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Gràcies Ovidi!

Luis Balada presenta 
‘El Final del Manuscrito’

Centro Aragonès, 
un quart de segle

Ara toca llegir
Fira del llibre 2012: 

especial
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El faristol

Fera ferotge
I li van fer un homenatge. Com ell, anys abans, li havia 

ofert un sentit homenatge a Teresa. Però esta vegada a 
Vinaròs, el 25 de la Diada, de la mà de la Plataforma pel 
País Valencià. A l’auditori, territori de pau. Ovidi, amb 
nom de poeta desterrat caigut en desgràcia davant 
l’emperador, amb la mirada fonda, decisiva. Del teatre a 
la cançó i al cinema. Jo, fa uns anys quasi neòfita, venia 
de recórrer el so del pop britànic, de l’Ocaña passejant 
per les Rambles, de les guitarres de Nova York i Detroit, 
de Cohen, de blues i soul, de Joplin, però amb les 
cançons d’el Llach i el Pau Riba de la infantesa sota el 
braç. La Teresa d’Ovidi era com la Suzanne de Cohen, 
dones d’altres móns sucumbint a un encanteri: “Potser 
fou l’ultim fet / amb algú que estimés/abans que un 
bombardeig /la tornés boja”. El d’Alcoi va visitar l’Olimpia, 
com Ibañez. I ara, el  passat dia 25 el seu univers ens 
visitava a casa nostra amb la veu de Arturo Gaya, el 
contrabaix de Kike Pellicer i la guitarra de Paco Prieto. 
Sota l’ombra, aspectant, la fera ferotge, “ Vull parlar amb 
l’Alcalde / i dir-li que tinc fam / que la gàbia és petita / jo 
necessito espai.” Paraules d’altres temps, o no? 

I tot en una setmana cultural. A pocs dies de Sant 
Jordi. A unes jornades de la Fira del llibre que propiciava 
encontres, en aquesta ocasió, a la plaça de La Mera, 
lloc de trobada de llibreries, editorials i lletraferits. 
S’ha notat la crisi, aquest any, també, en la adquisició 
de llibres, però no amb les ganes de llegir. Hi ha qui 
prefereix quedar-se sense sortir a sopar i submergir-
se entre les pàgines, entre les lletres i caure, corprès, 
sota la màgia d’una novel·la, d’un assaig, d’un poema, 
i passar la tarda columpiant-se entre dues consonants i 
alguna vocal despistada. Sortosament, hi ha una xarxa 
gens virtual -que no es deuria menysprear- que encara 
funciona de manera òptima i conserva tota la seua 
força: el boca-orella. Gràcies a aquesta metodologia 
primària però efectiva, llibres com L’avi de 100 anys 
que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson, el 
magnífic Jo confesso, de Jaume Cabré, o La dona veloç, 
d’Imma Monsó, se situen en primera línia de sortida 
quan a vendes en els últims mesos,- sí, els llibres també 
existeixen abans i desprès de Sant Jordi-, pontejant 
màrquetings i altres efusions promocionals. A Vinaròs 
disposem de rellevants lletraferits, podríem citar a 
Joan-Elies Adell, o al renaixentista i polièdric Santos 
que també s’ha endinsat en el territori de la paraula, al 
desaparegut Alfred Giner Sorolla, del qual estic gaudint 
un fantàstic assaig al voltant de l’existencialisme o 
joves investigadors amb grans publicacions com Didac 
Mesa o David Gómez. Tot això, a banda de la llarga 

llista de interessants noms vinculats a la investigació 
històrica en tots els seus aspectes, tema especialment 
predominant a la ciutat. Així, la setmana literària per 
excel·lència deixava aquest any moments lligats a la 
paraula que venien de la mà d’Encarna Fontanet, amb 
el poemari Ante los tres peldaños,  i de Luis Balada, amb 
el llibre El final del manuscrito. Moments que entren a 
formar part d’aquell mecanisme tant complex, tant 
difícil, que comporta publicar, editar ha la perifèria de 
totes els perifèries. Cal ser una mica kamikaze i creure 
en el que fas per sobreviure sense oxigen.  I això és el 
que estan fent les editorials petites, i els autors d’àmbit 
geogràfic, diguem, reduït. Com tots els anys, el dia 23 la 
imbatible tossuderia se donava cita a la Fira del llibre, 
personalment, amb un punt d’orgull per comptar a la 
família amb un altre esperit tocat per la paraula, Adrià 
Garcia, que presentava a Vinaròs Dos o tres coses que 
mai no se d’ella -Adrià, ja en som dos-.  Instants per 
debatre la situació real de la cultura, absolutament 
lligada a aquests dies de copagos. Ja se sap què, en 
moments crítics, els retalls, a més de l’Educació i la 
Sanitat, afecten l’àmbit cultural. No sé de qui és la idea 
que la cultura és el que resulta més prescindible, quan, 
precisament, és aliment canalitzador i catalitzador. En 
altres etapes fosques i crítiques va convertir-se en l’aire 
imprescindible. Era la cultura la que ensenyava a pensar. 
Potser el que fa temor és això i es prefereix blindar el 
folklore. 

No sabem què diria la fera ferotge sobre els temps 
actuals. Potser diria “va com va”, o intentaria, teatralment, 
mostrar uns queixals més terrorífics encara, o ploraria, 
sensible com era en el fons, davant l’augment previst 
en taxes universitàries. Potser la fera ferotge estaria avui 
més atemorida que mai i ens recordaria la veu d’Ovidi 
recitant Els amants, d’Estellés. “I tot això, i allò”...  O ens 
cantaria...”Una mort sense accident / sense cap malatia/ 
sense anys i més anys /sense cap covardia”. O tants altres 
versos conclosos per el d’Alcoi amb un... “Quina vida més 
bestia!”. Per tot això, i allò i tantes coses: Gràcies Ovidi. 
Companys, companyes, contempleu les balconades. 
Bon cap de setmana.

Més col·laboracions 
encara

A més, esta setmana encetem un 
altra col·laboració. Es tracta de Noves 
Generacions, que se sumen a la invitació 
realitzada al sector jove dels partits de 
Vinaròs a col·lació de la participació 
de Joves Socialistes per a que tinguen 
també la seua veu al nostre setmanari. 
La pluralitat és fonamental per a un 
mitjà de comunicació. Per tant, sigueu 
benvinguts. 

