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Caníbals 

Més col·laboracions
A més, des del Farsitol també remarquem que 

aquesta setmana encetem una nova col·laboració 
arran d’una petició  dels Joves Socialistes de Vinaròs. 
Així, disposaran d’un espai al nostre setmanari, una 
participació què, evidentment, fem extensiva a 
l’apartat jove de totes les forces polítiques de la ciutat. 
Pensem que és precisament la gent jove la que té més 
ganes de dir i comunicar, i la que, habitualment, menys 
espai disposa als mitjans per a traslladar les seues 
opinions. Una opció que ja utilitzen els estudiants de 
secundària amb la seua col·laboració quinzenal Fes-
te sentir. Benvinguts a vosaltres i als que se vulguin 
sumar-se en el futur a la iniciativa. Malauradament, 
l’espai continua sent, com sempre, el nostre cavall de 
batalla.

Començo la setmana llegint El viatge de l’elefant, 
de l’indispensable i autodidacta José Saramago. 
El Nobel portuguès no va finalitzar estudis de 
secundària perquè va tindre que posar-se a treballar 
per col·laborar en la supervivència de la seua família. 
Mentre, devorava la biblioteca municipal del seu barri. 
Sara-Mago, com el va anomenar alguna vegada una 
persona il·lustrada, realitza a través d’aquesta obra 
una oda a un dels animals més increïbles que ens ha 
regalat la natura. Un animal familiar, que disposa de 
memòria a llarg plaç, noble i judiciós, i que busca el 
lloc adequat quan sap que li arribat l’hora de morir. 
El llibre es converteix, finament, en una reflexió sobre 
la compassió solidaria, sentiment, la compassió, en 
franc desús en el trending topic actual. Últimament 
sembla que preocupa molt la imatge que exporta 
l’estat a la resta del món, sobretot arran de les 
darreres manifestacions, vaga general, estudiants, 
etc. Tindríem que plantejar-nos si són sols aquests 
titulars els que fereixen greument la nostra imatge, 
i si incursions de caça major d’animals protegits en 
països productors dels anomenats diamants de sang 
-mentre l’estat pateix seriosos problemes econòmics 
-, o les noticies sobre corrupció no contribuiran, tant o 
més, a alimentar esta sensació.  

Una imatge absolutament diferent, totalment 
esportiva, és la que oferia Vinaròs diumenge, dia de 
la marató. Un total de 3.500 convençuts van voler 
compartir, un any més, una prova multitudinària. 
No descobrim res si apuntem que la pràctica 
d’esport resulta una eina alliberadora de l’estrès, i un 
complement indispensable per tal de mantenir una 
actitud física i mental saludables, Però hi ha més. S’ha 
comprovat com la pràctica d’esport ha aconseguit, 
juntament amb classes de reforç i en l’educació 
en hàbits alimentaris, que en nens i nenes en risc 
d’exclusió milloren les seues notes escolars. Sens 
dubte, l’èxit acadèmic té molt a vore en el temps de 
dedicació, en l’atenció, en el tipus d’atenció i formació 
que es rep, en la motivació. .. i en que l’espai del 
qual cada alumne disposi a les aules sigui suficient, 
naturalment. Quasi res. 

I finalitzem l’editorial al cementeri. Dues generacions 
més tard s’ha perdut la temor, més de 70 anys desprès 

de la guerra fraticida. Els fills/es i els nets/tes de les 
víctimes del règim de la por ja poden preguntar en 
veu alta. Una dona, fa un temps, va dir-me desprès 
de la mort del seu fill en un accident que la tomba al 
cementeri era l’última referència que la lligava al seu 
record. Em deia “Jo ja sé que el que queda dins no 
és ben bé el meu fill, però ja que no puc comprar-li 
unes sabatilles d’esport, ni preguntar-li com li anat 
el dia, sols em queda visitar-lo al nínxol, perquè així 
sento que estic més prop d’ell. I aquí estic”. Tothom 
deuria tindre dret a soterrar en pau els seus morts, i a 
nomenar-los, tothom. Més, encara, si es tracta de les 
víctimes d’un règim que inclou la mort com a mesura 
repressiva. Dissabte passat, la fossa comuna del 
cementeri acollia un acte per la memòria de víctimes 
del règim franquista. Un acte per la memòria d’uns 
morts no pot ofendre, sols pot molestar a qui li manca 
humanitat i pes democràtic. Alguna cosa falla quan cal 
recordar que la dignitat correspon a tots els morts, no 
és patrimoni tant sols d’uns. Ja fa un temps que altres 
noms, que habitaven una memòria íntima, familiar, 
són pronunciats en veu alta, i deixem que vegin la llum, 
desprès de la foscor de dècades de represàlia. Famílies 
estigmatitzades, repudiades socialment, apartades, 
assenyalades, busquen reparació als agravis patits. 
Sense revenges. Les imatges de dissabte rellisquen 
inevitablement per la memòria. Sembla mentida, però 
cal afegir, encara,  que en una societat justa, tots els 
morts són morts de primera. Mentre escric estes línies, 
escolto, de fons, la Passió de Sant Mateu, de J. S. Bach. 
Un altre tipus de passió tant commovedora com la 
lectura dels noms què, el dia 14, ressonaven entre les 
tàpies del cementeri. De sobte, he recordat la fosca 
malencolia de les pintures negres de Goya i el quadre 
d’un immens i sobrecollidor Saturn devorant a un dels 
seus fills: l’horror caníbal.

Esta setmana volem destacar des del Faristol 
l’ampli univers de les persones que tenim mascotes, 
principalment gossos/es. Un dels racons de la 
ciutat trencaven l’alba fa uns dies més bruts de 
l’habitual. Les persones encarregades de la neteja, 
amb la granera i un cabàs, no donaven abast. Se 
queixaven, però no, evidentment i sortosa, contra 
els gossos, sinó contra els/les acompanyants, què 
davant el panorama de brutícia, deixaven com a 
segell personal evidents símptomes de deixadesa. 
De vegades, tots paguem el preu del incivisme 
d’uns pocs, i la gent que normalment recollim els 
excrements que deixen els gossos/es, recollim, 
també,  la mala premsa d’aquells/lles que no ho 
fan. Desprès, la ciutat es veu bruta “per culpa dels 
gossos” i som tots i totes, els que gaudim de la 
seua fantàstica companyia,  els que paguem, sense 
distinció, la poca coincidència ciutadana. Totalment 
injust, no creuen? 

Per culpa dels gossos?
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Redacción

A.C.

Por otro lado, Membrado ha anunciado la 
puesta en marcha de un concurso que, bajo 
el lema ‘El Mercat et dona crabasses’, y con el 
patrocinio de Javier Bas, pretende incorporar 
una nueva iniciativa a las ya puestas en 
marcha de tipo cultural. Se trata de plantar 
semillas de calabaza que se podrán adquirir 
en el propio mercado junto con una hoja de 
instrucciones, semillas que posteriormente 
deberán ser plantadas para, en el momento 
de la recolecta, poder ser presentadas a 
concurso integradas en dos categorías, las de 

la calabaza más grande y otra la de la calabaza 
más original. 

Según explicaba Bas, en Vinaròs ya se 
tiene experiencia en este tipo de concursos, 
ya que se organizó un concurso similar que 
mereció la atención del programa España 
Directo, “la calabaza es sinónimo de alegría, 
y crea cachondeo, creo que será un concurso 
original y muy sonado”. Bas informaba de 
que el abono destido a los naranjos suele 
ser muy indicado para abonar las calabazas, 
y que en Vianròs, en el concurso anterior, se 

consiguieron ejemplares de hasta 175 kg. El 
momento idóneo para proceder al sembrado 
de las semillas es justo ahora, durante el mes 
de abril y hasta mediados de su parte, la edil 
Martínez señalaba que en tiempo de crisis 
este tipo de iniciativas esactiva, dinámica y 
graciosa, es diferente, y en estos momentos 
se podrá dedicar gente, por desgracia, debido 
a que hay mucha gente en el paro, por lo que 
puede ser un incentivo para que la gente no 
se deprima”. “Que se animen, que se apunten, 
y que no decaiga”.

Se ultima la web 
del Mercado
La web incorporará la opción de venta on line

El Mercado Municipal está 
ultimando la puesta en marcha de su 
nueva web, www.elmercadevinaros.
es que ofrecerá toda la variedad de 
productos que pueden encontrarse 
en los diferentes puestos, además de 
otras ideas que se están perfilando 
para conseguir una web atractiva 
según informaba la vicepresidenta 
de la Associació de Venedors del 
Mercat, Tere Membrado La principal 
novedad que ofrecerá la web será la 

posibilidad de poder adquirir estos 
productos on line, previa demanda, así 
como que la coMpra realizada pueda 
ser trasladada al propio domicilio, 
algo que dinamizaría la compra de 
productos en un mercado en el que 
también se está debatiendo fidelizar 
a clientes que optan por realizar sus 
compras en las grandes superficies 
debido, como opinaba Martínez, a la 
amplitud de su horario. 

‘El Mercat et dona carabasses’

Las actividades organizadas por la Con-
cejalia de Turismo, consistentes en una 
feria de artesanía y actividades infantiles 
desarrolladas en la pérgola del paseo ma-
rítimo, “han sido muy positivas dada la va-
loración tenida por el numeroso público 
asistente y su participación en las mismas”, 
según han valorado desde este departa-
mento del Ayuntamiento de Vinaròs. 

Por otro lado, desde Turismo indican que 
los visitantes, la mayoría de nacionalidad 
española, han elegido la oferta hotelera 
para pasar los días de Semana Santa en Vi-
naròs, alcanzando una ocupación del 90%, 
“alguno de los establecimientos incluso al-
canzó el 100% de su ocupación”. En cuanto 
al alquiler de apartamentos, éste ha sido 
inferior ya que muchos de ellos han sido 
utilizados por sus propietarios y no se han 
ofertado al público tal como se acostum-
bra a hacer durante el verano. Asimismo, 

en cuanto a la oferta de camping, “ésta ha 
superado el 80% de su ocupación a pesar 
de que el pronós-
tico del tiempo no 
era muy positivo”, 
según destacan 
desde Turismo. 

La edil de Turis-
mo, Elisabet Fer-
nández, ha mos-
trado así su satis-
facción por los re-
sultados obtenidos 
ya que “aunque las 
previsiones meteo-
rológicas no eran 
positivas, la mejora 
del tiempo acaeci-
da durante el final 
de los días festivos 
parece que ha te-

nido un efecto positivo en la decisión de 
visitar nuestro destino”.

La ocupación 
hotelera 
durante la 
Semana Santa 
en Vinaròs 
alcanza el 90%

La Concejalía de Turismo realiza una valoración muy positiva de una campaña de la que destaca la gran participación
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Tomás 

A.C.

El portavoz de Esquerra Unida, 
Manuel Villalta, ha deseado hoy que el 
nuevo gerente del Hospital Comarcal 
de Vinaròs, Amadeo Bellés, se 
“implique” más en el funcionamiento 
del hospital que su antecesor en 
el cargo, Alejandro Villalta Suay 
ha lamentado que el Conseller de 
Sanidad, Luis Rosado, se trasladara 
200 km., para asistir en Vianròs al 
traspaso de poderes entre ambos 
gerentes cuando el hospital presenta 
“graves deficiencias”, también en 
la ampliación. Además, Villalta ha 
criticado que el segundo centro de 
salud quede “aparcado” y que Vinaròs 
se quede sin un segundo ambulatorio, 
cuando se sabe la situación del actual 
centro de salud.

