en el finançament per part 
del finançament addicional de l’Estat 
(ICO) en aquest Reial decret.

Leo que siguen las críticas sobre la tribuna que 
se ha construido en el campo de fútbol; ya escribí 
que era el único -conocido por un servidor- que 
no la tenía, y la califican tribuna vip. 

No voy a comentar si es tiempo para estos 
gastos, ahora bien, ya se dijo en su inauguración 
que no querían hacer distinciones. Que todos 
somos iguales, y no hacía falta lo que en otros 
sitios dicen palco. Y si así pensaban, ¿por qué el 
día de la inauguración pusieron aquellas ridículas 
cuerdas para reservar un sitio, empezando 
por el presidente del Club que participó en 
la inauguración de que el equipo milita en la 
primera división del fútbol?

La verdad, francamente me sorprende que se 
diga una cosa, y a la hora de la actuación se haga 
de otra y pienso que aquellos señores que nos 
honraron con su asistencia era la primera vez que 
estaban entre cuerdas. Estuve en la inauguración, 
y con los amigos lo comparé como una escena 
de la parte cómica de una zarzuela.

Repito, quizás no sean fechas para estos 
gastos y pregunto ¿es el único gasto -quizá 
no necesario- que se ha producido en nuestra 
ciudad dentro de la época de crisis?

 Como todas las semanas, está la foto 
denuncia de Cocemfe Maestrat y Concejalía de 
Discapacidad, y además esta semana con dos 
fotografías más. Y un comentario -por aquello de 
escribir sobre algo sin conocerlo- un día de esta 
semana me he dado un paseo por la ciudad, y 
en una hora, con 23 coches, unos aparcados en 
sitios con señal de prohibición y otros en doble 
fila molestando la circulación. 

Después de una hora volví a pasar por el 
mismo sitio y había coches que debía hacer mas 
de una que allí estaban,  sin el recadito de “a 
quien corresponde” indicarle que allí no se puede 
estar; no voy a citar los sitios por haberlo hecho 
ya en más de una ocasión. Que en la entrada del 
camí fondo no se puedan cruzar dos furgonetas 
me parece bien, los coches aparcados al lado 
de la acera con el aparcamiento interior medio 
vació no se les puede decir nada, ya que no hay 
ninguna señal que lo prohíba. 

Creo que se debería hacer lo mismo en tantos 
sitios: quitar las señales, y así a quien corresponde, 
hacerlas respetar: no tendría criticas. También 
lo he escrito varias veces: en mi último destino, 
población de setenta mil habitantes, dos parejas 
-de quien debe vigilarlo- patrullaban en bicicleta 
y si había un coche matriculado, seguro que no 
era vecino de aquella ciudad.
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Guillem Alsina Gilabert

Posem la ratlla a 
Aiguaoliva

Joan M. Guzman Pau
Jordi Moliner Calventos

El talant del 
sr. Alcalde

Anem de tapes!!

El municipi de Font-romeu ha denunciat el 
Tractat dels Pirineus de 1659 i demana sortir 
de França per la decisió del govern francés de 
suprimir una plaça d’ensenyant. Les fronteres 
estatals s’imposen a cops de guerra. Les 
mutacions del mapa europeu al llarg dels 
segles en són testimoni vergonyant.

Jaume I hauria pogut repartir Xarq al-
Àndalus entre Catalunya i Aragó. En el 
projecte bonapartista de 1810, Vinaròs 
va caure a la prefectura de l’Ebre (capital, 
Tarragona). El 1833, Javier de Burgos 
desmembrà l’antic Regne de València en tres 
províncies. El 1851 Requena i Utiel passen a 
València. El 23 de desembre de 1936 la CNT 
presenta un projecte d’”Estatut per al País 
Valencià”, que encloïa Castelló, València, 
Alacant, Múrcia i Albacete. El 1963 les forces 
vives alacantines promouen la regió del 
“Sureste” (Alacant, Múrcia i Almeria).

 
Si Catalunya proclama la independència, 

mantindrem el molló a Sol de Riu o el fitarem 
a Aiguaoliva?

1) Des de la fundació el 1241, Vinaròs 
pertany a la diòcesi de Tortosa. 

2) L’Estatut d’Autonomia de La 
Comunitat no en descriu els límits. La 
Constitució espanyola no explicita l’abast 
territorial on es procrea la “indissoluble” 
nació espanyola. 

3) Per la Llei orgànica 15/1995, de 
27 de setembre,  Gàtova, que pertanyia 
a la província de Castelló, s’agrega a la 
de València. El 2008, el Tribunal Suprem 
sentencia que Cabrillanes (Castella i Lleó), en 
litigi secular amb Somiedo (Astúries), ha de 
recuperar-ne 128,35 Ha.

4) El coronel Sebastià Dalmau i Oller, 
fill de vinarossencs establerts a Barcelona, 
lluita heroicament en el setge de l’11 de 
setembre de 1714.

5) El 18 d’octubre de 1835, 61 joves de 
la Milícia Nacional de Vinaròs van morir en la 
defensa d’Alcanar d’un atac dels carlistes. 

6) L’1 d’agost de 1936 el vinarossenc 
Rabassa intervé en el míting del POUM al 
Teatre Principal Palace de Barcelona.  

7) El 9 de setembre de 1955, Vinaròs 
rep amb entusiasme l’arribada de la Volta 
Ciclista a Catalunya. No en seria l’última.

8) La temporada 1978-79 el Vinaròs 
CF participa en el grup català de la 3a. 
Divisió.  L’Agrupació de Veterans del Vinaròs 
CF competeix en el campionat de Catalunya 
Sud. 

9) El 14 de juny de 1987, els Petits 
Cantaires de la Misericòrdia participen en la 
20a. Trobada de Corals Infantils de Catalunya, 
al Palau Sant Jordi de Barcelona. I el 14 d’abril 
de 1996, Vinaròs n’acull la 29a. Trobada. 

Segons www.pueblos20.net, “Vinaros es un 
pueblo de la provincia de Barcelona situado 
en la comunidad de Catalunya”. Definitiu.

Una volta més el nostre excel·lentíssim 
govern del PP municipal ha intentat entorpir 
un dels drets fonamentals que tenim en 
democràcia, exercir el dret a manifestar-nos. 
Jo mateix en nom del meu sindicat CGT vaig 
demanar a governació civil l’autorització per a 
fer una concentració i manifestació que ens va 
ser concedida sense cap problema. El problema 
va ser quan vaig demanar al nostre ajuntament 
un entarimat i el servei de megafonia, unes 
eines que son de tots, i si qualsevol entitat ho 
pot demanar, nosaltres també. 

Al igual que va ocorre quan la manifestació 
contra les retallades en l’ensenyament la 
resposta de l’alcalde ha estat la mateixa, no! 
L’excusa va ser que, sent una jornada de vaga 
no podíem demanar que un treballador de 
l’ajuntament treballes eixe dia. Però l’entarimat, 
que es va demanar que es fiques a la plaça 1er 
de Maig a on es fa sempre l’acte del dia del 
treballador, que per cert, aprofito per convidar 
a tota la gent que es torne a manifestar que allí 
estarem els de sempre i espero que molts més. 
Bé com anava dient un entarimat que es podia 
muntar el dimecres i desmuntar el divendres 
a un lloc que no molesta per al tràfic ni per 
als vianants. La resposta del Sr. Alcalde va ser 
una altra volta  no! Això es una mostra més del 
talant tant antidemocràtic que esta agafant el 
nostre alcalde i dic el nostre alcalde, doncs es 
l’alcalde de tots els vinarossencs, encara que 
no l’hagem votat i té el deure de facilitar-nos 
les eines, dintre de les seves possibilitats. 