Comptadors perillosos
Des de l’Associació de Veïns Migjorn 

ens han traslladat una denuncia sobre 
el canvi de comptadors que esta 
realitzant l’empresa Iberdrola. Segons 
expliquen el comptador del carrer de la 
Melva a la Partida Boverals ha quedat 
obert i exposat amb un conseqüent 
perill per els més menuts. L’associació 
ens ha advertit del perill que pot 
suposar.
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Des del PSPV-PSOE la reacción a 
la inauguración de las nuevas aulas 
del colegio Assumpció  no se hacía 
esperar. Los socialistas trasladaban 
su sorpresa e “indignación” por  la 
”segunda” inauguración de las aulas, 
“cuando se había hecho un acto 
oficial de recepción hacía un par 
de semanas”.  Este hecho, para los 
socialistas resulta “insulante” si se 
tiene en cuenta que “hace muchos 
años que el PP de la Generalitat nos 
está prometiendo la construcción 
del 5º colegio, la ampliación del 
José Vialplana o la sede permanente 
y defintiiva de la EOI”. Des del 
PSPV-PSOE opinaban que “ entre 
recortes brutales en todo el mundo 
educativo hemos aguantado la burla 
de integrantes del gobierno local, 
que significa la bi-inauguración de 
una mínima ampliación pagada por 
la Generalitat, por el simple hecho 

de hacer propaganda partidista 
y limpiar sus conciencias”. Los 
socialistas comparan esta cuestión 
con a recepción de las obras del 
colegio Manuel Foguet, una cuestión 
“pendiente desde hace tiempo por 
los retrasos de la Generalitat”, según 
apuntan desde el PSPV-PSOE. Así, 
desde el partido exigen al alcalde 
de Vinaròs que “se gane el sueldo 
que los vinarocenses le pagamos, 
y que de una vez por todas se 
se arremanguen y se pongan a 
trabajar”. Finalmente, desde el PSPV-
PSOE recomiendan al gobierno 
local que “en vez de hacer reír con 
inauguraciones repetidas, convoque 
una jornada de puertas abiertas a 
toda la ciudadanía y muestre las 
instalaciones como el Cetro de Dia, 
el Vinalab, o el Centro especial de 
Empleo, “cerrados por su ineptitud 
política”.

A.C.
El divendres 20 quedaven inaugurades 

les noves aules del CEIP Ntra. Sra. de 
l’Assumpció, conformades per dues unitats 
d’aules infantil, per alumnes de tres anys, i 
un mòdul d’aula polivalent. A la inauguració 
assistirien el diputat autonòmic Mariano 
Castejón, l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, 
el cap de inspecció, Mario Puig,  el regidor 
d’Educació, Lluis Adell, i la cap d’estudis, 
Lourdes Garcia. 

Com explicava Juan, presentar les tres 
aules implica materialitzar una antiga 
reivindicació i significa, a més, oferir “més 
prestacions, més serveis educatius al nostre 
municipi”. Segons explicava Juan, a l’estiu 
es van accelerar els tràmits de col·laboració 
“l’Ajuntament s’ha implicat adequant  alguns 

aspectes que no estaven contemplats en el 
projecte, sobre tot en les parts exteriors”.  
“Les dos classes el que fan és donar la 
màxima qualitat, tant en il·luminació com 
en la manera d’enfocar-les, ens sentim molt 
satisfets”, ha indicat l’alcalde destacant el 
compromís de Conselleria. 

Per la seua part, Garcia declarava que les 
noves alues pal·liaran la manca d’aularis 
que existia en el col·legi, una demanda 
traslladada fa ja cinc anys, “ha costat una 
mica posar-se en marxa, però una vegada 
iniciades les obres, el 10 d’agost, i el 10 de 
març ja teníem les claus”.  Garcia donava les 
gràcies a l’Ajuntament per la implicació de 
la brigada durant les vacances de Pasqua, 
moment que es va aprofitar per realitzar el 
trasllat d’aules amb tot el material i mobiliari. 

Se inauguren les noves 
aules de l’Assumpció
Es tracta de dues aules de infantil i d’un mòdul poivalent 

Altres inversions pendents 
Respecte a altres inversions en infraestructures educatives, con la construcció del 5é col·legi, 

el centre conegut com Jaume I, actualment en barracons, l’alcalde de Vinaròs recordava que 
fa dos anys se va fer la cessió de terrenys en l’avinguda Juan XXIII, en les immediacions de 
l’IES Leopoldo Quirol, i que actualment se està intentant agilitzar els tràmits. En aquest sentit, 
Juana puntava que en la última visita realitzada per la consellera a esta zona se va incidir en 
la necessitat que té Vinaròs en ubicar aquest centre, “esperem que en els tràmits, tal i com 
estan plantejats, en un preindustalitzat en el que se puga licitar la realització del projecte i 
execució, tot en la mateixa licitació, que s’acurten els processos constructius i que tinguem en 
disposició el centre el abnans possible”. Juan desitjava que se complisquen els terminis i que 
dins d’aquest any se inicien tots els tràmits. Quan a l’ampliació de l’IES José Vilaplana, Juan 
informava que se estan estudiant altres fórmules semblants a les utilitzades en el nou aulari 
de l’Assumpció, “es una necessitat d’alguns mòduls més”. Així, seria possible que se estigues 
estudiant un alternativa econòmica per materialitzar l’ampliació, “el que està fent Conselleria 
està en la línia que en aquesta  legislatura finalment eliminen les aules prefabricades en tota 
la Comunitat esperem que en esta idea concloga també l’ampliació de l’IES José Vilaplana, 
pensant que la prioritat per a nosaltres avui en dia es la construcció del Jaume I, i en segons 
lloc l’ampliació del Vilaplana”, afirmava Juan.     

La “re-inauguración” de las aulas del colegio 
Assumpció genera indignación en el PSPV-PSOE
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Tomás 
A.C.

Redacció

Vinaròs se prepara para un fin de semana 
gastronómico y musical. Con una iniciativa en la 
que participan los departamentos de Turismo y 
Fiestas, además de dos entidades, la asociación 
de hostelería y la asociación de Pubs, se ha 
organizado una agenda bajo el título Vinaròs 
en primavera que incluye Decicias al plato, 
una manera de dar a probar degustaciones 
algo más elaboradas que las habituales tapas 
y que empezaran ya el viernes 27 a las 20 
horas, alargándose hasta la 1:00. El sábado las 
degustaciones se iniciarán a las 12 y filaniizarán 
a las 16 horas, y de las 20 hasta la 1:00 h.  
Además, en cuanto a oferta musical, se ha 
programado para el viernes la actuación de Los 
maleantes, la rumbeta del Delta, y para el mismo 
sábado la actuación de El tumbao de Juana, 
ambos conciertos a las 23 horas, actuaciones 

a las que se sumarán los 
espectáculos ofrecidos 
por Locura, Gentsana 
y los DJ’s de Vinaròs y 
grupas locales. 