Respecto al Proyecto Castor, Villalta 
ha mostrado su desconcierto ante las 
diferentes noticias contradictorias 
que han girado en torno al proyecto 
en las últimas semanas. El portavoz 

de Esquerra Unida ha señalado que 
se ha publicado que todo ha podido 
deberse a un posible error en el 
anuncio de  paralización de la planta, 
que, recordaba, supondría un revés 
económico para el consistorio, y se 
ha preguntado cómo era posible que 
hubiese un error en una información 
de este tipo vinculada a un proyecto 
de esa envergadura. También ha 
comparado la actitud del actual 
alaclde con la que mantubo cuando 
era el representante del principal 
partido de la oposición, remarcando 
que llegó a ponerse detrás de una 
pancarta que rechazaba le proyecto, 
“las cosas cambian, antes, en la 
oposición, no era buena, y ahora que 
debe recaudar sí que lo es”.

Villata desea que Bellés 
se “implique” más que su 
antecesor en el Hospital
El portavoz de 
Esquerra Unida 
critica la confusión 
creada en torno al 
Proyecto Castor

D e l  2 3  a l  2 7  d e  a b r i l
La Consejera de Bel leza de La Prair ie

estará a su disposición 
la Pza.  Jovel lar,  9  -  VINARÒS

Llamen previamente al :

9 6 4  4 5  5 7  2 2
para concer tar  el  dia y  la hora de su 

tratamiento promocial
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Amb aquestes paraules pronunciades per Joan M. Guzman Pau, se 
iniciava un any més l’acte d’homenatge al cementeri, als peus de la 
fosa comuna, per tal de commemorar el 14 d’abril, Dia de la República, 
aquest any en un acte organitzat per la Plataforma pel País Valencia què, 
sota la frase ‘Homenate a les víctimes del franquisme’ servia de tribut per 
honorar la memòria dels  represaliats sota el règim. 

Així representants de totes les forces polítiques que conformen 
el consistori vinarossenc, -a excepció dels representants del PP- i 
representants dels diferents sindicats que també se sumaven a la 
commemoració, traslladaven les seues paraules en uns parlament 
encetats per el sector més jove dels assistents a l’acte, Joves Socialistes, 
qüestió, la participació de gent jove, que més tard era destacada per un 
emocionat  Carlos Martín, sindicalista de la GCT.    

“Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones 
que van renunciar  a la seua llibertat, que van morir lluny del camp de 
batalla, encara queda gent que vol seguir investigant, que no és conforma 
amb el silenci com a única versió oficial”, llegien els joves.

Un manifest que quedava enllaçat per les paraules de Jordi Moliner 
(BLOC-Compromís), Manuel Villalta (EU), Lluis Batalla (ERPV), Juan 
Antonio Beltrán (PSPV-PSOE)  o Ángel Granja, entre altres representants 
de partits, col·lectius i entitats.  

Posteriorment , membres de la Plataforma procedien a llegir, nom per 
nom -i data per data -els ajusticiats per règim, tant els afusellats com els 
agarrotats o els caiguts en aplicació de la llei de fugues, així com els seus 
oficis i lloc de procedència. Un moment de l’acte que era encapçalat per 
les paraules llegides en veu alta per Nati Romeu: “Hay que sembrar el 
terror, hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni 
vacilación a todos los que no piensan como nosotros” general Emilio Mola, 
Pamplona, 19 de juliol de 1936. 

Guzman Pau recordava que la fosa comuna del cementeri de Vinaròs 
acull les restes de 74 persones, a banda de les que van morir a la presó, 
64 d’elles van ser afusellades a la porta del cementeri. Una d’elles 
menor d’edat. A una se li va aplicar la llei de fuges, les altres 4 van morir 
agarrotades. 

L’acte continuava amb les emotives notes de ‘Dido & Aeneas’, When I 
am laid in earth, en la veu de Janet Baker, i es cloïa amb l’ofrena de flors 
als peus de la fosa comuna, la música de l’Himne de Riego i una cita per 
la propera convocatòria, per a l’any pròxim, a les portes de l’Ajuntament.  

Emoció i República

“Cada imatge del passat que el present no reconeix desapareix 
sense remei. Ni els morts estaran segurs si l’enemic guanya. Per això, 
un any més, tornem a ser aquí. Per invocar-ne els noms”. 
A.C.

La fosa comuna del cementeri acull l’acte del dia 14 d’abril, Dia de 
la República, en record a la memòria de les víctimes del franquisme
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Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

El regidor i portaveu de BLOC-Compromís, 
Domènec Fontanet, ha demandat que es millore 
la circulació en el tram de vial que transcorre 
en el pont front a la platja de El Clot. Segons ha 
explicat Fontanet, el partit nacionalista trasllada, 
així, un suggeriment a l’àrea de Governació 
que inclou la possibilitat de incorporar a aquell 
tram bandes reductores de velocitat, tot i que 
el màxim de velocitat permès se situa en 30 
km., com indica la senyal viaria, una mesura que 
augmentaria la seguretat en la zona.  A més, 
Fontanet ha lamentat que la vorera que envolta 
el pont siga molt estreta, i que deuria instal·lar-
se una barana  per evitar possibles accidents. La 

demanda passarà, així, a Governació en espera, 
com indicava Fontanet, que aquest departament 
de l’Ajuntament, de manera conjunta amb la 
Policia Local, valore la proposta. 

Altres queixes recollides per el partit 
nacionalista són les dels veïns del carrer Sant 
Gregori, que han lamentat que el vial presente 
mal aspecte en el seu traçat. Tot i que en la 
legislatura passada es va dur a terme la millora 
d’aquest vial amb l’avinguda Jaume I, la resta 
de carrer presenta clots en el seu enquitranat, a 
més de tindre, també, vorals molt estrets. Aquest 
inconvenient se suma a la conducció de les 
canonades, en les quals conflueixen les aigües 

fecals i pluvials. Fontanet avançava que han 
demanat la remodelació del carrer, “la inversió en 
el pressupost és nul·la”, reconeixia el regidor del 
BLOC, el qual suggeria que es podria escometre 
amb els remanents, a meitat d’exercici.

El BLOC demana la millora del 
pont d’El Clot
Sol·liciten la incorporació de bandes reductores i la instal·lació d’una barana 

A.C.

D’altra banda, Fontanet destacava les 
preguntes que ha deixat sobre la taula el 
seu company de partit, Jordi Moliner, durant 
diferents les comissions. Entre elles, el regidor 
del BLOC ha assenyalat peticions pendents, 
com ara la campanya dirigida a comerços i 
particulars recordant que Vinaròs se escriu 

amb “s”, l’estat de deteriorament que presenten 
algunes manises de l’ermita , queixa que van 
presentar fa ja cinc mesos, o la sol·licitud de 
que es fiquen en marxa els mecanismes per 
a que qualsevol persona física o entitat de 
Vinaròs pugua demanar mitjançant una oficina 
oberta en l’Ajuntament, la devolució del llegat 

de documentació de particulars vinculada als 
Papers de Salamanca.

Fontanet recomanava al regidor de Cultura, 
Lluis Gandia, que “en lloc de jugar al facebook, 
que se fique a treballar”, ja que desprès de 
l’alcalde, “és el regidor que més cobra”, segons 
indicava Fontanet.

Fontanet recomana a Gandia que “en lloc de jugar al facebook que es fique a treballar” 

Turismo Vinaròs estará presente en el Salón 
Internacional de Turismo de Cataluña SITC, del 
20 al 22 de abril a través del estand del Patronato 
Provincial de Castellón.

Tal y como apunta la concejala de Turismo 
Elisabet Fernández, “el turismo catalán representa 
más de un 15% del turismo nacional en Vinaròs, 
este tipo de demanda acude a nuestro destino por 
el factor fundamental de la proximidad, así como 
su oferta de sol y playa no masificada o su oferta 
gastronómica entre otros”.

Aprovechando el exitoso sorteo que se celebró 
en la pasada feria de San Sebastián SEVATUR y a 
través de la plataforma Saborea España, Turismo 
Vinaròs ofrece a todos los asistentes a la feria la 
oportunidad de participar en el sorteo de una 
experiencia gastronómica, para dos personas, 
a elegir por los ganadores con alojamiento, 
desayuno, comida y experiencia gastronómica. En 

ellas se puede conocer desde cómo se realizan los 
dulces tradicionales de la zona visitando un horno 
artesanal, visitar olivos milenarios y degustar su 
excepcional aceite, hasta ver la captura y subasta 
del famoso langostino de Vinaròs. Para participar 
los asistentes deberán visitar el perfil de Facebook 
de Turismo de Vinaròs haciéndose fan e indicando 
Me Gusta: www.facebook.com/turismovinaros.

El Salón Internacional del Turismo de Catalunya 
(SITC) propone este año un atractivo viaje 
gastronómico sin salir de Barcelona. En el marco 
de la nueva campaña ‘Menja’t el Món” (“Cómete 
el mundo’), los visitantes del certamen podrán 
degustar menús temáticos, basados en la cocina 
de diferentes países y creados especialmente para 
la ocasión, así como beneficiarse de importantes 
descuentos. Participan en esta iniciativa, que 
cuenta con la colaboración del Gremi d’Hotels de 
Barcelona, 20 restaurantes de hoteles de la capital 

catalana y los establecimientos del salón. Más 
información en menjatelmon.es

Sin embargo, no solo la gastronomía ocupa un 
lugar importante en la oferta que mostrará Vinaròs 
en el estand de la provincia de Castelló, el Turismo 
Familiar de calidad, los doce kilómetros de calas 
y playas que conforman su costa, el Carnaval 
reconocido como Interés Turístico Autonómico, 
así como una extensa oferta cultural, resultan un 
potente atractivo para el visitante a la feria.

Turismo Vinaròs busca 
amigos en Barcelona

La concejalía de Turismo asiste al Salón Internacional del Turismo de 
Cataluña del 20 al 22 de abril de 2012.

Se realizará la misma exitosa iniciativa que en la feria de San Sebastián 
sorteando una experiencia gastronómica a través de Facebook
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Noemí Polls

Route 
66

Reina per un dia

Sintonízanos
en Radio Nueva

98.2

No se que es deu sentir quan des de dalt d’un escenari, 
abans d’una actuació, davant un gran auditori, algú diu 
el teu nom per megafonia, ni que se sent veient una 
banderola penjada amb el teu nom imprès a la vista de 
tothom. Que et tirin una catifa vermella a l’entrar al recinte 
o que et regalin un ram de flors i una ovació a l’escenari 
encara menys. Les Jornades Musicals d’Ulldecona ens 
donen l’oportunitat de saber-ho.

L’autenticitat de les Jornades Musicals radiquen en que 
es tracta d’una singular iniciativa a tot el territori amb la 
intenció d’aportar música de qualitat i crear un ambient 
obert i màgic, molt màgic.

La conjuntura econòmica, malgrat la gran resposta i 
fidelitat d’un públic sempre entregat, han fet reduir el seu 
pressupost públic d’enguany. Les dificultats, però, no han 
fet trontollar el futur d’aquestes singulars jornades, que no 
volen baixar el nivell musical, sinó que han fet augmentar 
la creativitat dels seus organitzadors, amb Agustí Vericat al 
capdavant.

El crowdfunding és una forma de finançament a través 
d’Internet en la que persones que no tenen per que 
conèixer-se entre sí, aporten diners per a que un determinat 
projecte es converteixi en realitat. El que podríem traduir 
com micromecenatge. I aquesta és la proposta davant les 
dificultats pressupostaries de Les Jornades Musicals de 
l’Ermita. Es tracta D’arribar a 3000 euros en 40 dies. 