Si per a qualsevol acte es faciliten tots els 
mitjans, per a una manifestació molt pacifica, 
com no pot ser d’un altra manera, també. En 
fi no m’agrada gens el talant que esta agafant 
l’alcalde i per extensió alguns regidors del PP. 
Que se’n recorden quan estaven a l’oposició 
les declaracions que feien, el que demanaven 
i el que criticaven a l’anterior equip de govern 
PSOE-PVI? Pareix que han perdut la memòria. 

El dissabte passat vaig acudir al Consell 
Nacional del BLOC en qualitat de Conseller 
Nacional, per a referendar els estatuts de la 
Coalició Compromís, uns estatuts que van 
ser aprovats per una majoria quasi absoluta, 
només tres vots en contra. Uns estatuts 
que també han estat referendats pels altres 
socis de la coalició, Iniciativa i els Verds. Així 
engeguem una nova forma de fer País, basat 
en el nacionalisme, el progres i l’ecologisme, 
amb un clar sentiment republicà, amb joventut 
i experiència.

De tots és coneguda aquesta estranya afició 
que té la dreta vinarossenca de desprestigiar 
i menysprear totes les fites i obres realitza des 
pels governs anteriors. 

Encara que molts pensàvem que una vegada 
establerts a l’Alcaldia, aquesta manera de fer 
canviaria, podem constatar que no ha estat 
aixi, ja que un any després, continuen culpant 
de tot lo que els surt malament, als socialistes 
vinarossencs.

L’últim cas de inculpació en el que ens hem 
trobat, resulta d´una bajaneria insultant.

Tot comença en la pre-campanya electoral i 
en el malestar lògic dels restaurador subicats 
al passeig, pel retràs que van sofrir les obres i la 
conseqüent afectació que va suposar aquest fet 
per als seus negocis. D’aquell malestar, el PP, en 
va treure redit a base promeses electorals.

D’aquelles promeses, va nàixer la nova 
ordenança d’Ocupació de via pública, aprovada 
amb els vots del PP i del Bloc, la qual especifica 
d’una forma molt concreta,  comdeuen de ser 
les terrasses dels establiments hostalers i on es 
poden ubicar. 

Una vegada aprovada, i olorant els bitllets 
com si de sang fresca es tractes, a entrat en 
escena el mateix personatge que va “col·laborar” 
en la recaptació de la barra de festes de Sant 
Joan i Sant Pere, i ha començat a gestionar les 
terrasses com a ell li ha vingut en gana, prometen 
tubicacions i models, de dubtós compliment 
amb la recent estrenada ordenança.

Assabentats de lo que aquest incontrolat 
personatge està prometent i aconsellant als 
propietaris, i davant la possibilitat de que els 
informes tècnics i policials siguen desfavorables 
a les noves terrasses, el PP ha començat a feralló 
que més li agrada, a confondre a la gent amb 
mentides i mitges veritats, per inculpar d´una 
manera molt vil, als Regidors del PSPV davant 
un possible incompliment de la llei.

Una vegada més, aquestequip de govern 
mostra la seva incapacitat de gestió, i lo que 
ens resulta més preocupant, mostra una total 
incapacitat de controlar la infinita avarícia 
d’alguns dels seus afiliats. 
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Perill, arbres 
a la llera del 
Cervol

A més de protestar, 
cal decidir

Ramon Puig

Hem vist am grant sorpresa que a la llera del riu 
Cervol, a la part de dal del pont de la N-340, han 
plantat  l’Ajuntament un bon nombre d’arbres 
adults. Com diem el lloc escollit forma part de la llera 
del riu, arbres que son un perill en unes revingudes 
fortes si les aigües arriben fins on son plantats 
aquets arbres. ( l’any 1994i 2000 la riada quasi salta 
el mur del sortidor de Torres). Nosaltres, Migjorn 
creiem que no es el lloc mes adient per plantar 
arbres, doncs el perill es real, arbres que poden 
ser arrastrats i tapar els ulls menuts del pont, i les 
aigües sobrepassar la carretera, el mal que podria 
fer es incalculable. Eliminem punts perillosos, no 
en creem de nous. Tots els fenòmens atmosfèrics 
els tècnics els tenen ben estudiats, i ens diuen que 
dins d’un període de temps més o menys llarc es 
repeteixen.

Ens han informat des de l’Ajuntament que 
han demanat i tenen permís de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, ens estranya moltíssim 
que aquet Ens autoritze plantar aquets arbrots, pel 
perill que representen estar plantats dins la llera 
del riu. Diem que ens sorprèn la seva autorització 
per la CHX doncs al igual que Costes han segut 
molt seriosos en la ocupació de l’espai públic, (per 
això la dreta es vol carregar -se la llei de Costes del 
1988). A Migjorn ens creiem (amb dubtes raonats) 
lo que ens han dit des de l’Ajuntament. Abans de 
demanar informació a l’Ajuntament parlarem amb 
la Confederació per preguntar si tenien permís per 
plantar aquets arbres (25) al riu, que alguns semblen 
“mil·lenaris” i son una temptació per als cacos.  Ens 
contestaren que per telèfon no podien informar-
nos, ho teníem que demanar per escrit, cosa que 
hi farem si no rebem informació oficial i pública, 
creiem des de Migjorn, com hem dit més amunt 
que és una plantada verdaderament perillosa. Hi 
ha altres llocs on fan falta arbres, un lloc pot ser 
la zona de “picnic”de F.Forat que s’han mort, ho 
“matat,”alguns pins, igualment fan falta  a la pineda 
del l”Limbo”, i sobra gespa.

La imatge de Vinaròs es pot millorar de 
moltes altres maneres que no comporten afegir 
més perills dels que sense voler van sortint, 
com no desaiguar els fecals a la platja i riu, 
netejar els PAIS, fan fàstic, son un cau de rates, 
brutícia, “botellons,”sorolls, preus, contenidors 
bruts, caos circulatoris etc. Més que mirar les 
entrades, que hi ha que fer-ho, tenim que 
cuidar les sortides, que els “turistes” quant se’n 
vagin vulguen tornar a Vinaròs, a un poble net, 
silenciós, amb un bon tractament en tots els 
llocs, bars, restaurants, botigues, autoritats i 
neteja etc. i no digen, a Vinaròs son rars, tenen un 
passeig bonic, grant, ple de llum i el privatitzen.  
Com diu l’Obelix aquets romans estan boixos

Pues si, ja ha passat la vaga general i 
com és normal després d’aquesta es donen 
diversitat d’opinions i moltes diferents 
versions. En aquest article no entraré en 
cap versió ni opinió sobre el resultat de la 
mateixa, que cadascun faci les seves pròpies 
versions i opinions. El que a quedat clar és 
que els fets van ser els que van ser i no es 
poden canviar per molt que alguns s’entestin 
a fer-ho.