Por otro lado, 
este domingo 29 de 
abril tendrá lugar 
la presentación de las V Jornades de la 
fideuà de Vinaròs, en la que participan 20 
restaurantes de la ciudad. Está previsto 
que los restaurantes ofrezcan alrededor de 
cuatro propuestas de diferentes entrantes 
que acompañarán al plato estrella, la fideua, 
por un precio que oscilará de 20 a 25 euros 
el menú, además de incluir la bebida, el café 
o el chupito. Desde ambas asociaciones se 
valoraba positivamente las iniciativas que se 

ponen en marcha para dinamizar el sector de 
restauración y ocio, y desde la asociación de 
Hostelería se afirmaba que las jornadas con 
más éxito son las dedicadas a los arroces a las 
que les siguen las de la fideuà y las destinadas 
a la galera, más recientes, que también han 
obtenido una buena acogida. La edil de 
Turismo, Elisabet Fernádez y la de Fiestas, 
Caral Miralles, indicaban que se trata de que 
la gente salga a la calle y de dar ambiente a 
la ciudad ahora que ya llega el buen tiempo.

Vinaròs en primavera
Organizan del 27 al 29 de abril un fin de semana 
musical y gastronómico con inicitivas como las 
‘Delicias al plato’ 

El Mercat de Vinaròs y el Patronat Provincial de Turisme 
de la Diputació de Castelló presenten la campanya 
Compra al teu mercat i viu l’interior.

Amb la realització d’esta campanya es vol, d’una 
banda,  donar a conèixer la varietat i la qualitat dels 
productes que es poden trobar al Mercat de Vinaròs y 
d’altra banda, es vol premiar la fidelitat dels clients del 
mercat oferint-los la possibilitat de guanyar un cap de 
setmana per a dos persones en un allotjament rural de la 
província de Castelló.

Per a participar en esta campanya, les persones que 
realitzen les seues compres al Mercat de Vinaròs, rebran 
una butlleta per a emplenar amb les seues dades i 
dipositar-la en una urna habilitada a aquest efecte.

La campanya començarà el dia 11 i finalitzarà el dia 19 
de maig de 2012.

Compra al mercat de Vinaròs i viu l’interior

Vinaròs participaba durante le pasado 
fin de semana en el Salón Internacional de 
Turismo a Cataluña celebrado en Barcelona. 
La valoración de la edil de Turismo Elisabet 
Fernández, ha sido positiva ya que se ha 
mostrado “muy satisfecha” por la acogida que 
ha tenido Vinaròs entre los asistentes a la feria.

Según explican desde el departamento, los 
visitantes al salón pudieron conocer más de 
cerca toda la oferta turística que Vinaròs ofrece 
al turista. Como apunta la conejala de Turismo, 
“asistir a la Feria de Turismo de Barcelona nos 
ha dado la oportunidad de mostrar los nuevos 
mecanismos con los que Vinaròs trabaja día a 
día para promocionarse y acercarse cada vez 
más al turista TIC crecen a pasos de gigante 
y Vinaròs no pretende quedarse atrás en la 

adaptación hacia los contenidos digitales, 
de ahí que el Ayuntamiento de Vinaròs, haya 
colaborado activamente en el proyecto 
Vinaròs Virtual. Además, el gran número de 
asistentes al estand nos muestra que vamos 
por buen camino, pues se han agotado por 
completo todos los catálogos y el sorteo del fin 
de semana gastronómico para dos personas 
ha tenido también muy buena acogida”. “La 
gastronomía vinarocense ha despertado 
un gran interés entre el público catalán, así 
como los diferentes alojamientos. Destacar 
también que han valorado positivamente que 
toda la información disponible sobre Vinaròs 
estuviese en formato bilingüe y totalmente 
accesible a través de la web y las diferentes 
redes sociales: Issuu, Facebook, Flickr”.

Turimo Vinaròs ya tiene nuevos “amigos”
Desde Turismo informan que el público catalán ha acogido de manera muy positiva toda la oferta turística de Vinaròs tanto en papel como en 2.0.
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Quan el mal 
ve d’Almanssa

El 14 d’abril és un dia molt commemoratiu en el 
nostre poble i persupost en el nostre Estat  on es 
recorden totes aquelles il·lusions i esperances que es 
van veure truncades pel pas dur i violent del feixisme 
sobre les nostres terres.

Però en el nostàlgic dia de la democràtica Segona 
República Espanyola el que menys s’esperava era que 
el monarca acabés sent la notícia més destacada del 
dia.

La casa reial està vivint en ple desgavell: primer va 
ser la corrupció d’Urdangarín, després el tir al peu 
de Froilán que qüestiona totes les legalitats però el 
jutge ja ha arxivat la investigació sobre l’accident(el 
rei al discurs de Nadal: <<Todos somos iguales ante 
la ley>>) i el 14 d’abril en plena crisi econòmica el rei 
se’n va de caça d’elefants a Botswana, cau, i es trenca 
la cadera.

I aquí s’obre el debat... Què feia el rei a Botswana?  
Qui regula els viatges i on se separa la vida pública 
de la privada? Ell que deia que <<sobretodo las 
pesonas de la vida púbica deben ser ejemplo un para 
los demás>> o <<el paro de la juventud me quita el 
sueño>> Això al meu poble se li diu predicar el que 
no es creu perquè si l’atur juvenil te lleva el son no 
te gastaries 38.000€ en un viatge d’oci que no ens 
aporta res als espanyols. A més a més, la operació ha 
costat 4.500€ i ja em diran vostés qui paga tot això.

Tal vegada aquest 14 d’abril ha obert els ulls a 
molts ciutadans que es mereixen alguna cosa millor 
que mantindre una monarquia imposada i que viu 
a costa dels treballadors del nostre país. Perquè no 
ens enganyem, vostés l’han votat? A mi qui m’ha 
preguntat si el vull o no? 

I això és democràcia? Jutgen vostés mateixos...
Tot i això, el dia del Barça - Madrid es paralitzarà el 

món, no hi haurà res més important que veure quin 
equip guanyarà. Estem així de cecs i tenim tant poc 
d’esperit crític. 

 Per a Fes-te Sentir és molt trist que ens deixem 
la vida en el futbol i no en fer un món millor fóra de 
dictadures, cacics, reis, guerres, injustícies, religions i 
misèries.