Amb els tres primers ja en tenen 890. 
Aquesta és la pàgina: http://www.verkami.com/

projects/1536-8es-jornades-musicals-a-l-ermita-de-la-
pietat.

Amb una aportació de   10 euros que fas per Internet, 
et regalen una entrada a triar per al concert que vulgues 
més “APLAUDÍMETRE”, es a dir, abans de començar cada 
concert es nombraran els patrocinadors per la microfonia 
d’escenari i la gent l’ovacionarà. Amb 250 euros, entrada 
gratuïta doble per a tots els concerts, tirada de la catifa 
vermella a l’entrar a l’Ermita, entrega d’un ram de flors a 
l’escenari i ovació, cava i berenar per a 4 persones, visita 
guiada per a 4 persones a les Pintures Rupestres, el Castell 
d’Ulldecona i les Oliveres Mil·lenàries i 4 cabretes de peluix 
símbol de les Jornades.

Senyors de les Jornades, des d’aquí el meu particular 
aplaudímetre amb catifa vermella i ram inclosos.

La Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià (JQCV) ha convocat les proves 
de certificació de coneixement del valencià 
i el període de matrícula enguany és únic, 
que finalitzarà el pròxim 27 d’abril, 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.

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 matrícula per a les proves 
de certificació de la JQCV 
fins al 27 d´abril 

Segons han informat des de Joves 
Socialistes de Vinaròs, el passat mes de 
novembre van denunciar la pèrdua d’espai 
per part del Casal Jove a favor del nou arxiu 
històric municipal. Arxiu històric que es situa 
a l’antiga planta de la biblioteca Municipal i 
que fins a la seva reforma es venia utilitzant 
com a espai principal del Casal Jove.

Des de Joves es va preguntar, com afirmen, 
si s’havia buscat alguna alternativa per suplir 
aquesta falta d’espai o si es pensava reubicar 
l’actual Casal Jove en algun altre lloc de la 
ciutat, un qüestió què, indiquen, no va rebre 
resposta , per la qual cosa, denuncien que 

tot i que es programen cursos per als Joves 
de Vinaròs que estan tenint molt d’èxit i una 
alta participació,  no serveix de molt si no es 
disposa d’ un espai adequat per a portar-los 
a terme. Des de Joves Socialistes informen 
que actualment el Casal Jove només dispo-
sa “d’un angoixós espai per al treball de les 
monitores, un bany reglamentari, dos petites 
saletes per al enmagatzematge de material 
amb prestatgeries i una sala en l’antiga seu 
del Patronat Municipal d’Esports al Camí Car-

reró”. “Donada la falta d’espai en aquesta an-
tiga seu, per part de l’ajuntament es cedeix 
de tant en tant la planta baixa de la Casa de 
la Cultura o alguna aula de l’escola de primà-
ria Misericòrdia”. La jove agrupació socialista 
opina que el Casal Jove  “no es pot permetre 
el luxe d’estar “diseminat” d’aquesta forma 
amb espais de treball repartits per diferents 
llocs segons les necessitats de les activitats 
que ha de portar a terme”. Per els Joves, hi ha 
una pèrdua d’espai, ja que s’ha passat, com 
indiquen, “de tindre un Casal Jove al Camí 
Carreró i a la Casa de la Cultura amb grans 
espais, per tindre un Casal Jove amb petites 
sucursals i conces-
sions d’espai a la 
Misericòrdia, la 
Casa de la Cultura 
i l’antic Patronat 
Municipal d’Es-
ports”, afirmen de-
sitjant que s trobe 
una solució per 
aquesta manca 
d’espai. 

Joves Socialistes denuncien 
pèrdua d’espai al Casal Jove
La jove agrupació socialista opina que el Casal Jove  
“no es pot permetre el luxe d’estar “diseminat”

Redacció
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HORARIS DE LES DEGUSTACIONS//
Divendres//de 20:00 a la 1:00//
Dissabte//de 12:00 a 16:00 i de 20:00 
a 1:00//
Diumenge//de 12:00 a 16:00h//

L’Associació de Veïns Migjorn ens ha informat 
que el dia 10 d’abril van presentar una denuncia 
davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, 
amb nº de registre 2759/ A2, per la plantada per 
part del Ajuntament de Vinaròs de 25 arbres 
adults dins la llera del riu Cervol, a la banda de 

dalt del pont de la N-340. Des de l’associació 
estan convençuts que els arbres representen “un 
greu perill” enel cas que hi hagueren pluges o 
revengudes fortes, com ja va succeir en els anys 
1994 i 2000, quan les fortes pluges van inundar 
tota la zona on, precisament, com apunten des 

de Migjorn, estan actualment plantats aquets 
arbres. Des de l’associació han demanat a la 
Confederació Hidrogràfica i a l’Ajuntament  la 
seua retirada i que siguin replantats en un lloc 
més adient, ja que entre ells es troben magnífics 
exemplars de oliveres.

La imatge mostra l’aspecte del pont de la N-340 al seu pas pel riu Cervol on s’han plantat 
els arbres en les fortes pluges que van tindre lloc a l’octubre de l’any 2.000

Migjorn denuncia 
la plantada 
d’oliveres al Cervol
L’associació trasllada a la 
Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer la denuncia dels arbres 
plantats a la llera del riu

Dimecres passat era el torn dels Vins DO Terra Alta al Mercat municipal, dins 
de les jornades  de Tast del Territori al Mercat de Vinaròs organitzades  per els 
departaments de Turisme i el de Comerç i Mira què bó. Amb els 50 tiquets venuts 
en el segon dia de posar-se a disposició dels interessats i interessades, al voltant 
de les 18 hores l’ambient al mercat ja presagiava una nova fita aconseguida en 
una iniciativa de la que Marc Prades destacava la bona acollida. “Es tracta de 
oferir vins d’una zona  vinícola de la Terra Alta, que sempre ha tingut una gran 
tradició de vins, els tenim al costat i són desconeguts”, indicava Prades, un dels 
responsables, juntament amb Txema Grau, del Mira què bó. Vi blanc i vi negre 
de la Terra Alta amb una particularitat en al seua confecció: la garnatxa blanca. 
Un tipus de raïm que se cultiva, principalment, en aquelles terres, i que donen el 
peculiar sabor a aquestes vins amb DO.

Tast de vins 
de la Terra AltaFOTO DENUNCIA

Ens ha arribat una 
foto-denuncia 
sobre el dispositiu 
per aparcar les 
bicis que s’ha 
instal·lat al costat 
de la entrada de 
l’EPA, antic col·legi 
de Sant Sebastià 
al passeig Blasco 
Ibàñez. Alguns 
veïns se pregunten 
si “les bicicletes de 
la part de la paret 
es deuran aparcar 
plantades”.
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El contestador 
automàtic

Mª Dolores MIralles

Lluís Batalla

La historia es repeteix? 
Esta semana seguro que haré el ridículo por 
comentar cosas que quizá se puedan catalogar 
como políticas, y tengo escrito en más de una 
ocasión que de política no entiendo. Soy así 
de atrevido, y el motivo d escribir sobre algo 
que, repito, no entiendo, es por lo mucho que 
leo últimamente sobre los recortes, como si 
eso fuera un invento de ahora. Recuerdo que 
hace muchos años un oculista de la seguridad 
social me recetó unas entes que fueron a cargo 
de la misma, no me costaron ni un céntimo. Lo 
mismo ocurrió con la primera muela que me 
sacaron y la prótesis, o sea, que entiendo que 
hace muchos años que vamos de recortes, caso 
raro, no publicados pero sí que representaron 
ir a menos, y otro asunto para los de siempre 
esta vez fue una subida, no una bajada, cuando 
hacia la nómina en la sucursal el impuesto de 
rendimiento trabajo personal tenía un máximo 
del 12’50%. Ahora, por mi pensión, pago 
bastante más, o sea que me da la impresión 
de que los ajustes presupuestarios  siempre 
los hemos pagado los mismos, o sea, que lo 
de ahora no es ninguna novedad, se sigue el 
camino de siempre. Podría poner más ejemplos, 
y no quiero omitir uno, cuando me casé, hace 
54 años, recibí del entonces Montepío de Banca 
tres mensualidades, ¿recibe algo un trabajador 
ahora? Entré a trabajar en el banco en el año 
1948, y desde entonces hasta hoy más bien 
a desmerecido en bastantes cosas, y todo 
este comentario, repito, que es debido a que 
parece que lo actual es nuevo, a los de mi edad 
no se nos puede hacer creer que lo actual es 
una novedad, una cosa es lo que se cuenta al 
trabajador joven, y otra es lo que hemos vivido 
nosotros. 
Hace unas semanas un amigo me hizo dar 
cuenta de cómo está el cauce del río Cervol en 
la parte que se ensanchó y se pusieron de base 
unas losas, desde luego hace un mal efecto y 
da la impresión de abandono, sabemos que 
se está  en una situación de reducir el gasto 
todo lo posible, ¿costaría tanto arrancar todas  
plantas, algunas ya secas, y dejarlo como quedó 
al principio? Si somos una ciudad tan visitada, 
sobre todo en verano, por gente que incluso 
pasa días aquí, de vacaciones, pienso que 
tendrían que cuidar estas cosas. Lo mismo pasa 
en lo escrito más de una vez todos aquellos 
solares que están entre la Avda. Tarragona y el 
paseo Fora forat. Daríamos una mejor imagen.

“ La història dels pobles és sovint la història de les 
seves pors”(Joan Fuster).

Què tindrà la II República que segueix molestant? 
Què tindrà un període de temps històric tan curt, que 
posa a alguns ben histèrics? Què tindrà la II República 
que després de segles d’explotació, i les dècades que 
han passat després d’ella , encara és motiu d’ira per 
als hereus dels explotadors? Pot ser la por a que es 
puga repetir? Pot ser la por a perdre privilegis?

L’escenari històric en aquell moment (1931)
no és un escenari inèdit. No seria difícil trobar 
algun paral·lelisme: Quins podrien ser ara aquells 
terratinents? Els mateixos?  Alicia y Esther Koplowitz 
(FCCC), Cristina Masaveu (Grupo Masaveu), Amancio 
Ortega (Zara), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Plácido 
Arango (Vips), Juan Abe-lló (Inversiones Ibersuizas), 
Tomás Pascual (Grupo Pascual), Condesa de Fenosa 
(Unión Fenosa y Banco Pastor), Emilio y José Serratosa 
(Nefinsa y ex-Valenciana de Cementos), Juan y José 
María Entrecanales (Entrecanales y Tavora), José 
Manuel Lara (Editorial Planeta), José Maria Aristrain 
(Corporación Aristrain), Duquesa de Alba (patrimoni 
immobiliari i artístic), , Família Domecq (Grup 
Domecq),...? Podrien ser ells?

Quina podria ser aquella banca, portada ara al 
2012? Botín (Banco Santander), Fco Gonzalez(BBVA), 
Carlos y Juan March (Urquijo y Corporación Financie-
ra Alba), Jacobo Arguelles (Banc de Alcalá)…..? 
Podrien ser ells?

O tal vegada, la corona? L’eterna mimada, la 
corona? La que demanava exemple fa uns pocs 
mesos? Per què se’n va anar Alfons XIII al 1931? Per 
què es va destapar explícitament el cas Urdangarín 
després del 20-N de 2012?

 Qui podria ser el Clero de 2012? La Conferència 
Episcopal, la jerarquia de l’Esglèsia catòlica? Els 
10.000 milions € que rep del pressupost general de 
l’Estat- 2012? Estar al costat dels terratinents era un 
pecat? És ara pecat també?