De tots són sabuts els motius pels quals 
va ser convocada la vaga general del dia 
29, motius més que suficients per a la 
convocatòria d’aquesta. Molts han estat 
els comentaris que han sostingut que 
els resultats de la mateixa no hagessen 
estat els mateixos d’haver-se produït 
un resultat diferent en les eleccions 
d’Andalusia i Astúries. Que en escassos 
quatre mesos de govern del Partit Popular 
hagi perdut prop de mig milió de vots a 
Andalusia entre les eleccions generals i 
les autonòmiques posa de manifest un 
fenomen per a reflexionar. Exercici que ha 
utilitzat la majoria de la ciutadania en les 
dues Autonomies esmentades apostant per 
governs progressistes d’esquerres. I refusant 
polítiques i mesures de dretes com la tan 
esmentada reforma laboral.

La suma del que va succeir el dia 29 i el 
que va ser el resultat electoral del dia 25 
suposa un punt de trobada la valoració 
hauria de fer se amb molta cura el govern 
no només per raons de conveniències de 
política pròpia si no per tot el que ens va 
en aquest envit a tots els espanyols. La vaga 
general és en aixecament pacífic i pel normal 
contra una situació per la qual els convocats 
reclamen una esmena a la totalitat, un canvi 
de rumb, un cop de timó. Per això titllar 
de política a una vaga general és a més de 
redundant, una imbecilidad. Com li deia el 
escorpió a la granota “és la meva naturalesa”. 
És a dir, que estan política com els aires de 
xuleria que es permet l’executiu i els seus 
portaveus a l’advertit que “res canviarà” En 
la lluita política són molt freqüents aquestes 
exhibicions de fermesa, tan freqüents com 
el seu abandonament o desmentit.

Però bo que el govern del Partit Popular 
continuï utilitzant la seva majoria absoluta 
per fer les seves polítiques de dretes i 
prendre mesures com la reforma laboral 
i altres. I segur que es seguiran prenent 
decisions donant opinions i fent les seves 
pròpies versions.

Ja ha passat 
la Vaga

Manuel Villalta
No recordo una sola vaga general, en els 

últims cent anys, que haja aconseguit el que 
reclamava, però totes tingueren el mateix 
efecte: desmoralitzar les masses participants. 
Els sindicats oficials, servils respecte la “voz de 
su amo” (la patronal i l’Estat), empren la vaga 
general com una eina pràctica per desinflar la 
indignació abans que explote fora del control 
i desestabilitze l’ordre capitalista.

Diuen que si no es coneix el mal, ningú no 
el podrà curar. Ens preguntem per què l’Estat 
estrangula la gallina dels ous d’or (el poble) i 
salvaguarda els bancs, causants directes de 
la crisi; per què el Banc Central Europeu ha 
destinat més de 200.000 milions als bancs més 
influents amb un interès que no arriba a l’1 % i, 
aquests, amb els diners rebuts compren deute 
dels estats a un interès que va del 3 al 5 %.

La resposta és complexa, en canvi, és 
fàcil endevinar que la reforma laboral serà 
l’estocada final per convertir els assalariats en 
els esclaus del segle XXI. Hi ha motius per a 
mil vagues generals, però l’experiència ens 
diu que, més enllà de la manipulació dels 
sindicats oficials i l’oportunisme dels partits 
de l’esquerra, el resultat serà un nou fracàs. Les 
reivindicacions eren pura retòrica: reprendre 
negociacions, prou retallades salarials, retorn 
de l’Estat del benestar, acceleració industrial 
per a crear nous llocs de treball, recuperació 
dels drets perduts, etc. Dels qui encara 
confien en els sindicats, algú coneix un gos 
que mossegue l’amo per protegir els criats? 

Per què tanta preocupació per la crisi 
material i tan poca per l’espiritual? Per viure 
lliures i autònoms, els diners són només 
una xicoteta part, en canvi, la dignitat ho és 
tot. Des d’abans d’instaurar-se la monarquia 
parlamentària, l’esquerra i els sindicats han 
servit l’Estat per conduir-nos a l’abisme on ara 
ens trobem. El govern Zapatero ens ha portat 
a les portes de l’infern, i tothom callat, al de 
Rajoy només li cal obrir-les perquè hi entrem... 
i tothom en peu de guerra.

Ens hem passat dos segles demanant a qui 
ens ofega que afluixe la corda. Comença a ser 
hora de tallar-la per actuar i pensar pel nostre 
compte. Si volem viure d’una altra manera, 
primer haurem de prescindir de l’actual. 
Alguna gent ha fet el primer pas: oblidar-se 
dels sindicats, partits i polítics professionals, 
i començar a qüestionar-se la necessitat de 
l’Estat.

Per a fer què? De moment, no ser titella 
de ningú; el després haurà de ser una decisió 
col·lectiva.

www.miraquebo.com
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Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Tururut , tururut 
al nou Centre 
de Salut

14

Primavera a la platja de el Forti

Presencia vinarossenca a la fira formativa 
celebrada a benicarlo

Cracs tenistics raqueta en ma

Ines bufa fort pel seu cumpleanys

Les receptes economiques per a tots via 
presupostos generals del estat es van donar 
a coneixer el divendres de dolors i es que la 
malaltia de les retallades per presumpta mala 
gestio ques va fer avans continua tant a nivell 
de espanya com de la comunitat valenciana 
i si diuen que es pel despilfarro que hi va 
haver en les anterior legislatura resulta que a 
madrid van ser uns i a valencia els altres pero 
ara resulta que com sempre passa ens agafen 
als mateixos al hora de pagar i vet aquí que 
de moment i fins que no hi hage liquidesa 
suficient el nou centre de salut de vinaros 
tal com ha anunciat el conseller de sanitat 
queda desplaçat pero ames resulta que la 
ampliacio que va tindre l´hospital comarcal 
tampoc la tenim en ple funcionament per 
falta de personal o sigue a la mitja volta ens 
prohibiran posarmos malalts. D´altra banda la 
setmana santa ja es historia ara es temps de 
pasqua i mones i enguany tenim un diumenge 
força especial donat que el tendadero de la 
penya taurina pan y toros amb una gran festa 
inaugura la ampliacio de les seues instalacions 
que te a la serra de l´ermita lloc de caliu festiu 
molt utilitzat pels veins de vinaros i comarca.A 
mes cal resaltar que despres de mes de una 
decada de reivindicacions el passat dilluns 
la consellera de medi ambient del govern 
valencia acompanyada pel president de la 
diputacio i del alcalde de cervera van inaugurar 
la planta de tractament de residuos del nord 
castellonenc, una instalacio que disposa de 
una linea de compostatge de materia organica 
selectiva, un altra de biosecat per a la fraccio 
resta i una linea de voluminosos que despres 
son traslladats al abocador del pou de la 
figuera situat al mateix terme de cervera per 
lo que ha partir d´ara la nostra comarca ja es 
posa al dia com cal a l´hora del tractament de 
les escombreries que generem els veins dels 
diferents municipis castellonencs i realment 
ja tocaba.