D’altra banda, el regidor del Bloc-
Compromís informava de les dos mocions 
que devien presentar al ple ordinari d’abril. 
Per una banda, des del partit nacionalista 
volien que la resta de partits recolzaren per 
tal d’aconseguir que l’Església pague IBI i 
per tal que se posicionen per saber si “miren 
més per l’església o per el poble”. Segons 
Moliner, se estudiarien excepcionalitats, 
però la intenció és que l’església pague 
també impostos, per no crear un agravi 
comparatiu amb la resta de ciutadania 
ja que, amés, segueix rebent íntegres 
milions d’euros en ajudes de l’Estat, com 

l’aportació directa, IRPF, salaris de docents 
o concerts. “Actualment, i d’acord amb 
els informes existents sobre això, s’estan 
deixant d’ingressar entre uns 2.000 a uns 
3.000 milions d’eurosanuals (segons tots els 
càlculs)¨ en concepte d’IBI per no exigir el 
pagament del mateix a l’Església Catòlica”. 
Al nostre poble també hi han diferents 
immobles de l’Església Caòtlica que tenen 
un ús no litúrgic ni de servei social, per 
tant, acumulant un benefici econòmic que 
no paga els impostos ni contribueix a les 
aportacions que fem tots per recaptació 
d’impostos”. 

Moliner vol un servei de ne-
teja amb empreses de Vinaròs
Des del BLOC-
Compromís pretenen 
que siguen les 
empreses de la ciutat 
les que obtinguen 
beneficis

l regidor i portaveu adjunt de Bloc-
Compromís traslladava la proposta del 
seu partit davant l’oferiment del govern 
local per a la nova concessió dels serveis 
d’arreplegada de escombraries, neteja 
viaria, platges i manteniments de jardins, 
una iniciativa que ja van fer pública durant 
al campanya electoral. Com destacava 
Moliner,  des del Bloc–Compromís volen 
apostar per empreses del poble per a 
que puguen realitzar estos serveis, per 
la qual cosa es deuria traure a concurs 
els diferents serveis per a millorar les 
ofertes i dividir la ciutat en sectors 
perquè pogueren optar xicotes empreses. 
Moliner feia especial incidència en que 
es respecten les condicions laborals dels 

treballadors actuals, una preocupació 
que ens han transmet els sindicats 
representats a l’actual concessionària dels 
serveis, segons ha puntualitzat el regidor 
nacionalista, els quals una part d’ells 
son treballadors cedits de l’ajuntament i 
l’altra part són fixes de l’empresa, “el canvi 
d’empreses concessionàries no té que 
representar una pèrdua de llocs de treball 
ni retallades en els drets laborals”. Moliner, 
finalment, traslladava la satisfacció del seu 
partit perquè, segons indicava, el govern 
local ha pres nota de la iniciativa de dividir 
en sectors Vinaròs, malgrat que, en lloc 
de ser cincs les seccions, com havien 
proposat, seran 3.

BLOC-Compromís vol que l’Esglesia pague l’IBI

L’altra moció pretenia sol·licitar al 
Govern Central que rectifique la seua 
proposta de retallades en la Sanitat i 
l’Educació públiques. Així, volien que 
l’Ajuntament demane al Govern Central 
que centre les mesures d’estalvi en altres 
partides i altres departaments, per tal de 
garantir els serveis públics bàsics, com 
son l’Educació i la Sanitat sense reduir la 
seua qualitat i universalitat, “considerem 
que la retallada de 3.000 milions en 
Educació, decretat pel Govern del PP, i 
l’augment de ràtios i l’acomiadament de 
500 docents que això representa a les 

comarques de Castelló, suposa un retrocés 
sense precedents en les possibilitats 
de creixement i de futur dels nostres 
ciutadans”. “Considerem que la Sanitat 
pública i de qualitat és el pilar fonamental 
de l’Estat del Benestar i la ferramenta 
bàsica d’una societat igualitària en la 
qual s’ha de garantir, per damunt de tot, 
l’assistència sanitària a tota la població”. 

Finalment, Moliner llançava una crida  a 
la participació de l’1 de maig, recordant 
que Vinaròs té vora 3.000 persones 
en l’atur, i que es tracta d’una jornada 
reivindicativa.

Moció Sanitat i Educació 
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Finalmente, Carlos Roger exigía que el gobierno local convoque el Patronato de Turismo, un área que, precisamente, estuvo en manos de miembros del PVI 
en las dos pasadas legislaturas y en la que, como recordaba Roger, se establecieron las líneas maestras que debía seguir el Ayuntamiento de Vinaròs, marcando 
las pautas en turismo familiar y gastronomía, entre otras cosas. Según Roger, actualmente existe poca información respecto a quién o quiénes gestionan este 
departamento, además de llevar a cabo actuaciones que ponen “en tela de juicio” el trabajo desarrollado en esta área durante los años anteriores. Roger 
aconsejaba que “se pongan a trabajar”.

Desde el PSPV-PSOE han trasladado esta 
mañana su deseo de que el remanente que 
existe en Tesorería, que se eleva a 936.000 
euros, sea destinado a políticas de creación 
de empleo. Un resultado calificado como 
“positivo”, el de los remanentes, que debería 
ser destinado en poner en marcha tácticas 
para frenar el paro en Vinaròs, algo que, 
para Vicent Andreu Albiol, debería ser una 
prioridad para el gobierno local.  Además, 
Albiol ha recordado la deuda que mantiene la 
Generalitat con Vinaròs de 1.000.000 euros y las 
sentencias desfavorables para el ayuntamiento 

vinarocense vinculadas al PGOU de 2001, 
enmarcando ambas cantidades en el 
concepto “herencia recibida” por parte de 
los populares. 

Además, y respecto al área de salud 
01, Albiol ha recordado que forma 
parte del Consell del Área de Salud, 
y que va a pedir un reunión antes de 
la que está oficialmente programada para 
solicitar información del estado actual de la 
sanidad en la comarca. Albiol ha mostrado su 
preocupación tras la visita del conseller Luis 
Rosado, al afirmar éste que se paralizaban las 

inversiones en Sanidad. El edil socialista ha 
lamentado que no fueran invitados al traspaso 
de poderes de la gerencia del Hospital, y que el 
acceso al centro de Salud, tan demandado, siga 
sin resolverse.    