  I els represaliats ? Podrien ser ara,en plena 
“democràcia”, Guillem Agulló? Podrien ser els joves 
del 20 de febrer al Vives de València? Podria ser a 
partir d’ara qualsevol persona que manifeste el seu 
parer pel carrer? Qui poden ser els represaliats? Les 
víctimes de la reforma laboral que converteix l’obrer 
en més explotat?

I els partits tebis que flirtegen amb els terratinents, 
el clero, banca, i explotadors varis...? Podria ser el 
PP i les lliçons d’”historieta” amb que s’han lluït els 
regidors Tarrega i Gandia el darrer cap de setmana? 
Vergonya, cavallers vergonya!

Si en el torn de precs i preguntes al final 
dels plens ordinaris l’alcalde Juan B. Joan, 
en comptes de contestar ell, col · loqués un 
contestador automàtic com els que fan servir les 
grans companyies que només donen respostes 
prèviament enllaunades en els enregistraments, 
seria exactament el mateix. Encara que els 
contestadors automàtics sempre et contesten, 
mai ho fan respecte del que vols saber, just el 
que fa l’alcalde.

Almenys amb els contestadors tens l’opció de 
prémer i esperar que un operador / a quedi lliure i, 
des de l’estranger, una veu llatina amable intenta 
resoldre la qüestió que li planteges. L’alcalde no 
ens dóna aquesta opció, ell ho contesta gairebé 
tot però, o contesta amb alguna cosa que no 
li hem preguntat, i / o divaga, i / o ens alliçona 
com a bon pare de família dient-nos que les 
portes estan obertes i que anem a preguntar 
directament als funcionaris, el que està molt 
bé quan es pot fer, que no és sempre com 
l’alcalde va donar a entendre, però encara que 
així fos, això no li treu l’obligació de contestar 
les preguntes de la forma que s’estipula en 
el ROM, el reglament pel qual es regeixen els 
Ajuntaments.

Però així com al final de les consultes, els 
operadors telefònics ens passen amb una 
enquesta perquè valorem el servei prestat, 
manifestem el nostre grau de satisfacció i 
diguem si ens han resolt la qüestió, l’alcalde ja 
no ens dóna aquesta opció. S’aixeca la sessió, i 
tots cap a casa.

Deixarem per un altre cop les preguntes sense 
resposta de plens anteriors i ens centrarem en 
les dels dos últims. Seguim sense saber:

• Quant ha costat canviar i remodelar totes les 
dependències de l’Ajuntament?

• I més en particular: Quant ha costat la 
remodelació del despatx de l’alcalde?

• Era absolutament necessari fer-ho ara quanta 
tanta falta de diners diuen que hi ha? Per què?

• Quan ha costat la tribuna VIP de l’estadi de 
futbol?

• I continuant amb la desmesurada “tribunitis” 
que sembla que pateixen. ¿Van a construir una 
tribuna VIP dins de l’Arxiprestal amb els fons de 
la Llum de les Imatges? Aquesta pregunta que, 
evidentment era una broma per animar la sessió, 
amb un simple “senyora Miralles, si us plau, 
serietat” s’hauria contestat.

En els torns de preguntes l’alcalde es dedica 
a sortejar i derivar les preguntes i a tallar sense 
manies als qui gosen estrènyer més del compte. 
No és ni transparent ni translúcid, per tant és ...

El paseo que dio usted hace dos semanas, seguro que no fue por la calle Meseguer y Costa ya que aparcar en doble fila es allí lo habitual. Mire 
si será habitual aparcar en doble fila que ya estamos acostumbrados, como también lo estamos a que incluso aparquen en triple fila.

Sí señor, sí, y ¿qué le puedo decir de nuestro vado?, no lo respetan, a no ser que mi marido les pille y les diga: “oye, que el vado lo pago yo”.

Atentamente, Amparo Navarro

Al señor Jaime Casajuana
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Vicent Beltrán 

14 d’Abril, Visca 
la Republica!!Jordi Moliner Calventos

És temps de canviar

II TROBADA DELS 
ZARAGOZA

El dia 2 de juny i al restaurant 
varadero de sant carles de la rapita 
tindra lloc la segona trobada dels 
zaragoza per lo que es posa en 
coneiximent de les persones que 
tinguen el cognom tant sigue de 
primer com de segon.cal recordar 
que a la primera trobada ja hem 
vam ser quasi doscents per lo que 
les persones interesades de les 
nostres comarques es poden posar 
en contacte a traves dels seguents 
numeros de telefon. 660 75 77 54--- 
620 19 53 94.  

Tal i com deia l’eslògan del Bloc-
Compromís, És temps de canviar, i cal canviar 
entre d’altres coses la monarquia Espanyola. 
Cal canviar-la per un altre sistema com es 
la república, i ja sé que no es la panacea, 
però per lo menys ens dona l’oportunitat 
d’equivocar-nos als ciutadans i no com va 
passar a l’Estat Espanyol que va ser un error 
personal del dictador Franco.  Una monarquia 
obsoleta que incompleix la Constitució en 
l’�Article 14. “Los españoles son iguales ante 
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o s�ocial”. Si pensem 
que el príncep, serà rei per ser fill de son pare, 
ja no som tots iguals. Una família reial que 
viu al seu estil, uns comptes poc clars, pese 
als esforços d’alguns partits d’esquerres per 
a saber quant diners ens consta realment als 
ciutadans de l’Estat Espanyol, una família reial 
molt  catòlica, sempre al costat dels cardenals 
i bisbes, però que accepta que s’ha filla es 
divorcie. No es per a tota la vida el matrimoni 
eclesiàstic? Un gendre,  Urdangarin, imputat 
en l’assumpte del cas Nóos. I molts altres 
escàndols que moltes vegades han pogut ser 
tapats pels mitjans afins a la casa reial.

Ara ens hem assabentat que el rei, President 
d’honor de Adena, una societat per a la 
defensa del mig ambient i dels animals, estava 
una volta més caçant elefants a Botswana, un 
viatge que ha costat la xifra d’uns 170.000€. 
Que s’hagi trencat la cadera es el de menys, 
l’important es que en la que esta caient a casa 
nostra, ell continua en la seua vida regalada 
i fàcil, mantenint els seus vicis i plaers, 
ignorant els problemes tant greus pels que 
estem passant. Total a ell què? Si només li han 
rebaixat un dos per cent la seua assignació 
personal. I no es la primera volta que passa, 
que nosaltres ens haguesem  assabentat, 
doncs al 2005 ja  va ser caçat també caçant a 
Botswana, només uns dies després de la mort 
de 17 militars a Afganistan. I A ell què? Mentre 
puga anar fer el que li agrada li dona igual el 
que passe al seu País. Ells, la Família Reial, que 
es pensen que estan per damunt de la llei i 
dels ciutadans Tenim un altre exemple en el 
seu net que s’ha pegat un tret caçant en la 
finca de son pare, si no arriba a succeir aquest 
accident no ens haguéssem assabentat mai 
que estaven incomplint la llei, com tantes 
voltes deu de passar dins de les seues finques 
i palaus.

Avui com fa alguns anys, la gent d’esquerres 
hem “celebrat” al cementeri de Vinaròs el 
aniversari d’un fet transcendental per l’Estat 
Espanyol, la proclamació de la segona 
República. De l’acte central d’avui, amb molta 
gent de altres pobles veïns, ha sigut com 
tots els anys, honorar als màrtirs que van 
morir assassinats per els botxins del dictador. 
Especialment emotiu (moltes llàgrimes 
correren silencioses) ha sigut quant s’han 
llegit els noms dels que hi han enterrats en 
aquesta fossa comú de Vinaròs, que  foren 
morts pel feixisme per lluitar per la Llibertat 
i la Igualtat

Mireu-los com van, 
son l’Espanya de sempre,
la d’antigues tenebres
que van ressuscitant.

Mireu-los com van
presumits i “fatxendes”
és l’adéu als complexos
pels pecats dels “papas”

Que poques paraules tinc, 
les que tinc son tant gastades..
Caldrà buscar nous camins 
on no calguin les paraules.

El 14 d’abril del 31 proclamaren la 
República. El 15 d’abril del 39 entraren a 
Vinaròs, i encara...

Ells són aquí entre nosaltres, 
però nosaltres on som? 
A vosaltres ho pregunto
que sou amics,i que sou molts.
Ells son aquí entre nosaltres,
però nosaltres on som? 

Som mirant-nos el melic, fen blocs de fang i 
palla, grups, grupets i jaimitades, jugant com 
si fossem masoquistes sempre a la contra, i 
sempre amb el vent de cara, lluitant contra els 
fills de “papas” i el guardians de les essències 
pàtries. 

Vinaròs 14 /4/2012. 

Aquets versos son de Lluis Llach, i de Marti 
Pol
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Com el vent 
de ponent
Ramon Puig

www.miraquebo.com

Guillem Alsina Gilabert
Va d´elefants

Quanta gent es considera que ha de sortir al 
carrer perquè una mobilització siga significativa? 
Per als nous incorporats contra les retallades ha 
de ser tot el poble perquè el “seu” problema 
és de tothom; però quan el problema era dels 
“altres”, ells no hi eren. Les autoritats afirmen 
que tothom té dret a manifestar-se, perquè 
els assessors asseguren que aquest tipus de 
mobilitzacions, en una dimensió raonable, són 
bones per a la salut de l’ordre imperant, ja que 
ajuden els indignats a descomprimir el malestar 
i a relaxar-se.

Uns i altres només pensen en quantitats. 
Per a l’Estat, la crisi només és un problema 
d’ajustar números, no de condicions de vida 
de persones. Per als organitzadors, l’èxit d’una 
mobilització és qüestió de percentatges, no de 
continguts i objectius. Els Estats aprofiten les 
crisis per “reajustar” els desequilibris del sistema 
i enfortir-se amb la col·laboració dels sindicats i 
partits d’esquerra, experts a maquillar el rostre 
dictatorial del parlamentarisme.

I què cal fer? Introduir-nos com a autòmats 
sense esperança a la fila dels votants de cada 
quatre anys; renegar de les nostres misèries en 
veu baixa per por que ens senten; encaixar amb 
la docilitat dels gossos les injustícies laborals, 
administratives i especulatives; deixar el destí 
de les nostres vides a mans dels caçadors de 
vots acreditats per xapes a la solapa amb pedigrí 
esquerranista; confiar en les declaracions més 
triomfalistes dels polítics i negar-se a acceptar 
anàlisis d’estudiosos que auguren un futur 
immediat catastròfic; actuar com si no passés 
res convençuts que la crisi és passatgera i els 
polítics estrenyen, però no ofeguen...

  Mentre seiem indolents als banquets del 
passeig esperant que passe el temporal, els 
Rajoy, Sarkozy i la cancellera Merkel, ballen al 
ritme marcat per les indústries armamentistes, 
químiques i farmacològiques, bancs i càrtels 
financers, sota la batuta de l’orquestra de 
Brussel·les, capital de la dictatorial Unió 
Europea, preparant-se per a una tercera guerra 
mundial, quan les condicions ho requeriran.

Només uns quants se’n surten del ramat i fan 
com “El Cabrero”, cantador de la rebel·lió que, 
“desobediente como el viento de poniente” es 
nega a formar part del ramat i viu “apartao del 
redil” perquè ni el pastor ni l’amo són persones 
de fiar i “como aquel que calla otorga y aunque 
la ignorancia es sorda pude levantar la voz más 
fuerte que los ladridos de los perros consentidos 
y que la voz del pastor”.