15

Fo
to

s:
 A

pa
ric

io
, S

al
va

do
r Q

ui
nz

ña

15

Salvador Quinzá Macip

VIERNES DE DOLORES

Semana Santa 2012

Desde la Parroquia de Santa 
Magdalena se formaba la procesi-
ón de estandartes en dirección de 
la parroquia de La Asunción, prece-
dida por la imagen de la Virgen de 
los Dolores portada a hombros, y 
acompañados por la banda de cor-
netas y tambores de la Cofradía de 
“Jesús Cautivo”.

A la entrada al templo, cerrando 
la procesión la impresionante ima-
gen del “Cristo de la Paz”, portado a 
hombros por varias mujeres de su 
cofradía escuchamos la parte mu-
sical del pregón con las notas del 
trompeta Tony Barberá, el organis-
ta Juan Vicente Lladosa y las corales 
“Orfeó Vinarossenc” y  Juvenil “Sant 
Sebastiá”, ambas dirigidas por Car-
los Vives.

Mossen Emilio Vinaixa nos pre-
sentaba al pregonero de este año, 
D. Salvador Oliver Foix, el cual nos 
ofreció un pregón plagado de his-
toria y de citas de lo que fue nues-
tra Semana Santa desde 1595. Al 
finalizar el mismo, fue largamente 
aplaudido.

Ha sido este fin de semana, un fin de semana plagado de actos, estos organizados por la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs. Diez 
han sido en total los actos de los cuales tenemos información y a los que hemos asistido, los cuales les detallamos a continuación:

Bendición estandarte de la Cofradía del “Ecce-Homo”

En la Parroquia de Santa 
Magdalena de nuestra 
ciudad, y momentos antes 
de dar inicio a la procesión 
de estandartes hasta la 

Parroquia Arciprestal, mossen 
Cristóbal Zurita Esteller procedía 
a la bendición del estandarte 
de la cofradía, el cual salió por 
primera vez desde esta parroquia 
procesionalmente.

Pregón de Semana Santa



Misa de difuntos.
A las 19 horas y en la arciprestal de La Asunción, el 

consiliario de la Federación de Cofradía y párroco mossen 
Emilio Vinaixa, ofició una misa con mención especial a los 
cofrades difuntos de todas las cofradías, fallecidos en el 

pasado año.

Trobada de bombos i tambors.
La Cofradía del “Cristo de la Paz”, organizaba como en pasados 

años, esta trobada que contó con la asistencia de 15 bandas 
llegadas desde las provincias de Tarragona, Castellón y Teruel. Fue 
todo un éxito ya que se llenó por completo la Plaza Parroquial. Tuvo 
el honor este año de dar el primer toque, nuestro alcalde D. Juan 
Bautista Juan.

Semana Santa 2012
Salvador Quinzá Macip

SABADO DE DOLORES

Bendición de ramos.
Las parroquias de La Asunción con la 

colaboración de la Cofradía del “Cristo 
de la Paz”, con su banda de “bombos y 
tambores” realizaba su bendición en 
el Paseo Colón, por medio de mossen 
Emilio Vinaixa.

La Parroquia de Santa Magdalena, 
con la colaboración de la Cofradía 
de “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la 
Merced” por medio de su banda de 
cornetas y tambores, la cual estrenaba 
uniforme de gala, y con ya su tradicional 
representación de “la borriquilla”, por 
medio de mossen Cristóbal Zurita 
Esteller y en la Plaza 1º de Mayo, 
procedían a la bendición de los ramos y 
palmas.

DOMINGO DE RAMOS

16
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Semana Santa 2012

Salvador Quinzá Macip

INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE SEMANA SANTA

La Federación de Cofradías por medio de su 
presidente D. Pere Suquet, inauguraba dicha exposición 
instalada en el auditorio municipal. Tras el parlamento 
del Sr. presidente, le contestaba el Sr. concejal de cultura 
D. Lluís Gandía, el cual animaba a la Federación de 

Cofradías, y mostraba su apoyo en un futuro y concretamente 
el año próximo en la celebración de su “XXV aniversario” de la 
fundación de la Junta-Federación de Cofradías.

VIA CRUCIS EN LA ERMITA

Como cada año la Frater organizaba la misa que se efectuó en la iglesia de la ermita a las 16 horas.
Mossen Emilio Vinaixa conducía el “Vía Crucis” por medio de la lectura que conmemora los 14 pasos del mismo, finalizando con unas palabras 

preparándonos para la Semana Santa, en la misma cruz de la ermita.
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A las 20 horas y en la Arciprestal de La 
Asunción, se procedía a esta magno concierto 
a cargo de la Coral “Sant Marc” de Xert, con su 
director David Ferreres Beltrán, y de la coral de 
nuestra ciudad “García Julbe” con su director 

Rossend Aymí i Escolá. Acompañó al órgano D. 
Enric Meliá i Fortuna.

Al finalizar el concierto, el alcalde de nuestra 
ciudad D. Juan Bautista Juan, hacía entrega de 
una placa al presidente de la coral “Sant Marc”, 

mkientras que el presidente de la Federación 
de Cofradías D. Pere Suquet hacía entrega de 
la misma al presidente de la coral “García Julbe”.

La pieza de W.A. Mozart “Ave Verum” cantada 
en conjunto, daba por finalizado este concierto.

CONCIERTO CORAL

Semana Santa 2012
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Quo Vadis?

cultura

A.C.

“Llegeix i conduiràs, no llegeixis i seràsconduït” (Teresa de 
Jesús)

Com ja saben els lectors, amb freqüència associo aquí 
esdeveniments puntuals a records cinematogràfics. Pocs 
es presten més a això que les Setmanes Santes de la meva 
infància i adolescència, en les quals tots -creients o no-
ens vèiem obligats a seguir determinats comportaments 
públics, a fer penitència obligatòria en aquells divendres 
i dissabtes sants en què tots els establiments públics 
susceptibles d´incitar al vici (cafeteries, cines, teatres,…) 
havien de romandre tancats.

En aquells dies, malgrat el zel de les autoritats nacional-
catòliques, els llibres ens ajudaven a evadir-nos d’una 
realitat força grisa. Fa uns diez ho recordava, llegint un 
reportatge sobre presos que llegeixen per “volar” més 
enllà de les reixes. L’arribada de la televisió va alleujar 
aquelles llargues tardes en família (tampoc es podia jugar 
al carrer, que havia mort el nostre Senyor). Més enllà de les 
inevitables processons i xerrades espirituals, esperàvem 
les pel·lícules “de Pasqua”, malgrat que tots els anys eren 
gairebé les mateixes.

Destacaven les superproduccions en Cinemascope 
sobre la vida de Crist, amb noms tan pomposos com La 
túnica sagrada (Henry Koster, 1953), Rei de reis (Nicholas 
Ray, 1961) o La històriamés gran mai explicada (George 
Stevens, 1965). Sempre em va sorprendre la intensitat 
amb la qual les seguia la meva àvia, malgrat coneixer 
perfectament l’acabament. Els xiquets preferíem les de 
romans (amb rerefons més o menys bíblic) com Quo Vadis? 
(MervynLeRoy, 1951), amb l’impagable Neró interpretat 
per Peter Ustinov, i, per descomptat Ben-Hur (William 
Wyler, 1959), amb la nostra seqüència preferida, la carrera 
de quadrigues (oblidant que Charlton Heston també veia 
morir a Crist).