El PSPV-PSOE quiere que 
los remanentes se destinen a 
políticas de dinamización laboral
Los socialistas lamentan que la palabra “trabajo” no salga en los plenos

Por otro lado, el edil y portavoz del PSPV-
PSOE, Jordi Romeu, ha lamentado que la palabra 
“trabajo” no haya salido a relucir a lo largo de 
los plenos, ni que se hable de poner en marcha 
el centro especial de Empleo, ni el Centro de 
Día, ni el Centro del Conocimiento, “no puede 
ser que todos los días nos levantemos con 
recortes”. Tampoco no se sabe nada del proyecto 
de la Piscina Municipal, como ha señalado 
Romeu, quien ha recordado que actualmente 

el dinero que debía invertirse en el proyecto 
está inmovilizado.  El edil y portavoz socialista 
ha remarcando también que la única obra en 
marcha en Vinaròs es la que corresponde a la 
legislatura anterior, la urbanización de la calle 
Doctor Fleming, obra que se está alargando tanto 
que “los vecinos están hasta el gorro”, según ha 
afirmado. Romeu ha criticado que los puntos 
del pleno de mañana jueves no justifiquen 
una convocatoria de sesión plenaria, ya que 

no se traten proyectos de interés que puedan 
paliar la situación de los casi 3.000 parados que 
existen en Vinaròs.  El edil socialista también ha 
hecho mención a la alegación a la rotonda del 
paseo Colón con San Telmo y la problemática de 
acceso para el servicio de bomberos. Un tema 
que quedará enmarcado en la aprobación de 
la ordenanza reguladora de ocupación de vía 
pública que debe pasar mañana por el pleno 
ordinario. 

Romeu recuerda que la única obra en marcha corresponde a la anterior legislatura

Miralles defiende que la situación 
económica de Vinaròs es “aceptable”
La edil y portavoz del PVI  informa de una alegación del servicio de bomberos a 
la rotonda construida en el paseo que ordena el tráfico hacia la plaza San Telmo

La edil y portavoz del PVI, Mª Dolores Miralles, 
rompía una lanza en favor la gestión económica 
que se realizó durante la anterior legislatura, 
respondiendo, según apuntaba, a las reiteradas 
críticas recibidas desde el actual gobierno local 
del PP por la gestión del PSPV-PSOE y el PVI a 
cargo del anterior equipo de gobierno. Miralles 
se basaba en los 936.000 euros que existen de 
remanentes en Tesorería para contradecir al PP y 
afirmar que “si eso es dejar las arcas municipales 
vacías…”. “Es una mentira lo que han estado 

diciendo durante todo este tiempo”, 
sentenciaba, destacando que existe un 
informe interno que afirma que la situación 
del consistorio vinarocense se “encuentra 
en el ílmite de lo aceptable”, teniendo en 
cuenta las circunstancias económicas. Una 
situación que se ve más lastrada, como señalaba, 
por las sentencias derivadas del PGOU de 2001. 
Respecto a la ordenanza sobre ocupación de vía 
pública que debe acoger las nuevas terrazas y que 
debía pasar el jueves por pleno, la portavoz del 

PVI indicaba que existe una alegación formulada 
desde el servicio de bombero colectivo a vertido 
que la rotonda construida que ordena el tráfico 
entre el paseo Colón y la plaza San Telmo puede 
entorpecer la labor del cuerpo de bomberos en 
caso de una intervención necesaria.

Blanchadell critica gastos innecesarios en tiempo de crisis
Por otro lado, Joan Blanchadell destacaba 

las palabras del alcalde de Peñíscola, Andrés 
Martínez, al anunciar  que van a ser los propios 
profesionales del área de Servicios Técnicos 
de Peñíscola los que van a acometer el Plan 
de Accesibilidad de aquella localidad, ya que 
actualmente existe poco trabajo dirigido a 
esta área. Así, Blanchadell recordaba que en 
el Ayuntamiento de Vinaròs existen técnicos 

igualmente cualificados para desempeñar tareas 
en un momento en el que tampoco existe mucho 
trabajo, y que no utilizar su experiencia también 
representa un desprecio a su cualificación 
profesional. Blanchadell criticaba que se tenga 
que contratar servicios externos de empresas en 
temas como realizar un estudio sobre el gasto 
en iluminación púbica, o la contratación de un 
asesor para el planteamiento de zonas verdes y 

dotacionales, un asesor que, según ha afirmado, 
fue el mismo que representó los intereses de los 
famoso PAIs de la zona norte y el mismo “que ha 
ttirado al Ayuntamiento de Vinaròs al juzgado 
independiente todo esto se traduce en gastos 
inútiles en tiempo de crisis, unos gastos que, 
sumando actuaciones diversas en los últimos 
meses, llegan a la cifra de 165.000 euros, “una 
barbaridad”, según Blanchadell.  

Exigen que se convoque el Patronato de Turismo 
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Noemí Polls

Route 
66

La lectura fa 
l’home complet, 

Aquest 26 de novembre 
s’ha fet una trobada provincial 
de Creu Roja a l’Ermita 
de Vinaròs per celebrar el 
DIA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIAT, han participat 
les seus de la provincia de 
Castelló amb una presència 
de més de 200 voluntaris. Els 
voluntaris són una part molt 
important de Creu Roja, ja que 
són la base de totes les seues 
activitats, els qui fan possible 
la realització dels seus diversos 
programes, col.laborant, 
ajudant i proporcionant 
asistencia a millions de persones vulnerables en 
tot el món.

Per sort ens va fer un dia esplèndit, i el vam 
aprofitar. Al matí es va fer l’acte presidit per la 
Presidenta Provincial, la Sra. Flores Higueras 
Parra, on van haver parlaments,  diverses 
exposicions relacionades amb temes del 
voluntariat i entrega de reconeixements a 
voluntaris de tota la nostra província. Després 
vam fer el dinar de germanor i vam concloure 

aquesta festa amb les cançons dels Tigres del 
Servol.

Els nostres agraïments a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Carrefour, Caixa Rural de Vinaròs, 
Pastisseria El Suquet, Tigres del Servol, Peña 
Pan y Toros,  Espectacles Maestrat, “La Caixa”, 
Pescaderia Orti, Carnisseria Messeguer i 
Conservas El Menú  per la seva col.laboració. 
També  volem donar el nostre reconeixement a 
Mariola Nos Mateu per presentar l’acte que es 
va fer al matí. Gràcies a tots.

Trobada provincial del dia del 
voluntariat a l’ermita de Vinaròs

Fa 138 anys que uns convilatans van plantar 
en la nostra ciutat la llavor del moviment solidari 
més universal: la llavor de Creu Roja. Aquesta 
llavor que ells van plantar, al cap dels anys, s’ha 
convertit en un arbre fort i generós, a prova 
de vents i gelades. Aquest arbre té tres grans 
branques: els socis, els tècnics i els voluntaris, les 
tres branques són importants i necessàries per 
poder realitzar el nostre treball solidari de cada 
dia i, entre totes tres, sense desmoralitzar-mos,  
hem de cuidar aquest arbre perque pugue 
continuar en peu i seguir realitzant la nostra 

feina quotidiana en favor dels més desfavorits.
Aquest diumenge, dia 22 d’abril, hem 

celebrat aquests 138 anys amb un dinar 
de germanor on s’ha entregat un petit 
detall als tres socis més antics de la nostra 
assemblea: Na Maria Rosario Gracia Latorre, 
En Vicente Cruselles Cruselles i N’Antonio 
García Fernández, gràcies a tots tres pel vostre 
recolzament incondicional.