“Lección de memoria histórica. 11/2/1873 
Proclamación de la 1 República. 13/9/1923 
Dictadura de Primo de Rivera. 14/4/1931 
Proclamacion de la 2 Republica. 18/7/1936 
Inicio de la Guerra Civil española. 1/4/1939 Inicio 
de la dictadura del General Franco. Todos estos 
acontecimientos nefastos los ha provocado la 
izquierda. Pregunta: ¿cuántos años ha jodido la 
izquierda a todos los españoles en los últimos 
150 años?”

“Mañana 15/4 el general Camilo Alonso 
Vega, entro en Vinaroz y rompió el frente del 
ejército rojo llegando al Mediteraneo. Las 
tropas nacionales desfilaron por la calle Mayor. 
A los que NO les guste esto les deseo un feliz 
aniversario y a los que les guste también se lo 
deseo.”

Aquestes dos reflexions, van ser escrites 
hores després de l’homenatge a les persones 
assassinades pels franquistes, celebrat com cada 
any, el passat dissabte 14 d´Abril al cementeri 
municipal de Vinaròs. L´autor és José Ramón 
Tàrrega, el Regidor de Serveis d’aquell Partit 
Popular de Vinaròs, que el dia d’investidura 
de Juan Bautista Juan, va assegurar que ells 
no farien com els terribles socialistes i que 
governarien per a tots, perquè ells no són un 
partit ni de dretes ni d’esquerres, sinó que són 
el partit dels treballadors.

Llegint aquestes barbaritats i les del 
seu company Gandia, el qual em recorda 
cada dia més al pobre d´Aitor Karanka, us 
puc assegurar que només m’agafen ganes 
d’escriure barbaritats i improperis, però després 
d’analitzar fredament la situació i recordar  la 
talla personal de qui escriu aquestes bajanades, 
he arribat a la conclusió que aquests dos titelles 
de partit, utilitzen la crispació i la confrontació 
de tots aquells que no pensem igual que ells, 
per a dissimular i desviar uns dies l’atenció 
d’allò que verdaderament ens té que preocupar. 
Coses com la possible paralització del Castor, 
l’increment de l’atur a Vinaròs el qual frega ja les 
3.000 persones, la no posada en funcionament 
del Vinalab, del Centre de Dia, ni del Centre 
Especial d’Ocupació o les constants retallades 
que ens apliquen dia si i dia també, els seus 
companys de Madrid. És tal la falta de projecte 
de ciutat que tenen, que han de distraure als 
seus votants sigui com sigui, fins i tot, ballant 
sobre la memòria d’aquells valents que es van 
deixar la pell en l’intent, simplement, de viure 
en llibertat.

Senyors del Partit Popular, facin el favor de 
posar d’una vegada per totes el morrió als seus 
Regidors, i deixen de ferir gratuïtament els 
sentiments de molts vinarossencs que tenen en 
la   II República, quelcom més que un himne i 
una bandera. Respecte senyors, més respecte. 

Aquesta setmana passada escoltí en roda 
de premsa a la regidora de Governació de 
l’ajuntament de Vinaròs, Mar Medina.

En la seva minuciosa explicativa versió 
sobre les vares de comandament de l'equip 
de govern en les processons de Setmana 
Santa, la sra. Medina va voler deixar clar l'ús 
i cost de les mateixes, sortint al pas de les 
declaracions efectuades pel portaveu del 
Partit Socialista.

També en la mateixa roda de premsa el 
sr. Gandia regidor de Cultura va voler sortir 
al pas de les declaracions efectuades pel 
mateix portaveu socialista.

El sr. Gandia va deixar ven clar la versió 
sobre el seu viatge a la Diputació de 
Castelló. La seva activitat laboral al seu 
lloc de treball i el seu sistema retributiu 
econòmic a l’Ajuntament no sé per a la 
ciutadania de Vinaròs en aquests moment  
i per les circumstàncies difícils quals estem 
passant, quin interès tindran sobre aquests 
temes.

Per a aquest que escriu mol poc. Ja que 
entenc que a Vinaròs actualment existeixen 
altres temes de més interès i necessitat 
pels quals preocupar-se i utilitzar el temps 
a les rodes de premsa. Com ara donar 
explicacions a la ciutadania sobre el que 
s'ha fet i s'està fent per part de l'equip de 
governar. Encara que per donar explicacions 
sobre això amb poc temps en les rodes de 
premsa tenen prou, ja que molt poc s'ha 
fet i molt poc s'està fent. Així la majoria 
de temps de les rodes de premsa el poden 
utilitzar en justificar, argumentar i criticar.

Com ja he dit és molt poc l' interès que em 
produeix el lema sobre l'ús de les barrets de 
comandament de l'equip de govern en les 
processions de Setmana Santa.

Però si es molt el interès que em produeix 
l'ús del comandament de l'equip de 
govern que fa amb la forma de governar a 
l'Ajuntament.

Si observem els plens podrem comprovar 
a què m'estic referint. De com l'equip de 
govern del Partit Popular utilitzà el seu 
comandament dels seus 11 deixebles contra 
tot i contra tots, fent valer les seves barres 
de comandament amb adorns platejats que 
fan servir en les processons per fer les coses 
com molen i perquè volen.

A més usant les rodes de premsa per 
explicar culebrons.

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

Port de Vinaròs, 
A-68, Arc 
Mediterrani 

La millor hora 
es ara

Des de Migjorn fa mots anys que reivindiquem un 
nou model d’aprofitament del port. Complement de 
la pesca i la nàutica

Segons l’estudi fet per la Generalitat, (algú podria fer 
un estudi de com ha influït, en positiu o negatiu, que 
el Port sigue competència de la Generalitat) el Port 
te una molt bona situació geogràfica al estar situat 
entre dos grants ports, per al transport intermodal, 
aprofitar que la U Europea de transports vol fomentar 
les Autopistes del Mar, que amb la construcció del 
Corredor Mediterrani, traure milers de camions de les 
carreteres.

Sabem que  Valencia han malgastat els diners 
nostres en fastos i ebens que no han deixat cap 
solatge, no tenen ni un euro per fer cantar un cec, i 
no poden acabar les obres del port, estan aturades. 
El nostre Ajuntament que ens representa a tots 
els vinarossencs, que tendria que ser el primer en 
informar-nos, doncs no, l’alcalde te més interès en 
justificar al seu del partit. Migjorn li ha preguntat al 
sr alcalde en els plenaris de gener, febrer i març el 
per què no es treballava en les obres del port, les 
contestacions donades son respostes infantils, com si 
ens prengués el pel, com si l’A de VV Migjorn i el poble 
no tenim el dret saber el per què estan aturades. Al 
ple de 26 de gener ens contestà que avien passat els 
Nadals. Al de 23 de febrer ens digué que treballaven 
però poc a poc, ni poc ni molt , gens!!. Al de 22 de març 
ens informa que la Conselleria fa una “re programació”.. 
“que degut a lo avançades que estan no patiran 
cap retard significatiu”. Al plenari d’abril farà més de 
quatre mesos que estan parades les obres, tornarem a 
preguntar, voren quina és la resposta.

Des de Migjorn ho preguntarem a la empresa 
(UTE) que fa les obres, ens digueren que no podien 
informar- nos , si que ens va informar la Conselleria 
de Infraestructures, els problemes son econòmics, 
nosaltres afeixiriem i especulatius amb el lloc que 
ocupa la llotja.

A Vinaròs la crisis i l’atur es un problema molt 
greu, des de Migjorn creiem que cal posar les basses 
per al futur, tenim que sortir a la cursa (crisis) amb 
l’escalfament (treball) fet, escalfament en demanar la 
A-68 fins al Port, re programar els usos, la nova dàrsena 
per tindre millor comunicació, per al transport de 
mercaderies i creuers. Fer els polígons industrial i el 
logístic comunicats amb l’Arc Mediterrani la A-68 i el 
Port. Però si la societat civil no es posa al cap davant 
de la “lluita” i seguim deixant el futur a les mans dels 
partits politics que ens “manen” Vinaròs es perdrà en 
un dia de calma xixa, (anirà a pico) Però el nostre 
melic no el perdrem de vista.

Que la nostra llengua es ben 
viva, i que el silenci entorn d’ella 
es va afeblint cada vegada mes 
es un fet que podem comprovar 
quotidianament. 

Vam poder comprovar-ho 
personalment la setmana passada en un 
viatge a les Illes on un grup de gent de mes 
de 300 persones es reuniren prop de Lloseta 
per reivindicar fent una menjada popular, la 
llengua i les tradicions mallorquines. Aquesta 
iniciativa  que pretén, entre altres coses 
preservar totes les tradicions de les Illes 
davant dels atacs  constants que se li fan, 
entre ells a la pròpia llengua, es va estenent 
pels pobles de l’interior de la Illa . Cada mes 
es fa un acte de cara a preservar aquestes 
tradicions i costums, nosaltres vam tenir la 
sort de poder assistir al dia de la gastronomia 
on acompanyats del so de les xirimies i el 
tabals, vam poder degustar part de la típica 
gastronomia Illenca.

Al mateix temps dos membres de “Jubilats 
per Mallorca”, els senyors Jaume Bonet i 
Tomeu Amengual,   que un després de l’altre, 
han endegat una campanya de vaga de 
fam fins que s’aturin els atacs del govern 
del PP de Bauzá al català a l’àmbit públic. El 
senyor Bonet va passar-s’hi 26 dies, al senyor 
Amengual sembla que els metges li han fet 
declinar, provisionalment, la seva protesta .

Paral·lelament es va fer també a Mallorca  
una manifestació que va aplegar a Palma  
50.000 persones sota el lema “Sí a la nostra 
llengua”.

A nivell de l’ àmbit de la Catalunya Nord 
cal destacar el “lipdub” pel català que es va 
rodar en el marc de la jornada en favor de les 
dites allí llengües “regionals” a França jornada 
que compta amb activitats i manifestacions 
en favor de les llengües com el cors, el basc, 
el bretó, l’occità,... totes elles en situació 
minoritzada per la política secular de l’estat 
francès.

Cal felicitar els organitzadors de  la 
concentració per la llengua i  també per 
estendre aquesta iniciativa tan actual a l’ 
àmbit de la llengua catalana al nord de les 
Alberes, iniciativa que ha comportat un record 
de participants amb més de 7.000 persones.

També a casa nostra, a Vinaròs, es farà la 
diada del llibre el proper diumenge dia 14 a 
la plaça de la “Mera”, dia del llibre i de la rosa i 
recordem que a València el proper 28, es farà 
la manifestació que per reivindicar el 25 d’abril 
es commemora com cada any a València.  

Les imatges 
de la comarca en 
www.fotospai.com

CACHORRA DE 
LABRADOR RETRIEVER 

AMARILLA/BLANCA 
ROBADA EN VINARÒS, 
ATIENDE AL NOMBRE 

DE AURA.
 POR FAVOR SI ALGUIEN 

LA RECONOCE NO DUDE 
EN LLAMAR: 647571174
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
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A.C.
Aquesta és la xifra de inscrits en la 

Marató Popular 2012 traslladada des 
de l’organització. Una prova que estava 
encapçalada per membres de Cocemfe 
i que , desprès del tret de sortida, 
començava el seu recorregut amb 
participació, també, d’esportistes de 
ciutats veïnes, que s’apuntaven a una 
prova esportiva no competitiva amb el 

corresponent dorsal. Com tots els anys, 
la multitudinària i cromàtica serpentina 
avançava pels carrers que integraven 
el circuit de 10 km. La línia de meta 
estava situada al port, com en anteriors 
edicions, tot i que en aquesta ocasió 
el premi a l’arribada pels participants 
consistia en fruita i aigua. La prova 
convertia la jornada en una cita social i 
esportiva.

Tots a la Marató 
La tradicional marató, amb un recorregut de 
10 km., aconsegueix els 3.500 inscrits

14
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A.C.