Una de les més estranyes era aquella en la qual Anthony 
Quinn era Barrabás (Richard Fleisher, 1962), el lladre al que 
un jurat popular de l’època posava en llibertat preferint-lo al 
Crist (pel que sembla, ja la Bíblia dubtava de la imparcialitat 
dels jurats populars).

Ara, quan arriba l’època de les processons penitencials 
que es potencien com a mostra d’una determinada tradició 
i cultura populars, molts no podem oblidar que eixos 
passos barrocs seguits de fileres de natzarens representen 
també aquella Espanya inquisitorial i monolítica. I no deixo 
de sorprendre’m quan veig que els representants del poble 
segueixen possessionant darrere dels retors, com feien els 
capitostos de la dictadura, sense assumir que l’Església i 
l’Estat han d´estar separats en una societat moderna. Quan 
ho comento als meus amics europeus, em diuen que als 
seus països això seria impensable. Un anacronisme que, 
sens dubte, té molt a veure amb que aquest país encara no 
ha ajustat bé els comptes amb la seva història.

Poblado ibérico del Puig
Por otro lado, Pascual anunciaba que a partir de ahora, cada exposición que se 

desarrollará en la sede de la asociación contará con una doble vertiente didáctica 
aplicada a los alumnos de los centros educativos que así lo soliciten. La monitora 
que conducirá a los más pequeños será, como ya indicábamos, Rebeca Querol 
Fibla. Además, el presidente de la asociación informaba que la Diputación se 
ha comprometido en dar su apoyo a los trabajos de recuperación y excavación 
definitiva del poblado ibérico del Puig, emplazado en el entrono de la ermita, una 
noticia “sensacional”, según Pascual. “El problema de la excavación es que lo más 
importante del poblado ibérico está por escavar, que es lo que se sitúa debajo de 
la cruz, por lo que procede un traslado en un nuevo emplazamiento de la cruz”, 
indicaba Pascual.  La excavación, según el compromiso adquirido por Diputación,  
tendrá continuidad, y comenzará el año próximo.

El Duc de Vendôme visita 
la sede de Amics de Vinaròs

La exposición de grabados realiza un recorrido vital por los 
hechos más destacados de la vida del conocido duque

A través de los grabados expuestos, 
transcurre en la sala de exposiciones de 
la Associació Cultural Amics de Vinaròs la 
historia del Duc de Vendôme, organizada 
con ocasión del 300 aniversario de la 
muerte de este personaje histórico, una 
muestra que se iniciaba con la música 
del Grup de Dolçaina i Tabal a las puertas 
de la asociación. A la exposición asistían 
el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, 
el presidente de la asociación, José 
Luis Pascual, el miembro destacado 
de la asociación, Agustín Delgado, 
el responsable de exposiciones de la 
entidad, Alfredo Gómez, y la monitora 
Rebeca Querol Fibla.  

Gómez y Delgado efectuaban un 
extenso recorrido vital por los hechos 

más destacados de la vida del conocido 
duque, que, cuenta la leyenda, murió en 
Vinaròs de una indigestión producida 
por la ingesta de langostinos. Hecho este 
último que tanto Delgado como Gómez 
ponían en duda, ya que según parece, 
el motivo de su muerte fue la ingesta 
de marisco, principalmente de ostras, en 
mal estado tras ser transportadas desde 
Francia.  
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Dissabte 31 de març, noranta-una persones 
ens vam embarcar en dos autobusos 
responent a la proposta que havia fet el 
Consell Municipal de Formació de Persones 
Adultes i la seua Associació d’Alumnes. 
Anàvem a descobrir una comarca situada a 
un tir de pedra de Vinaròs: la Terra Alta. 

Corbera d’Ebre va ser la primera parada. 
El poble vell, assolat durant els 115 dies que 
va durar la batalla de l’Ebre, ens va oferir 
el testimoni de què el passat té una cara 
abominable.  Milers d’històries de patiments 
es filtren per les pedres. 

Després la ruta ens portava al Santuari de 
la Fontcalda, fent l’últim tram a peu per la Via 
Verda.  El ferrocarril del Val de Zafán era una 
línia de via estreta, entre Alcañiz i  Tortosa. Va 
tenir una lànguida existència durant 31 anys. 
El seu tancament definitiu es va fer efectiu el 
setembre de 1973.  

Després de dinar i gaudir de l’aigua termal, 
els que es van atrevir a posar-s’hi, vam 
marxar cap a Pinell de Brai, a visitar el seu 
celler cooperatiu.  Un espectacular edifici 
construït per l’impuls del cooperativisme 
agrari, per a l’elaboració de vins i oli. En 
l’actualitat té molt minvada la seua activitat,  
es fa una producció  modesta de vi, i la 
recollida i neteja de les olives, que passen al 
molí d’Horta de S. Joan.  Ens cala la lluita per 
mantenir la dignitat del producte del terreny  
que ens transmet la guia. I per suposat, tots 

ens n’enduem una mostra cap a casa. 
Una certa nostàlgia del passat, intentant 

imaginar un tren en funcionament, i un 
fantàstic celler cooperatiu  ple de litres de vi i 
d’oli, es barreja amb la contenció d’emocions 
ancestrals  pensant en les persones que van 
deixar les sues vides i esperances  a aquestes 
terres quan la guerra civil.  

Tot això ho supera el bon ambient i la 
bona companyia que ens fa riure amb alguna 
anècdota. Marxem cap a casa havent gaudit 
d’un fantàstic dia primaveral ben carregat 
de descobriments gràcies a la nostra escola 
viatgera. Fins la pròxima. 

L’EPA VIATGERA: RUTA PER LA TERRA ALTA
Viatge al passat, viatge al present.  
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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.

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

Dijous 12 d’abril
19 hores, Auditori Municipal

Inauguració de l’exposició Col·lecció Peiró Coronado que 
romandrà oberta fins el 29 d’abril.

Organitza. Regidoria de Cultura, Ajuntament de Benicarló, 
MUCBE, IFF i Col·lecció Peiró Coronado.

La Seu del Nord acull una exposició 
que recorre els vint anys d’història de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 
de l’UJI

El vestíbul de la Biblioteca Municipal 
de Vinaròs acull del 4 al 15 d’abril de 2012 

l’exposició FCHS i Castelló. 20 anys junts, 
una mostra organitzada amb motiu del 
vintè aniversari de la Universitat i que 
pretén donar una visió panoràmica de 
l’evolució que ha experimentat la FCHS 
en aquestes dues dècades.