I gràcies també a tots els qui col.laboreu 
amb Creu Roja pel vostre treball, dedicació o 
sosteniment. Feliç 138 aniversari!!

CELEBRACIÓ DEL 138è ANIVERSARI DE CREU ROJA EN VINARÒS

Antonio Chaler Roso, ens va deixar el passat 
dilluns. En majúscules, era un HOME BO. 
Socialista i exregidor de l’Ajuntament de 

Vinaròs. La teua memòria, el teu record i el teu 
exemple sempre estarà amb nosaltres.

. . . la  conversa àgi l ,  i   l ’escr iure  precís.  No 
ho dic jo,  que també,  s inó Francis  Bacon. 
És evident que la lectura és beneficiosa 
per la  ment.  Llegir  ens ompli  de contingut, 
ens enriqueix i  ens fa  desconnectar   de la 
nostra rutina de pensament,  ens obre. 
El  dia del  l l ibre és un dia fantàstic  per 
escoltar  tots els   suggeriments  l i terar is 
que ens fan les editor ials.  De fet ,  la  festa 
de Sant Jordi  és una festa bonica i  humil. 
No és festa gran a Catalunya i  a  la  resta 
de comunitats  s’ha acabat assumint com a 
festa del  l l ibre.  Sant Jordi  és patró de mig 
món.  Aragó el  té també com a festa de la 
comunitat.  El  23 d’abri l ,  a  més,  és el  dia en 
que  Shakespeare  va morir  i  el  dia en que 
enterraren a  Cer vantes.  Declarat  per 
la  Unesco dia internacional  del  l l ibre,  és el 
dia en que a tots ens passen per les mans 
mil  i  una  suggerències  bibl iogràfiques, 
totes el les atractives.  Un dia de r itual 
per la  l letra,  en el  que a més,  la  rosa 
vermella posa el  punt de romanticisme 
a la  jornada.  Un dia que si  no exist ís, 
s’hauria d’inventar.  L legir,  menjar 
l letra,   descobrir   coneixement,  viatjar 
assegut al  sofà. . .  gran remei per l ’esperit 
i  més en els  temps que corren.  El 
coneixement ens fa l l iures.  Com va dir 
Santa Teresa de Jesús:  “ l legeix i  conduiràs, 
no l legeixis  i  seràs conduït ”.  L legim, ens 
farà bé.Foto: Pablo Batalla
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La edil de Benestar Social, Marcela Barbé, clausurava ahir les 
jornades dins de l’àmbit comarcal Els Ports i Baix Maestrat, que han 
tingut lloc a Vinaròs sota el títol “Herraminetas, criterios y procesos 
para la intervención en protección de menores” juntament amb 
Amador Yago y Pepa Martínez y Carlos García. 

Les jornades desenvolupades sota el paraigües  per la Conselleria 
de Justícia, han tingut una durada de tres dies de treball, i es pretén 
que hagin servit per donar més eines de gestió i metodologia de 
ajuda per a previndre situacions de desprotecció social. Durant la 
clausura del curs ha tingut lloc el lliurament de diplomes als assistent.

La Regidoria d’Educació, d’acord amb la normativa 
que regula l’admissió d’alumnes: Decret 33/2007 de 
30 de març del Govern Valencià, Ordre de 27 d’abril de 
2007 de la Conselleria d’Educació i Ciència i Resolució 
de 12 de març de 2012, posa en coneixement de tots 
els pares i mares el calendari i procediment d’admissió 
d’alumnat en centres públics i privats concertats per 
al curs 2012/2013:

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA:

PUBLICACIÓ DE LES VACANTS. Fins al 4 de maig 
als col·legis

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i 
DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT.

Termini: Del 7 al 16 de maig
Lloc: Al centre escolar sol·licitat com a primera 

opció
Documentació necessària: 
-Sol·licitud degudament complimentada (que els 

serà facilitada pel centre escolar)
-Annex criteri nivell de renda (que els serà facilitat 

pel centre escolar)
-DNI pare/mare o tutor
-Per a l’acreditació del domicili familiar: Rebut de 

llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat 
de residència lliurat per l’Ajuntament

-Per a l’acreditació del lloc de treball: document 
que acredite suficientment la relació laboral i domicili 
del centre de treball.

-Per a l’acreditació del criteri de discapacitat s’haurà 
d’acompanyar certificació emesa per la Conselleria de 
Benestar Social.

-Per a l’acreditació del criteri de família nombrosa 
s’haurà d’aportar el títol oficial de família nombrosa.

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
PROVISIONALS D’ALUMNES ADMESOS I NO 
ADMESOS: 4 de juny

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL 
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Del 4 al 6 de juny

CONTESTACIÓN POR ESCRITO A LAS 
RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL 
CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO: 11 de juny

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
DEFINITIVES D’ALUMNES ADMESOS: 13 de juny

RECLAMACIONS contra les llistes definitives, 
quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es 
formularan davant de la Comissió d’Escolarització fins 
al 15 de juny inclusivament. 

L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats 
concertats podrà interposar davant de les llistes 
definitives d’admesos, denuncia davant de la Direcció 
Territorial.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Del 18 al 27 
de juny

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

PUBLICACIÓ DE LES VACANTS. Fins al 23 de maig
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i 

DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: Del 24 de 
maig a l’1 de juny, tots dos inclosos.

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
PROVISIONALS D’ALUMNES ADMESOS I NO 
ADMESOS: 9 de juliol

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL 
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Fins a l’11 de juliol

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
DEFINITIVES D’ALUMNES ADMESOS: 13 de juliol

6.   RECLAMACIONS davant de la comissió 
municipal d’escolarització: fins al 17 de juliol

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Del 19 al 25 
de juliol

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER ALS PROGRAMES 
DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)

PUBLICACIÓ DE LES VACANTS. Fins al 23 de maig
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i 

DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: Del 24 de 
maig a l’1 de juny, tots dos inclosos.

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
PROVISIONALS D’ALUMNES ADMESOS I NO 
ADMESOS: 9 de juliol

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL 
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Fins a l’11 de juliol

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 

DEFINITIVES D’ALUMNES ADMESOS: 13 de juliol
6.   RECLAMACIONS davant de la comissió sectorial 

d’escolarització: fins al 17 de juliol
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Del 19 al 25 

de juliol

CALENDARI D’AMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE 
BATXILLERAT

PUBLICACIÓ DE LES VACANTS: Fins al 23 de maig
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AMISSIÓ I DE 

LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: Del 4 al 13 de 
juny, tos dos inclosos

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
PROVISIONALS D’ALUMNES ADMESOS I NO 
ADMESOS: 9 de juliol.