L’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, agraïa la 
presencia de la dona i la filla de Peiró Coronado, 
així com la de l’alcalde de Benicarló, Marcelino 
Domingo,  a la inauguració d’una exposició 
itinerant que parteix d’una cessió del MUCBE, 
de Benicarló, per visitar l’auditori de Vinaròs, 
ciutat amb la qual aquest artista sentia una gran 
vinculació  personal.

Com explicava Lorena Lujan, Vinaròs va ser, a 
través del departament de Cultura, la primera 
ciutat en sol·licitar l’exposició, què, per motius 
d’agenda, va viatjar els passats Nadals a Castelló, 
“aquesta és la segona vegada que l’exposició té 

lloc fora del MUCBE”. La voluntat de Fernando 
Peiró Coronado va ser donar part de la seua obra 
a les dos ciutats importants en una geografia 
ínfima, un d’ells Benicarló, i l’altre Vinaròs, “a 
Benicarló hi ha 62 obres, i 32 pintures són les 
que es poden gaudir a aquest auditori”, indicava 
Lorena Juan coordinadora del MUCBE.

Així, al MUCBE es pot efectuar un recorregut 
per la mestria de Peiró Coronado en la modalitat 
del retrat, i a l’auditori de Vinaròs es podrà visitar 
la vessant més abstracta del conegut pintor, fins 
les darreres composicions. Lorena senyalava que 
el pintor era conegut, sobretot, per les seues 

composicions en les quals predomina el joc en la 
matèria o en l’abstracció i la geometria. 

“Destaquem de cada obra com ha estat 
composada, com està calculada, delimitada, 
treballada i pensada”.  De la mostra destaca un 
quadre que ofereix una de les col·laboracions 
amb el poeta José Hierro. Amb una frase “Después 
de todo tanto para nada”, poeta i pintor confluïen 
en un univers comú la seua creativitat artística. 
Un altre personatge irrepetible, José Antonio 
Labordeta, va col·laborar en nombroses ocasions  
amb Peiró Coronado per tal d’oferir conjuncions 
resoltes en atractives propostes estètiques.

Peiró Coronado 
visita l’auditori 
de Vinaròs
Un total de 32 obres de l’artista 
mostren la seua vessant més 
abstracta i una de les col·laboracions 
amb el poeta Pepe Hierro

L’auditori Carles Santos de la Fundació 
Caixa Vinaròs acollia divendres dia 
13 la presentació del llibre ‘Vicente 
Borràs, memorias de un maestro 
republicano‘, de l’autor benicarlando 
Ángel Rodríguez de Mier. El president 
de la Fundació, Manuel Molinos, 
conduïa un acte en el qual participava 
l’exalcalde socialista Jordi Romeu, i 
José Borrás Fenollosa, fill d’aquest 
mestre republicà de Càlig.
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El Orfeó Vinarossenc sigue ofreciendo sus 
conciertos, bajo la dirección de Carlos Jives 
y Judit Ferreres. La primera del año fue en 
Benifallet, con la coral de dicha población.

La siguiente salida fue el concierto de 
Primavera en Traiguera, y, el día 14, en Benicarló, 
conjuntamente con otras tres corales, fue la 
Pretrobada, una previa al acontecimiento del 

día 28, cuando tendrá lugar  la Trobada en 
Valencia, en el Palau de las Artes y las Ciencias. 
Será un acto benéfico, para colaborar en la 
reconstrucción del Palau de la Música de Lorca.

El Orfeó 
Vinarossenc 
sigue 
ofreciendo 
conciertos

El pasado domingo 
día 15 de abril el grupo 
de teatro Candilejas de 
Vinaròs actuó con gran 
éxito en las XXII Jornadas 
de Teatro de Primavera de 
Alcanar. Les recordamos, 
también, que el próximo 
día 28 de abril actuaran 
en la localidad de Santa 
Bárbara.

Teatro Candilejas de Vinaròs
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

¿Dónde vas Alfonso XII?

cultura

“Els reis són feliços en moltes coses, però principalment 
en això: poden dir i fer el que els plagui” (Sófocles, s.Va.C)

El 14 d’abril de 1931 va caure Alfonso XIII i es va 
proclamar la segona República, el momento històric 
en què més ens hem apropat als països que combinen 
progrés i justícia social. La “cruzada”, finançada pel 
que avui anomenaríem “els mercats” i recolzada per 
Mussolini i Hitler, va truncar aquest camí. Aquest 14 
d’abril va caure Juan Carlos I, de vacances matant 
elefants per l´Àfrica mentre “els mercats” están acabant 
amb la poca justícia social que ens queda.

Honestament, a pocs sorprèn que el rei Borbó 
inclogui la caça major en paradisos cinegètics al seus 
electe catàleg d’activitats. Totes les que li recordem 
van en la mateixa línea d’esports de senyorets (esquí 
en selectes estacions, vela en costosos balandres, 
vehicles d’alta cilindrada), però crida l’atenció el zel 
de la Casa Reial per mantener aquesta en secret: es 
va descubrir quan va matar a Rússia un ós borratxo 
(l’ós). La vida excesiva d’alguns monarques ha estat 
argument de pel·lícules comLa vida privada d’Enric VIII 
(Alexandre Korda, 1933) o Vatel (RolandJoffé, 2000), 
reflex del luxe sota Lluís XIV de França, un dels seus 
avantpassats.

Si fem un volt pel Museu del Prado, contemplarem 
nombrosos retrats de reis (Felipe IV de Velázquez, 
Carlos III de Goya) en vestit de caça, activitat a la qual 
bastants monarques dedicaven la majoria de la seva 
jornada. Però molts caçaven també en altres terrenys 
i, així, Alfonso XII, besavi del rei, va tenir almenys dos 
fills extramatrimonials: el poble li cantava allò de 
¿Dónde vas Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1958). 
El seu fill Alfonso XIII va tenir, almenys, cinc fills amb 
quatre dones fora de Palau. Una va ser abandonada 
en un convent, mentre un dels que va tenir de l’actriu 
Carmen Ruíz Moragas encara ésviu.

Ara segur que eixa dreta, tan feroç amb els 
funcionaris que es prenen “un cafelito” en hores de 
treball, callarà davant les activitats “privades” del rei (i 
seguirem ignorant el seu cost, malgrat pagar-les). Per 
sort encara no han establert el copagament sanitari 
per als rics, perquè les seves vuit operacions sense 
llista d’espera, li haurien costat un pico. 

Escrivia Albert Om que, antigament, els reis tenien 
bufons del poble per divertir-se i que avui són ells els 
bufons amb els quals es diverteix el poble. Però a molts 
no ens fan gràcia i considerem el preu de l’espectacle 
massa alt. Tal vegada en algún proper 14 d’abril 
els únics reis que quedin siguin eixos entranyables 
establiments poc selectes anomenats “El rei del sofà” o 
“El rei del pernil” (sería impensable “El rei dels llibres”), 
que tan bé reflecteixen l’escàs glamur que sempre ha 
tingut la monarquía espanyola, tan “campechana” ella.

Alfredo Gómez Acebes

El Teatro cine Ateneo, inaugurado el 
16 de febrero de 1911, no solo acogió 
durante su larga historia numerosas 
funciones de teatro y de cine, sino 
que aglutinó todo tipo de actos, como 
conciertos, conferencias, seminarios, 
bailes de carnaval, mítines políticos, 
congresos, proclamaciones de fiestas, 
certámenes literarios y un largo etcétera, 
acogiendo a personalidades muy 
diversas. No vamos a detallar cada uno de 
los actos llevados a cabo en estos años, 
puesto que sería demasiado largo, sino 
solo reseñar aquellos más destacables 
hasta el año 1930. 

El Ateneo fue reformado en el verano 
del año 1915, con una nueva decoración 
y una espectacular iluminación. La 
temporada fue inaugurada con un 
concierto bajo la batuta del Maestro 
Verdera.  

Uno de los actos más concurridos 
en estas fechas eran los Juegos 
Florales. Certamen organizado por el 
Ayuntamiento y la Sociedad Literaria 
“Benavente-Quintero”. Para ello se 
convocaba un concurso público sobre 
verso y narrativa, sainetes y comedias, 
tanto en castellano como en valenciano. 
Así mismo se otorgaban toda una serie 
de premios sobre diferentes temas a 
aquellas personalidades, historiadores 
y literatos que presentaban sus trabajos 
a concurso. Si tomamos por ejemplo la 
edición del año 1917 se convocaron 20 
premios sobre diferentes temas, lo que 
demuestra el interés cultural de la ciudad 
en aquellos años. Trabajos entre los que 
destacan “Biografía del Arzobispo Costa y 
Borrás”, “Medios para aumentar el bienestar 
material, moral e intelectual de Vinaroz”, “A 
Vinaroz: canción del emigrante”, “Colecció 
de cançons i ditjos vinarosencs”, “Galeria de 
celebritats vinarosenques”, “Biografía del 
novelista Weceslao Ayguals de Izco”, etc. O 
el premio otorgado por el Ayuntamiento 
local al mejor trabajo sobre “El modo 
de impulsar el fomento y desarrollo de 
las industrias navales de Vinaroz y su 
orientación más práctica para después de 
la guerra europea”. Premios otorgados 
por el Arzobispo Costa y Borrás, los 
hermanos Quintero, Luis López Dóriga, la 
Diputación de Castellón y su presidente 
Domingo Esteller, el pintor Pablo Béjar,  
Federico Membrillera, mosén Pascual 
Bono, Eladio Ballester, etc. 

En las fiestas de San Juan del año 1928 
se representaron en el Ateneo “Las bodas 
de Quinita”, “Cristalina” y “No quiero, no 
quiero” de los hermanos Quintero a cargo 
de la compañía teatral de María Gámez.

El 10 de julio del año 1919 “La Alianza” 
dio un concierto en el Ateneo a beneficio 
del Comedor de pobres, interpretando 
“Una fantasía de Lucrecia Borgia,” Genio 
Alegre” y “De Pesca”, con tal éxito que 
“a petición del  público se dio el bis al día 
siguiente”; al tiempo que en el escenario 
se hizo entrega de los premios a los 
alumnos más destacados de las escuelas 
locales, consistente en unos lotes de 
libros. En el mismo acto se celebró una 
función teatral de los hermanos Quintero 
a cargo de las “distinguidas señoritas las 
cuales no citaremos sus nombres porque 
ellas no gustan que se saque a colación sus 
buenas obras”. 

El 19 de agosto del 1920 dio una 
conferencia en el Ateneo el sr. Jaime 
Chicharro, diputado a Cortes por 
Nules, con el título de “Política social 
anticaciquista” causando cierto revuelo 
en algunos sectores locales.

Si bien es cierto que el Ateneo era un 
local excelente, acondicionado y bien 
iluminado, no faltaban las quejas de 
algunos ciudadanos que hacían que la 
empresa tuviese que publicar alguna 
nota de prensa como la siguiente, 
en noviembre del año 1920: “por las 
dificultades propias de la presente 
estación, el local estará perfectamente 
limpio y desinfectado, poniéndose en 
condiciones, para que resulte lo mas 
abrigado posible y sin corriente de aire”. 

Entre los días 8 y 10 de septiembre de 
1928 el Ateneo acogió el XV Congreso 
Esperantista Catalán, un importante 
congreso internacional del cual 
detallamos todo su desarrollo en la 
Revista Fonoll nº 8 (Amics de Vinaròs).