20
ANIVERSARI 
1991-2011

Del 4 al 15 d’abril del 2012
Inauguració: dimecres 4 d’abril a les 19 h.
Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/Pilar 26)

20 anys junts
FCHS i CASTELLÓ

20
ANIVERSARI 
1991-2011

Del 4 al 15 d’abril del 2012
Inauguració: dimecres 4 d’abril a les 19 h.
Biblioteca Municipal de Vinaròs (C/Pilar 26)

20 anys junts
FCHS i CASTELLÓ

El passat dia 31 de març, 
l’Associació Cultural Amics de 
Vinaròs va rebre de mans de Sebastià 
Miralles i Tanín Ferrer una important 
quantitat de peces que provenen 
de diferents activitats professionals. 
Hi ha peces de fuster, de joier i de 
carnisser. Pendent d’inventariar i de 

catalogar la col·lecció, podríem parlar 
d’unes 300 peces d’un important 
paper etnogràfic i que els nostres 
avantpassats van utilitzar en el seu 
dia a dia. Una vegada més donar les 
gràcies als vinarossencs que confien 
en nosaltres per  a que el seu llegat 
perdure en el temps.

Donació de materials 
etnogràfics
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

6 abril

7 abril

8 abril

9 abril

10 abril

11 abril

12 abril

MATEU c. Sant Francesc, 103 

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

(tel. 617 411 532)

EL 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.

ACTIVITATS CULTURALS 
 
Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  

 
Activitats per a xiquets: 
 
 
1. Teatre de marionetes per a xiquets de 4 a 7 anys. 

Dimecres 11 d’abril a les 17’30h en el local social  
(Sant Ramon 13) 

2. Buscant al Duc de Vendome per Vinaròs. Visita 
 guiada per a xiquets de 8 a 11 anys. Dijous 14 d’abril 
 a les 17’30h en el local social (Sant Ramon 13) 

 
 
           Al finalitzar obsequi per als participants!! 
 
 
 
 

Les activitats son gratuïtes, però cada menor haurà 
 d’anar acompanyat d’un adult responsable.  
L’Associació no es fa responsable de cap eventualitat, ocorreguda 
 en el transcurs de les activitats; això si posarà el major interès  
durant les mateixes.       
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Redacción
El pasado dia 25 de Marzo se celebró en 

Lliria el Campeonato Autonómico Base de 
gimnasia ritmica modalidad individual, en 
el que Sara González Cambero, de categoria 
infantil, realizó un magnífico ejercicio con 
mazas quedándo en la novena posición de 
entre 31 gimnastas. De esta manera, consiguió 
clasificarse para el Campeonato de España que 

se celebrará en Benidorm los próximos dias 20, 
21 y 22 de abril.

El club Mabel de Benicarló, al que Sara 
pertenece, presentó también a otras 3 
gimnastas más que también consiguieron 
clasificarse para el Nacional, Lia Rovira, Laura 
Hernández y Paula Bou. Esta útima, gracias a 

su buena ejecución, se proclamó campeona 
autonómica en categoria alevín.

Sabemos que seguirán entrenado con 
esfuerzo e ilusión para conseguir quedar en un 
buen puesto. Desde aqui queremos desearle a 
Sara y  a sus compañeras de club, mucha suerte 
en Benidorm.

La gimnasta Sara González Cambero 
clasificada para el Campeonato de  España Base
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En la tercera edició 
del trofeu organitzat 
a la seua seu –Piscina 
Municipal Olímpica La 
Salera- pel Club Castalia 
Costa Azahar, el Club 

Natació Vinaròs va demostrar un 
any més el seu gran potencial.

Competiren  un total de 260 
nadad@ors de 9 clubs de la 
Comunitat Valenciana dels quals 
37 pertanyen al Club Natació 
Vinaròs.  Tant benjamins com 
Alevins van nadar dissabte 
vesprada i diumenge mati per 
categories i sense distinció 
d’edats.  

2 medalles d’or, 6 medalles 
de plata i 1 bronze van ser el 
fruit de la il·lusió i l’esforç dels 
esportistes del Club Natació 
Vinaròs – Cala Montero.

100m. papallona masculí 
aleví: Medalla de plata de Marti 
Segarra.  David Milián 4th. i Roger 
Macip 6é.

100m. braça masculí benjamí: 
Medalla d’Or de Marc Antoni 
Nonn, Agustín Esteller 7é. i Manel 
Ramirez 11é.

100m. braça femení benjamí:  
Maria Folch 5éna., Angels 
Meseguer 8éna. i Paola Jurado en 
15éna. posició.

100m. esquena masculí aleví: 
Angel Lleixà 5é., Hugo Simó 9é. i 
Gerard Ruiz en 16éna. posició.

100m. esquena femení aleví:  
Paula Jovani en dinovena posició i 
Paula Perez 23éna.

100m. lliures masculí benjamí:  
Medalla d’Or de David Castañeda, 
Ian Calvo 4th. i Miquel Segarra 6é.

100m. lliures femení benjamí: 
Irina Sebastià 10éna., Llum Serret 
11éna. i Claudia Matamoros 14éna.

400m. lliures masculí aleví: 
David Milián 4th. Hugo Simó 8é. i 
Andreu Navarro 10é.

400m. lliures femení aleví: 
Paula Jovani 10éna.

8x50 lliures mixte aleví:,  5éna. 
posició per l’equip vinarossenc.

100m. braça masculí aleví: 
Medalla d’Or de Roger Macip, 4th. 
Angel Lleixà i 7é. Aaron Queralt.

100m. braça femení aleví:  
Paula Jovani en 19éna. posició.

100m. papallona masculí 
benjamí: David Castañeda 7é., 
Miquel Segarra 11é. i Agustín 
Esteller en 13é. 

100m. papallona femení 
benjamí: Maria Folch 12éna., 
Claudia Matamoros 15éna. i Àngels 
Meseguer 20éna.

100m. lliures masculí aleví: 
Medalla de Plata de Marti Segarra,  
David Milián 5é. i Hugo Simó 12é.

100m. lliures femení aleví: 
Andrea Gual 20é. lloc.

100m. esquena masculí 
benjamí: Medalla de Plata de Marc 
Antoni Nonn, Medalla de Bronze de 
Ian Calvo i Manel Ramirez 13éna. 
posició.

100m. esquena femení 
benjamí: Llum Serret 6éna., Irina 
Sebastià 12éna., Anna Zaragozà 
18éna.

200m. estils masculí aleví: 
Medalla de Plata de Àngel 
Lleixà, 4th. Roger Macip, Ignacio 
Rodriguez 11é.

200m. estils femení aleví: 
Andrea Gual 13éna., Irene Fabregat 
16éna. posició.

8x50 lliures mixte benjamí: 
Medalla de Plata del C.N.Vinaròs 
en l’equip format per Maria Folch, 
Irina Sebastià, Llum Serret, Angels 
Meseguer, Miquel Segarra, Ian 
Calvo, David Castañeda i Marc 
Antoni Nonn.

La resta de l’equip participant 
van ser,  Ignacio Rodriguez, 
Aloma Antolí, Paula Granda, Luis 
Nicolas Ospina, Irene Fabregat, 
Joana Brittes, Àngels Ferrer, Julia 
Ruiz, Silvia Milián, Lucia Aguilar.

Podeu vore les fotos de la 
competició al Facebook del club.

III Trofeu Josele Ballester
BENJAMINS I ALEVINS GUANYEN 17 MEDALLES.
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A.C.

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

??????