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL 
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Fins a l’11 de juliol

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
DEFINITIVES D’ALUMNES ADMESOS: 12 de juliol

RECLAMACIONS davant la comissió municipal 
sectorial: fins al 16 de juliol

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Del 18 al 25 
de juliol

CALENDARI D’ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL

1.   PUBLICACIÓ DE LES VACANTS. Fins al 23 de 
maig

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i 
DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: Del 4 al 
13 de juny, tots dos inclosos.

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
PROVISIONALS D’ALUMNES ADMESOS I NO 
ADMESOS: 5 de juliol

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT DEL 
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Fins al 9 de juliol

PUBLICACIÓ EN ELS CENTRES DE LES LLISTES 
DEFINITIVES D’ALUMNES ADMESOS: 12 de juliol

RECLAMACIONS davant de la comissió sectorial 
d’escolarització: fins al 16 de juliol

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: Del 18 al 25 
de juliol

Vinaròs acull jornades 
de coneiximents en 
protecció de menors

ESCOLARITZACIÓ CURS 2012-2013, 
ADMISSIÓ D’ALUMNES ALS CENTRES EDUCATIUS 
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Los días 16,18 y 20 de abril ha tenido 
lugar la primera edición de los talleres 
de orientación laboral desarrollados 
desde la Concejalía de Empleo del 
Ayuntamiento de Vinaròs. En esta 
ocasión, se ha beneficiado un grupo 
de 14 personas desempleadas que 
han valorado muy positivamente la 
iniciativa.

Los talleres, que se han realizado en 
tres sesiones de 4 horas de duración 
aproximadamente, pretenden 
ayudar a los asistentes a mejorar sus 
competencias profesionales, mediante 
técnicas y recursos que les faciliten su 
inserción o mejora laboral. 

Los participantes en esta iniciativa 
han recibido información sobre 

aspectos legales básicos en la relación 
laboral y las indicaciones necesarias 
para redactar un currículum, como 
herramienta básica para encontrar 
empleo, así como las técnicas básicas 
para afrontar con éxito una entrevista 
de trabajo.

Dado el interés mostrado, se ha 
previsto la realización de una segunda 
edición que se desarrollará los días 18, 
20 y 22 de junio. Aquellas personas que 
estén interesadas en participar en esta 
segunda edición, deberán presentar 
la solicitud que podrán descargar en 
www.vinaros.es (el municipio, aedl) 
o que se les facilitará en la ADL del 
Ayuntamiento situada en la calle de 
San Ramón.

Finaliza la primera edición 
de los talleres de orientación laboral
Esta semana se ha desarrollado la primera edición de los talleres de orientación laboral que la Concejalía de Empleo, a través de la Agencia de 
Desarrollo Local, realiza en colaboración con la Diputación Provincial.

Juan Chaler presentó su libro “Los Toros en Vinaròs”, un volumen de 
600 páginas, lujosamente editado y en el que realiza un exhaustivo 
repaso de la historia del centenario coso vinarocense. El libro es el 
compendio también de otros dos libros de dimensiones monumentales 
con profusión de fotografías. En el acto de presentación intervinieron 
el alcalde de Vinaròs Juan Bautista Juan, el historiador local Sebastián 
Albiol y el presidente de la Unión de Aficionados “La Puntilla”.

Per la present es convoca a tots 
els membres de l’Associació a la 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
a celebrar el proper DIVENDRES dia 
18 de maig de 2012 a les 20,30 i 21h. 
en primera i segona convocatòria 

respectivament en el local social al Carrer Sant Nicolau, 
s/n., segons el següent

ORDRE DEL DIA

•	 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 
anterior.

•	 Estat de comptes
•	 Memòria annual
•	 Activitats i propostes.
•	 Precs i preguntes.

P.D. En acabar, com de costum, sopar de pa i porta.

4ª dècada lluitant per Vinaròs 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

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfruta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles
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En el último 7dies actualitat de Vinaròs (¿esto de 
‘actualidad de Vinaròs’, hace referencia a noticias 
solo locales?), una señora se hace eco de mis 
comentarios sobre el aparcar coches en doble 
fila. Lo cierto es que no tengo paseada la calle 
Meseguer y Costa, pero creo en todo lo que dice 
sobre los estacionamientos en doble y triple fila en 
la mencionada calle. Mi criterio es que no tienen 
la culpa los que así aparcan, sino que la culpa es 
de quien lo consiente. Señora, le diré que un día, 
circulando en coche por la calle San francisco, 
creo que es donde se aparca más a menudo en 
segunda fila, había cuatro coches aparcados de 
esta manera, delante de un servidor circulaba 
un coche de los que quizá equivocadamente, 
pienso, debía pararse a llamarles la atención, no 
digo sancionarlos, pues ni se pararon, o sea que 
repito, no tienen la culpa los conductores que así 
se comportan, quiero terminar este comentario 
agradeciendo a la señora que lee mis escritos.

También he leído uno de un señor que da la 
impresión que critica a una serie de industrias 
y bancos como si fueran la lacra social para los 
trabajadores de este país. Se imaginan si hubiera 
en nuestra ciudad unas cuantas fábricas de 
estas industrias, ¿cuánta gente parada tendría 
trabajo?  Aquí tenemos dos fábricas que en su 
actividad dicen que son las mejores que hay en 
España. ¿Saben que tienen casi más metros de 
aparcamiento que de naves? No deben estar 
tan mal los trabajadores cuando van al trabajo 
en coche, aparte de que si estuvieran tan mal 
no lo tendrían, está el gasto en combustible, 
hay trabajadores que viven en el mismo edificio 
o calle y cada uno va en su coche, no hacen 
grupos de cinco y así, en lugar de desplazarse 
unas 40 semanas al año, lo harían unas 10, qué 
ahorro tendrían si las empresas estuvieran así 
organizadas seguro que haría años que estos 
trabajadores estarían en el paro, he conocido 
a los trabajadores de la fábrica Foret que vivían 
en la calle San Sebastián, una de ellas era tía de 
mi esposa, y dos veces al día se desplazaban a 
pie a trabajar, y dos veces al día regresaban así 
del trabajo. Al final, tenía bicicleta, ¿no creen que 
de entonces a hoy se ha mejorado mucho? Yo 
trabajé durante años en un banco, que también 
se critican. Tengo lo que considero una digna 
jubilación, producto del sueldo que tenía cuando 
estaba en activo, zonas industrializadas son un 
gran beneficio para los trabajadores. Miren a 
Cataluña, y el País Vasco, donde más emigrantes 
españoles de otras regiones viven, ¿por qué será? 