 Época en que el Ateneo y el Moderno 
celebraban en sus instalaciones los 
bailes de Carnaval. El Ateneo estaba 
en estos años de 1928 arrendado 
por el Círculo Católico y de Obreros, 
organizadores junto al Sr. Eduardo 
Torres de los bailes de carnaval en 
ambos salones. Bailes animadísimos 
ya en 1921, con los salones llenos con 
“excelente efecto con sus adornos de buen 
gusto” 

El Teatro Ateneo 
(1911-1930): 
Salón de 
actos y 
conferen-
cias
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T’esperem a la

Fira del Llibre

Vinaròs 2012

Gaudeix d’un
 pregunta pels nostres autors
10% DTE

www.editorialantinea.com

Editorial
Antinea

La sala de actos de la biblioteca municipal 
abría sus puertas el pasado miércoles por la 
tarde para acoger la presentación del poemario 
Ante los tres peldaños, enmarcada en los actos 
organizados en torno a la Fira del Llibre 2012. Se 
trata de la última obra publicada por la poetisa 
vinarocense Encarna Fontanet que obtenía 
el premio de poesía internacional Almedina 
2011. La presentación, a la que asistía el alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y el edil de Cultura, 
Lluis Gandia, era conducida por el exedil de 
Cultura y amigo personal de Fontanet, Ximo 
Arnau, quien iniciaba la presentación con unas 
palabras de Eduardo Galeano, el periodista y 
escritor uruguayo. “El mundo es eso. Un montón 
de gente, un mar de fueguitos. Cada persona 
brilla con luz propia entre todas las demás. No 

hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes 
y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. 
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 
viento, y gente de fuego loco, que llena el aire 
de chispas. Algunos fuegos (...) No alumbran 
ni queman, pero otros arden la vida con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear 
y quien se acerca se enciende”. Arnau destacaba 
que en el certamen que otorgó le primer premio 
al poemario de Fontanet quedó como finalista el 
estadounidense Albert Rebhun, y que el jurado 
estuvo compuesto por gente como Manuel 
López Azorín y Carmina Casalla. Además, Arnu 
señalaba las principales características de la 
obra, “Ante los tres peldaños es una serena 
reflexión sobre el sentido de la vida. Un reflejo 
de intimismo, de búsqueda personal. Nos 

recuerda que existe la vida, el tiempo, la muerte, 
la esperanza, el amor. Hay un pulso del yo. Es la 
mirada hacia su mundo interior”. “El conjunto 
de los poemas conforma un texto con sentido 
de continuidad y de globalidad. Sus contenidos 
están vinculados y relacionados como partes 
de un todo.  Encarna hace gala de una enorme 
capacidad de síntesis. Su poesía destaca por 
su sencillez y estilo directo”. Arnau precisaba 
que Fontanet considera que el tiempo es 
esencial, “para hacernos mejores, para superar 
los obstáculos que nos dificultan llegar a la 
verdad. En suxión, en su mundo interior, cobra 
gran importancia la obra de San Juan de la 
Cruz: su búsqueda, su amar en silencio”. Como 
concluía Arnau, “sin duda, una lectura necesaria 
e imprescindible”.

Encarna, ¿qué podemos encontrar a través de la 
lectura del poemario Ante los tres peldaños?

Como dice un amigo mío, es un tratado de mística. 
Es un libro que habla de las vivencias del día a día, y 
cómo podemos mejorar nuestra vida ante la situación. 
Había leído la Divina Comedia, de Dante, pero me gusta 
mucho Joan Francesc Mira, y llegó a mis manos su Divina 
Comedia, y, al leerla, y llegar al apartado dedicado al 
purgatorio, pensé, este es el tray que me falta. Pero, con 
un apunte, es en este mundo, cuando se nos ofrece el 
tiempo, así, partimos de la imagen de la antesala del 
purgatorio, cuando nos debemos purificar. Yo, para 
ese momento, he escogido la imagen del junco, como 
imagen de humildad. Es entonces cuando se abren las 
puertas y aparecen los tres peldaños, que simbolizan 
elementos como la penitencia o la contrición, pero 
yo los sitúo en este mundo, la fe, la esperanza y el 
amor. Si superamos estos escalones en este mundo, 
podemos eliminar las imperfecciones y una cierta 
paz.  

Entonces, el libro, en tu búsqueda personal 
de esa paz interior, ¿podría entroncar por 
su temática con otros libros de crecimiento 
personal?

Creo que sí, de hecho, al final hay un 
poema que remarca el hecho de estar vivo, 
precisamente, porque todo el recorrido lo 
hacemos en este mundo. El libro transcurre 
de la oscuridad del inicio hacia la luminosidad 
final, que enlaza, a su vez, con el inicio. Está 
pensado como una unidad.

La Biblioteca acoge la 
presentación del poemario 
‘Ante los tres peldaños’ de 
Fontanet

Fontanet: “El libro, al final, destaca el hecho de estar vivo” 
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agenda cultural

Fins al 29 d’abril,
AUDITORI MUNICIPAL

EXPOSICIÓ Col·lecció PEIRÓ CORONADO 
Organitza. Regidoria de Cultura, Ajuntament 

de Benicarló, MUCBE, IFF i Col·leció Peiro 
Coronado

Fins 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

Del 17 al 24 d’ABRIL
Passadís de la BIBLIOTECA MUNICIPAL
17 d’abril a les 19 hores, Inauguració

EXPOSICIÓ Els dibuixos dels contes 
de Muniatto

Organitza: Biblioteca Pública Municipal 
i Editorial Onada

DIVENDRES 20 d’ABRIL
19.30 hores, Sala d’actes de la 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PRESENTACIÓ del llibre El final del 
manuscrito a càrrec de Luís Balada

DISSABTE 21 d’ABRIL
11 hores, Sala d’actes de la BIBLIOTECA 

MUNICIPAL
CONTACONTES infantil en anglès a 

càrrec de Pilar Bellés

DISSABTE 21 d’ABRIL
18 hores, AUDITORI MUNICIPAL 
CONCERT del grup CADENZZA 

LITLLE BAND
Organitza: Regidoria de cultura i IVM

Paraules textuals del regidor de cultura 
Lluís Gandia en referència a la construcció de 
la piscina municipal de Vinaròs.

Surti o no surti a licitació, la necessitat 
d’aquest nou espai esportiu es fa d’imperiosa 
necessitat per al Club Natació Vinaròs. Mentre 
altres entitats esportives ja gaudeixen 
d’instal·lacions municipals per a la pràctica 
d’altres esports (Pista d’atletisme o Ciutat 
esportiva amb els camps de futbol ) el Club 
Natació Vinaròs viu una situació límit.

El CN Vinaròs paga quantitats molt altes 
per l’ utilització paupèrrima d’alguns carrers 
de la piscina privada del complex esportiu 
Cervol. Aquesta gran quantitat de diners no 
es podria fer front si no fos per les ajudes 
que ha vingut atorgant durant els darrers 
anys l’ajuntament de Vinaròs. En cas de no 
rebre aquestes ajudes, el CN.Vinaròs hauria 
de plegar trastos i plantejar-se dos opcions: 
Anar a entrenar a poblacions veïnes com 
Benicarló o Alcanar o dissoldre’s com a 
entitat esportiva.

Mentre el C.N Vinaròs espera la nova 
piscina municipal inclosa en el Pla Confiança i 
que l’ajuntament actual ha de portar a terme, 
els nedadors d’aquest club entrenen entre 
colzades, espais antireglamentaris, carrers 
insuficients així com horaris d’utilització més 
que discutibles.

Ells esperen una solució. De mentre 
continuem portant el nom de Vinaròs a 
campionats autonòmics i d’Espanya tot i les 
condicions d’entrenament.

La paciència té un límit. Cal arribar fins al 
límit?

“Aquest any es 
traurà a licitació”

L'Associacio ha rebut una emotiva donació de llibres de qui va ser metge de la nostra ciutat 
Dr. Pedro Pérez Fuertes, historiador de Molina i vinculat a L'Associacio Cultural Amics de Vinaros 
des dels seus inicis, autor de : "Síntesis histórica-política y socio-económica del Señorío y Tierra 
de Molina" Compren més d'un centenar de llibres d'Història i Medicina. La donació, que amplia 
la nostra biblioteca , pendent de catalogació, ha sigut donada per la seua viuda Maribel Herrero 
Heredia i els seus fills Pedro i Elisa. Gràcies de nou

La Universitat 
Carles III de Madrid 
ha concedit 
una Cátedra 
d’Excelència per 
un termini de 6 
mesos, al Dr. Pedro 
Barceló.

Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com

El diar i  digita l Vinaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els 
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, ser veis, 
enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles. 
El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. Par t icipa, 
tu també fas el diar i.  On estàs?, Opinions, Foto 
denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

20 abril

21 abril

22 abril

23 abril

24 abril

25 abril

26 abril

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

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

(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

Si sabes hacer caso omiso de las sin razones que llegan 
a tus oídos todo se deshará como si de niebla se tratará.
Buscarás gente que te aporte originalidad, que te enseñe 
otra forma de vida. Para mejorar tu salud, debes pensar en 
como usas tu tiempo libre, si quieres hacer deporte o estar 
tumbado en el sofá.

O pones tus cuentas al día o al final todo será un caos.   
Respecto a tu salud; si te sabes controlar todo ira a las 
mil maravillas.  Nuevos estímulos sentimentales y nuevas 
iniciativas personales se pondrán en marcha de forma 
natural. En el trabajo no habra cambios significativos,pero no 
empeora.

Con Júpiter transitando por tu casa siete vives un 
momento excelente para vivir un romance que saque lo 
mejor de ti mismo.  Respecto a tu salud; no postergues la 
solución de los problemas que te puedan surgir. Con Venus 
el destino te ofrece la posibilidad de poder materializar tus 
ideas económicas.  

En asuntos de amor con tu diplomacia vas a ser capaz de 
sortear todos los obstáculos.Respecto a tu salud; piensa que 
todavía puedes aumentar más tu calidad de vida.   Deberías 
resolverlos los asuntos económicos que tengas pendientes 
de una vez por todas. Si te pones en marcha encontraras el 
trabajo de tu vida.

 Respecto a tu salud; piensa que los cuidados de tu cuerpo 
tienen que ser atendidos con la máxima prioridad. En el 
ámbito afectivo te enfrentas con contradicciones de todo 
tipo. Quizá no te resulte fácil pronunciarte en temas que te 
afectan. También la tranquilidad interna es importante para 
aumentar la calidad de vida.  

Júpiter transitando por tu casa cinco indica que tu olfato 
o intuición te van a ser de gran ayuda a la hora de conseguir 
tus objetivos sentimentales. Respecto a tu salud; no siempre 
tienes que darle a tu cuerpo lo que te pida. Con Marte por tu 
casa dos debes ser muy cuidadoso con tus gastos y no salirte 
de tu presupuesto. 

En el amor puedes vivir algo que tenga el aliciente de la 
pasión mezclada con el juego. Respecto a tu salud; la puesta 
a punto que necesitas debes de hacerla con más calma.   
Debes de entenderla como algo importante que te permite 
disfrutar más de la vida. Piensa que no solucionaras mejor tu 
económia por ir más rápido. 

Con Júpiter transitando por tu casa siete tu vida social 
es más activa e interesante. Indica un periodo de nuevas 
relaciones.   Respecto a tu salud; puede ser tranquila, sin 
tensiones, siempre que no te excedas a la hora de comer. Tus 
proyectos económicos tienen mejor final de lo que puedes 
suponer a priori. 

En el amor tu capacidad de comunicación sera 
mayor. Respecto a tu salud; se realista pero igualmente debes 
de evitar las preocupaciones innecesarias. Estás inmerso en 
una etapa donde tu economía tiene que se asentarse. Con 
Saturno transitando por tu casa seis vas a conseguirlo. 