Respecte a un altra de les cites esportives 
anuals, la marató popular, que es 
desenvoluparà el dia 15 d’abril a partir de 
les 10:30 amb té una extensió de 10 km.El 
tècnic d’Esports indicava que aquest any els 
participants podran comptar amb un únic 
dorsal, i que a partir de l’Ajuntament, en 
arribar a l’avinguda Llibertat es comptarà ja 
amb la sortida lliure continuar en direcció a 
la Piscina Servol, el cementeri, la zona dels 
centres d’educació secundària, l’Hospital, 
les Pistes d’Atletisme -on s’ha establert un 
punt d’avituallament i control-, i continuar 
per el Carrefour, la Pda. Capsades, els 
habitatges de protecció oficial, el pont de la 
N-340, la plaça de bous i finalitzar recorregut 
a la zona portuària. 

En aquest sentit, Chaler avançava que 
aquest any s’ha optat per suprimir la torrada 
de sardines i oferir, en canvi beguda i peces 

de fruita. A més, els participants disposaran 
de una camiseta de regal amb el logotip 
confeccionat per una alumna d’Artístic de 
l’IES Lepoldo Querol, Irene Pitarch. Per la seua 
part, el regidor Lluis Adell desitjava que en 
aquesta edició s’arribés a superar els inscrits 
en l’anterior marató per arribar als 4.000 
inscrits.   

Una Setmana Santa 
esportiva

El regidor d’Esport, Lluis Adell, ha presentat 
les pròximes cites esportives de la ciutat de 
Vinaròs, acompanyat pel tècnic d’Esports Nacho 
Chaler. Les més rellevants, com ha indicat el 
regidor, giren al voltant de doa dates,  els dies 
6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física, i dia 
7,  jornades en les quals es pretén sensibilitzar 
a la població de la necessitat de practicar 
esport i de mantindre una vida i uns hàbits 
saludablesirigides, a més persones de totes les 
edats. 

El calendari d’activitats preparat per el dia 6 se 
inicia amb la passejada popular amb mascotes 
que tindrà lloc a partir de les 9:30, continuarà 

amb diferents activitats 
dirigides a les quals pot 
adreçar-se qualsevol 
persona interessada, com 
ara cicles indoor a la Piscina 
Servol, massatges esportius 
i tradicional tailandès, 
sessions de Chi-ung, ioga, 
taixi, pilates, step, gimansia 
funcional o introducció a la caoeira, a la dança o 
al hip-hop i acrobàcies. 

Quan a activitats lliures, podem participar en 
partits de futbol, de mini-handbol, en esports 
de raqueta o bàsquet. Totes les activitats es 

desenvoluparan en dos pais, el Pavelló esportiu 
per les activitats dirigides, i, per les activitats 
lliures, es disposarà del passeig Fora forat. 
Per tancar la celebració, a les 13:45, tindrà lloc 
una soltada de de l’associació columbòfila de 
Vinaròs.  

Marató popular

DIA MUNDIAL DE 

LA SALUD
7 D’ABRIL A PARTIR DE LES 11 H 
EN LA PLAÇA PARROQUIAL

ACTIVITATS INFANTILS
TALLER D’HIGIENE BUCODENTAL
TALLER “EL DENTÍFRICO SALUDABLE”
TALLER “EL OSITO DE PELUCHE”

Activitats a càrrec dels estudiants 
d’Odontologia i Farmàcia de 
la Universitat de València i de 
l’empresa Ciència Divertida.

Organitza: Regidoria d’Educació i 
Sanitat de l’Ajuntament de Vinaròs

CALENDARI DÕ ACTIVITATS DIA 6 DÕ ABRIL 
ACTIVITAT LLOC 

9:30 a 10:30 h 

PASSEJADA POPULAR AMB MASCOTES 

HORARI 
CLASSES 

DE 
SPINNING 

CARPA 
ATLË NTIC 

A 

10:30 a 11:00 h 11:00 a 11:30 h 11:30 a 12:00 h 12:00 a 12:30 h 12:30 a 13:00 h 13:00 a 13:30 h 
CICLO INDOOR 

PISCINA SERVOL 
30Õ  sessi—  de 

JORGE 

CICLO INDOOR 
PISCINA SERVOL 

30Õ  sessi—  de 
JESSI 

CICLO INDOOR 
PISCINA SERVOL 

30Õ  sessi—  de 
JORDI 

CICLO INDOOR 
G. GENTSANA 
30Õ  sessi—  de 

JUAN 

CICLO INDOOR 
G. GENTSANA 
30Õ  sessi—  de 

JORGE 

CICLO INDOOR 
G. GENTSANA 
30Õ  sessi—  de 

AURORA 
IMPRESCINDIBLE PER A PODER FER LES CLASSES DE CICLO INDOOR / SPIN BIKE PORTAR AIGUA, TOVALLOLA GRAN I ROBA ESPORTIVA 

HORARI 
MASATGES 

GAUDEIX DEL MASATGE ESPORTIU I TRADICIONAL THAILANDƒ S  
G. GENTSANA Ð  DE 10:30 A 13:00 HORES  

HORARI 
ACTIVITATS 

RELAX 

ESPAI 
EXTERIOR 

B  

10:30 a 11:15 h 11:15 a 12:00 h 12:00 a 12:45 h 12:45 a 13:30 h 
CHI Ð KUNG 

G. GENTSANA 
YOGA 

GIMNË S GENTSANA 
TAIXI 

PISCINA SERVOL 
YOGA 

PISCINA. SERVOL 
HORARI 

CLASSES 
DE PILATES 

PAVELLî  P. 
PARQUET 

C  

10:30 a 11:30 h 11:30 a 12:30 h 12:30 a 13:30 h 
PILATES Ð FITBALL 

GIMNË S GENTSANA 
PILATES  

PISCINA SERVOL 
STEP 

PISCINA SERVOL 

HORARI 
GIMNASIA 

FUNCIONAL 
CAPOEIRA 

PAVELLî                  
 P. 

SINTé TICA 
D  

 

12:00 a 13:30 h 
GIMNASIA FUNCIONAL 

GIMNË S GENTSANA 
INTRODUCCIî  A LA CAPOEIRA 

HORARI     
DAN‚ A  I    
HIP HOP 

PISTA CEIP   
S. SEBASTIË  

E  

10:30 a 11:15 h 11:15 a 12:30 h 
 INICIACIî  A LA DAN‚ A 

GIMNË S GENTSANA 
HIP HOP / ACROBË CIES 

GIMNË S GENTSANA 

ACTIVITATS 
LLIURES 

10:00 a 13:30 h 
PASSEIG 

FORA FORAT 1 
F  

PARTITS FUTBOL 3 
CLUB D. VINARñ S F.S 

ANNEX CARPA 
ATLË NTIC  2 

K  
JOCS CME 

PASSEIG 
FORA FORAT 2 

G  

MINI-HANDBOL 
CLUB BALONMANO VINARñ S 

ESPAI BIRLES I 
PETANCA 

L  

ACTIVITATS I JOCS CME 
BIRLES I PETANCA 

PASSEIG 
FORA FORAT 3 

H  
ESPORTS DE RAQUETA 

AVINGUDA ATLË NTIC 
M  

GIMKANA DE BICIS 
UNIî  CICLISTA VINARñ S 

PASSEIG 
FORA FORAT 4 

I  
UNFLABLES ESPORTIUS 

A.MEDITERRË NIA I 
ATLË NTIC 

N  

ZONA DE PATINATGE 
CLUB  PATINATGE A. VINARñ S 

ANNEX CARPA  
ATLË NTIC    1 

J  

BË SQUET 
CLUB  BË SQUET VINARñ S SERVOL 

AV. CANTË BRIC 
+ SQUASH 

O  

TENIS I PADEL 
CLUB TENIS VINARñ S 

TANCAMENT DE LA CELEBRACIî  13:45 HORES SOLTADA DE COLOMS A CË RREC DE LÕ ASSOCIACIî  COLOMBî FILA DE VINARñ S 
 

PLÀNOL LLOCS ACTIVITATS
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Les notícies dels nostres pobles
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C. D. ACERO “B” – 0
VINARÒS C. F. – 5

Rafa Marcos

Victoria importantísima.