Vas a tener más habilidad a la hora de valorar los asuntos 
sentimentales que son realmente importantes.  Respecto 
a tu salud; quizá debas de hacer un ejercicio de voluntad 
para dejar atrás ciertos miedos. Te interesa renovarte en tus 
intereses económicos, generar otras ideas y abrirte a nuevos 
campos. 

Sí evalúas con criterio todo lo que vas consiguiendo día 
a día te sentirás feliz.  Respecto a tu salud;   tienes la mente 
centrada y no dejarás que nada te perturbe.    Con Venus 
transitando por tu casa dos la capacidad que tienes en este 
momento para mejorar tus recursos económicos es muy 
buena.  

Te van a pagar por fin una deuda que pensabas que nunca 
la ibas a cobrar. En el trabajo vas a tener la energía suficiente 
para darle un impulso a tus proyectos.  El tránsito de Júpiter 
indica que hasta el mes de octubree vas a vivir un periodo 
excelente para mejorar tus relaciones sentimentales.
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El Club  Patinaje Artístico  se desplazó hasta 
la ciudad de Rivas (Madrid) para participar en 
el trofeo de dicha ciudad participando con 
su disco largo, quedando la clasificacion de la 
siguiente manera:

Alevin B Iri Pusol  4ªClasificada
Alevin A Anna Gil  6ª Clasificada
  Paula Chal 12ª Clasificada
Cadete Patricia Gomis 1ª Clasificada
Junior  Maria Gomis 1ª Clasificada
 
Al ser un campeonato de ámbito nacional nuestras 

patinadoras compitieron contra otras Comunidades entre 
ellas la madrileña, valenciana, catello-manchega, castello-
leonesa, aragonesa y asturiana. 

Muchas felicidades por vuestros resultados.

V trofeo nacional de 
Patinaje Artistico “Ciudad 
de Rivas” Madrid
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La jugadora de la Closa Mar Cantero, la más joven de todo el circuito 
se plantó en la final tras ceder al primer set se adjudicó el segundo. Tan 
solo la lotería del Tie-Break de la tercera manga dió la victoria a Joana 
del Salvador

En la fotografía Mar Cantero, junto Agustín Ribera ‘El Moreno’ su hija 
Ana y el entrenador en el Cat-Val de Sant Jordi

Grupo cliclista con Amadeo, 
“El holandes errante”

El passat diumenge 
va tenir lloc la XXX 
Edició de la Marató 
Popular de Vinaròs 
amb un gran èxit de 

participació, ja que van finalitzar la cursa 
al voltant de 3000 participants. A pesar 
dels temps inicial i el fort vent, la gent 
va tornar a demostrar que no poden 
fallar a la Marató Popular i van participar 
corrent o caminant i cadascú al seu 
ritme. L’organització fa una valoració 
molt bona de la Marató ja que no es 
va produir cap incident i tot va sortir 
molt bé. Agrair a la gent la acceptació 
dels nous canvis introduïts i com no, la 
seua massiva participació. També agrair 
als col·laboradors que sense ells no 

seria possible fer aquest esdeveniment: 
Policia Local, Brigada Municipal, 
Protecció Civil, Regidoria de Comerç, 
Benihort, Dismuyi, JN Producciones, 
Jaques Sport, Interesport Piñana Sports, 
Base Moliner Bernat, Dj Sports, Fandos 
Sport i als clubs esportius locals: Club 
Bàsquet Vinaròs Servol, Club Natació 
Vinaròs, Club Balonmano Vinaròs, Club 
Patinatge Artístic Vinaròs, Athletic 
Vinaròs, Vinaròs C.F., Club Esportiu 
Vinaròs, Club Petanca Vinaròs, Club Jiji 
Jaja Vinaròs i Club Deportivo Vinaròs 
Futbol Sala. I com no, als treballadors del 
CME i gent de pràctiques, gràcies a tots!

El CME també va aprofitar 
l’esdeveniment per estrenar les noves 
equipacions del personal.

Valoració de la Marató 
Popular 2012
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C. F. SANT JORDI – 1
VINARÒS C. F. – 1

Rafa Marcos

Reparto de puntos

Fo
to
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SANT JORDI: Jonathan, Mampel, 
Elías, Rubén (78’ Pere), Carrillo, 
Roberto, Bueno, Esteller, Alexis, 
Sola (56’ Iván) y Raúl (70’ Carlos).

VINARÒS: Raúl Martínez, Pedro, 
Óscar González, Álex, Wifredo, 
Guindi ( 87’ Dani), Agus, Roberto 
Peiró, Martin Bogwzevki (45’ Raúl 
González), Espinosa y Martín Nájar.

ÁRBITRO: Martínez Benítez, 
asistido por López Jiménez y 
Ballester Vilar. Amonestó a los 
visitantes Óscar González y Álex.

GOLES:
1 – 0 50’ Roberto
1 – 1 52’ Raúl González

Partido muy igualado en el que el 
resultado final es justo y contenta 
a ambos conjuntos. Los goles 
llegaron en el segundo periodo y 
prácticamente seguidos, ambos 
fueron muy similares, asistencia 
desde centro campo entre líneas 
buscando la espalda de la defensa 
y definiendo ante el portero.

El Club Triatló Jiji-Jaja 
Vinaròs, representat en el 
XXIII MARATÓ POPULAR 
DE VINARÒS, per quatre  

joves promeses  i alguns/
es veterans/es. Tots van 

aconseguir acabar i sobre 
tot disfrutar d’aquesta 

popular cursa.

CONCURSO SENIOR
El Club Pesca Deportiva “La 

Lubina” ha realizado, este pasado 
domingo día 15 de Abril, el segundo 
concurso del campeonato social del 

año 2.012 y en esta ocasión ha tenido lugar como 
escenario la costa norte “roque” desde las 07:00 
a las 13:00 horas, en la modalidad de individual 
como serán todos los concurso que se realizaran 
este año.

La jornada de pesca nos deparaba una mañana 
muy ventosa y así se confirmo a lo largo de la 
jornada de pesca llegando a caer unas gotas de 
lluvia, dando como resultado muy poco pescado. 
Con una afluencia de casi cincuenta cañas, los 

ganadores fueron los siguientes:

1º - José Marmaña
2º - José Antonio García
3º - Ricardo Arrufat

Pieza de mayor peso: José Luis Bas (sargo de 
485 gramos)

Hay que felicitar todos los pescadores 
que participaron en este concurso porque 
demostraron la gran afición que tienen a la pesca, 
ya que el tiempo solo invitaba a irte para casa. 
Informamos a todos los socios que el siguiente  
concurso se realizara en la costa norte el próximo 
día 05 de Mayo de las 18:00 a las 01:00 horas.

Club Pesca Deportiva “La Lubina”
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Un llibre, el 
millor amic

28

Un any mes en forma

Sant Jordi ja el tornem a tindre aquí per 
tant son dies de llibres i roses per lo que 
a Vinaros també o celebrem com cal i un 
altra vegada des de la regidoria de Cultura 
del nostre Ajuntament s´han preparat 
moltes activitats i on l´eix principal de la 
fira del llibre la tindrem al bell mig de la 
plaça de l´Amera una de les mes fireres de 
Vinaros i comarca per lo que el diumenge 
serà un dia per a sortir de casa i passejar i 
sobretot anar fins a la plaça de sant antoni 
i comprar algun que d´altre llibre perque 
segurament que es convertira en un amic 
mes que sempre va be a l´hora de apendre 
i es que la cultura sempre estimula i ara 
tenim una ocasio mes al nostre municipi, 
per cert un Sant Jordi que tambe es 
patro del Aragó i precisament el Centro 
Aragones de Vinaros compleix els 25 anys 
a la nostra ciutat per lo que desde 7 dies 
felicitem a tota la familia aragones i es que 
mes val maña que força en una recta final 
del mes d´abril on ja s´han complert nou 
mesos del actual equip de govern i on res 
sabem del futur industrial de Vinaros fet 
que a municipis veins si que els preocupa 
pero aquí pareix que no quant mes falta 
ens fa i mes en la que esta caent i de les 
Soterranyes ja tampoc sen parla com 
tampoc d´altres indrets del terme on els 
camins estan en molt mal estat i poques 
coses ens arriven de la Generalitat i menys 
del govern central i es que tot apunta que 
ens estem dormin vull pensar que no es 
aixi per lo que al equip de govern li dic 
poca son i alerta que Vinaros es mereix 
molt mes de lo que haveu demostrat 
fins ara des del numero 12 de la plaça 
parroquial. A banda hem  de destacar 
que Benicarló, Peníscola i Vinaros s´han 
unit per promocionar la gastronomia de 
cada ciutat  costanera del Baix Maestrat 
en les I jornades de cuina dels sabors en 
les que fins el proper 1 de maig participen 
restaurants de les tres localitats com a un 
dels seus principals atractius entre els que 
tenim la carxofa de Benicarló els caragols 
punxents de Peníscola i els llagostins de 
Vinaros.

Somriures primaverals

El patinatge en forma

Una marató familiar



29

J.Z.

El  passat dimarts els alumnes de tres 
anys del col·legi l´Assumpció van donar 
la benvinguda a la monumental mona de 
xocolata de Monster High i que la va realitzar 
el pastisser, Agustí Macip, en una saborosa 
costum que no es perd a la ciutat gracies a la 
Fundació Caixa Vinaròs per tal motiu a l´hora 
de la oportuna entrega als escolars van estar 
presents el director del centre educatiu, 
Jose Manuel Borràs així com el president 
de la Fundació, Manuel Molinos  ames de 
macip i es que en un moment el monument 
va desaparèixer del lloc on també hi era 
present el professorat i es que desprès de 
les vacances la xocolata no va vindre gens 
malament  per encarar la recta final del curs.

Xé, quina mona 
mes bona



Com sempre molt bon ambient nocturn a l’Oscar’s 

Feliç 3er aniversari

Unos amigos en la “II Recreacion de la Guerra Civil Española” en Amposta

Un any mes Marta pot presumir d’una espectacular mona. Gràcies padrí

Dos fans de Vinaròs de la Alquería Blanca

Tres 
gramolers 
de Vinaròs
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El pasado día 30 de Marzo de 2012, se celebró la 
inauguración del “Centre d’Estètica i Benestar- Raquel 
Chaler” en la localidad  Vinaròs, proyectado y diseñado 
por los Arquitectos de Benicarló Carlos Gimeno Tiller y 
Juan Morà Herrera.

A la velada, acudió un gran número de personas 
entre profesionales, clientes, familiares y amigos. 
Esta transcurrió en un ambiente cordial y estuvo 

amenizada por un servicio de cátering. 
Raquel Chaler, después de unos años de duro 

trabajo y tras haberse creado una reputación como 
profesional en este campo, se ha decidido por abrir su 
propio local, del cual se destaca su diseño moderno y 
actual, caracterizándose por una gran luminosidad al 
utilizar vidrio como elemento de compartimentación, 
consiguiendo así una sensación de amplitud y 

placidez, todo ello combinado con la elegancia de 
los colores blancos, grises, negros donde el toque de 
color se da en la fachada y en el interior con un verde 
vivo.

Estos jóvenes emprendedores son un ejemplo más 
del esfuerzo y la ilusión que tienen por conseguir un 
futuro mejor, frente a las dificultades económicas por 
las que atraviesa la sociedad actual.

El sábado 14 se inauguró “Delicias del Sahara” el nuevo local de degustación de productos árabes y mediterráneos, situado en 

c/Arcipreste Bono.  ¡Enhorabuena a Hakima y Simón!

Unos amigos en la “II Recreacion de la Guerra Civil Española” en Amposta
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