El aumento de equipos y alumnos no ha pasado desapercibido para los clubes de nuestro alrededor y ha sido invitado a varios de los que se 
celebran durante estas fechas. Un equipo alevín participará en el Torneo de Futbol Base Castell De Xivert en Alcalá de Xivert, mientras un equipo pre 
benjamín y otro benjamín jugarán en el Torneo Internacional de Terres de L´Ebre que se celebra en Sant Carles de la Rápita.

NUEVA OFICINA Y TORNEOS DE PASCUA
El Futur 09 cambia su oficina de sitio. El club estará presente en varios torneos de nuestra zona.

AHORA ESTAMOS EN TOURLINE VINAROS
Desde el 1 de Abril la oficina de atención a alumnos, familiares o interesados en formar parte del club estará situada en la oficina de mensajería 

de TOURLINE Express de Vinaròs (Av. Pablo Picasso, nº 27). Se mantienen los días de información, y se modifican los horarios para adaptarse a las 
necesidades, MIERCOLES DE 16H A 18H y VIERNES DE 11H A 13H.

CADA VEZ CON MÁS PRESENCIA

ACERO B: Jonathan, Alberto (46’ Kiko), Pablo 
(58’ Iker), César, Gregori, Héctor (46’ Jorge), 
De la Rosa (58’ Villi), Aitor, Jaume, Emiliano y 
Ángelo.

VINAROS: Raúl Martínez, Pedro, Óscar 
González, Álex (80’J. Pablo), Wifredo, Ernesto 
(73’ Cristian), Agus (57’ Martin Bogwzevki), 
Peiró, Raúl González,  Espinosa y Martín Nájar.

GOLES:
0 – 1 51’ Raúl González
0 – 2 53’ Raúl González
0 – 3 61’ Raúl González
0 – 4 62’ Raúl González
0 – 5 81’ Wifredo

ÁRBITRO: Martínez Morillo, 
auxiliado por Nieto Menacho y 
Mestanza Arias. Mostró amarilla 
al local Emiliano, así como a los 
visitantes Pedro y Martín Nájar. 
Expulsó por doble amarilla al 
local Villi en el 75’.

El Vinaròs consiguió una 
victoria importantísima y a la 
vez contundente. 

La primera parte fue más o menos igualada, 
el acierto de Raúl González que consiguió 4 
goles en apenas 10 minutos sentenciaron y 
hundieron al Acero B en un segundo tiempo 

langostinero para enmarcar y en el que 
por ocasiones pudo incluso aumentar el 
marcador. Goleada a parte, la victoria es muy 
valiosa.
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Nana y Mercy se casaron en Ghana el pasado 23 de marzo en una ceremonia. 

La familia y los amigos arroparon a la pareja en un día muy especial. Como 

dicen en Ghana… Aworeso!

Disfrutando de los paisajes de Ibiza

El pasado 30 de marzo se inauguró  Yaa. yogourt en el Paseo Colón



Les fosques poc abans de la trencada 
d’alba, els carrers silenciosos, aromatitzats 
amb la boira de l’encens, i els so profund, 
com provenint del centre de la terra, del 
bombo i el tambor, les túniques dels 
confrares i la figura de Jesús Natzarè 
avançant lentament pels carrerons, 
aconseguien el sortilegi d’un gran efecte 
estètic. Els carrerons on la Processó de 
la Matinada, impulsada per la Confraria 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre, que per 
tercer any consecutiu es duia a terme 
dimecres a partir de les 5 del matí, 
recuperava la veu atàvica del sentiment 
litúrgic, realitzant el recorregut habitual 
desprès de la sortida de l’antic convent de 
Sant Agustí, lloc on els portadors treien 
la imatge de Jesús Natzarè sobre els seus 

muscles. Amb més participació que en 
anteriors edicions, es van repartir més de 
1.000 ciris, la solemnitat de la processó 
es constatava pel recolliment del conjunt 
de la comitiva, encapçalada per el bisbe 
Xavier Salinas, l’arxiprest mossèn Emili 
Vinaixa i els membres de la corporació. 
Finalitzant el recorregut, efectuant cada 
parada al llarg de l’itinerari - indicada pel 
corresponent  so cristal·lí-, i els parlaments 
a càrrec del bisbe, tenia lloc la trobada amb 
la mar. La processó retornava al seu lloc 
d’origen, la plaça Sant Agustí, per esperar 
l’obertura de les portes de l’actual auditori 
municipal, espai que acollia novament la 
figura del Natzarè, que tornava al convent 
tal com havia sortit, penetrant a l’interior 
de l’antic espai d’esquenes.

Processó 
de la Matinada

30

A.C.
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A trenc d’alba, amb la boira de l’encens, la processó 
avança amb el sortilegi d’un contundent efecte estètic



EN ENSEÑANZA: RESULTADOSEN ENSEÑANZA: RESULTADOS
La Calidad de la formación de los alumnos del Colegio El Peixet es indiscutible

¿Qué deseamos para nuestros hijos?¿Qué deseamos para nuestros hijos?
• Ampliar en un futuro sus posibilidades laborales en cualquier campo y
   cualquier país.

¿Qué garantiza el Colegio El Peixet?¿Qué garantiza el Colegio El Peixet?
• Hablar inglés con la misma seguridad con la que hablan español.
• Dominio real de las nuevas tecnologías.
• Formación artística y musical.
• Gran autoestima y ausencia de fracaso escolar.
• Autodisciplina y capacidad de esfuerzo.

UNA EXCELENTE FORMACIÓN AL ALCANCE DE LAS FAMILIASUNA EXCELENTE FORMACIÓN AL ALCANCE DE LAS FAMILIAS
Servicio BABY GARDEN, con el INGLÉS y la Estimulación Temprana desde 120 €  para P0-P1.

SUMMER SCHOOL: SUMMER SCHOOL: A partir de los 3 años el primer contacto con la
ESCUELA DE VERANO. Desde el 25 de junio al 17 de agosto. . Reserva tu plaza.Reserva tu plaza.

De 0 a 18 años

COLEGIO PRIVADO EL PEIXET
PeníscolaPeníscola

MATRÍCULA ABIERTA 2012/2013
Solicitud de matrícula a través de la Web: www.elpeixet.comWeb: www.elpeixet.com o llamando al T. 964 47 29 20T. 964 47 29 20T. 964 47 29 20T. 964 47 29 20