Tasques a fer...
Mª Dolores MIralles
Sabem que la crisi afecta, per desgràcia, 

a molts de nosaltres, però també hi ha 
vegades que sota el paraigua de tan 
gastada situació s’amaguen certes accions 
i actituds en absolut per a res justificades. 
El fet real i palpable de les retallades 
afecta tots els àmbits de la nostra vida i 
sobretot a aquells ciutadans que pateixen 
malalties provocades per la vellesa. La 
situació repercuteix concretament a les 
persones de la tercera edat que haurien 
de disposar, a dia d’avui, d’un centre 
modern i amb prestacions. Entenem que 
les retallades públiques afecten l’estat del 
benestar però no per això s’ha de deixar 
tancat un centre imprescindible per al dia 
a dia de la nostra societat. Són moltes les 
persones afectades, i cada dia són més els 
que la necessiten per això demanem que 
es busquin noves mesures de finançament 
que permeten el funcionament del centre. 
L ‘explotació conjunta podria ser una 
solució per així poder donar un servei 
importantíssim i molt necessari a la nostra 
ciutat.

Juntament amb el Centre ocupacional 
per a persones discapacitades “Pou 
de Mangrano” i el Vinalab aquests tres 
projectes, heretats de l’anterior legislatura, 
han de seguir el seu desenvolupament 
i posada en marxa pel bé de Vinaròs i 
progrés. Senyors del Partit Popular que 
ara governen el municipi de Vinaròs, cal 
que expremint-se el cap i treguin diners 
de sota les pedres per poder finançar la 
posada en marxa d’aquests projectes.

En un altre apartat destacar de forma 
positiva la resolució favorable del TSJCV 
en relació al cas Arizmendi encara que no 
podem estar d’acord amb les declaracions 
del regidor Sr.Tárrega, penjant-se medalles 
partidistes, quan el recurs va ser presentat 
per l’anterior corporació. No es tracta de 
“qui pot més” Sr.Tárrega els interessos dels 
vinarossencs estan per sobre de tot, fins i 
tot, per sobre de vosaltres.

Senyors del PP vostés seguisquen en 
els seus tretze de deformar la realitat, 
de canviar allò que no els convé, de 
tergiversar i acomodar la realitat al seu 
gust, sigui com sigui, mentint com quan 
van dir que estàvem en fallida tècnica, 
potser era alguna cosa premeditada per 
justificar certes accions posteriors. És clar 
que de fallida res de res, van mentir llavors 
i els números, que no menteixen gairebé 
mai, ens donen la raó ara.

Jordi Moliner Calventos

Quin gran dia

Això es el que vaig pensar el dissabte 
passat quan vaig fer el meu primer casament 
a Joan i Judit, al saló de plens del nostre 
ajuntament. És un orgull el que una parella 
d'amics et deixen participar en un acte tant 
intim, des d'aquestes línies els dono les 
gràcies i els desitjo tot lo millor del món. 

Un altra cosa molt bonica es ajudar a un 
amic en la seua associació i poder estar 
present en la fira del llibre. Estar en contacte 
amb molta gent coneguda o conèixer nous 
amics, en fi, participar de les activitats de 
la nostra ciutat, i damunt ajudar a difondre 
cultura, és molt gratificant. 

Quant vostès tinguen en les seues 
mans aquest article ja haurà passat el 
plenari del mes d'abril, un plenari en el 
qual s'haurà votat la moció presentada 
pel Bloc-Compromís, per tal que l'església 
Catòlica també col·labore amb la nostra 
ciutat. I com pot col·laborar? Doncs molt 
fàcil, simplement abonant l'Impost de Béns 
Immoble (IBI) com paguem la resta de 
veïns de Vinaròs. Segons el càlcul que hem 
fet serien prop de 8.000€ els que tindrien 
que abonar, ja sé que això no es potestat 
municipal, que bé d'uns acords estatals 
amb l'església, però si que podem expressar 
el nostre malestar per aquesta situació tant 
injusta. Perquè han de pagar famílies amb 
tots els seus membres a l'atur, pensionistes 
que malviuen amb misseres pensions? 
I l'església, que es multi milloraria, està 
exempta de pago! 

A mi em sembla bé que no paguen pels 
llocs de culte e inclús que no abonen 
res pels locals a on fan obres socials. A 
Vinaròs tenim els locals on donen la roba 
o el menjar, però els pisos i els locals 
comercials que tenen deurien d'abonar els 
seus impostos. Penseu que tindrien la Casa 
d'Aiguals al carrer de l'Àngel com la tenen si 
paguessen els més de 2.000€ d'IBI? Crec que 
l'haurien tombat o permutat amb el nostre 
ajuntament. I em sembla bé que no paguen 
pels locals de culte a l'igual que no haurien 
de pagar les altres confessions que hi han 
al nostre poble, Evangelistes, Anglicans, 
Musulmans, etc. Si som un estat laic no 
entec perquè sempre hem de fer prevaldre 
sempre la catòlica, davant de les demés, 
quan totes fan obra social. Per cert, el servei 
de recollida d'escombraries tampoc ho 
paguen, ara que tots tenim que pagar uns 
120€, ells 0€.  Això si, per a l'organització de 
la Setmana Santa, 3.000€ més, i estos no son 
per a obres socials, sinó per a un lluïment 
dels que  participen.
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Guillem Alsina Gilabert

Vicent Beltrán 

La Mediterrània 
modeladora de 
caràcters

Jo us assenyalo
Després de les últimes retallades en Sanitat i 

Educació, després d’assistir impotent a sessions 
plenàries i comissions on 10 mesos més tard els 
culpables de tot segueixen sent els socialistes, 
després de llegir els comentaris de dubtosa categoria 
democràtica de Tàrrega i Gandia a les xarxes socials, 
aquesta setmana em permeto reproduir un article 
de Josep Sala i Cullell que reflexa perfectament, al 
mil·límetre, tots els meus pensaments. I per cert, jo 
també n’estic fins els pebrots!!

Contra els polítics professionals que han 
corromput el noble art de la política.

Contra els mandarins que porten segles controlant 
l’administració, i des de la seva poltrona procuren 
que res no canviï.

Contra els (falsos) empresaris que privatitzen els 
beneficis i socialitzen les pèrdues.

Contra els ciutadans que tenen por de parlar 
clarament, i només es queixen a les tertúlies de cafè 
i sobretaula.

Contra els gestors que es neguen a mirar els 
problemes socials a la cara, i es limiten a deixar-los 
podrir.

Contra els intel·lectuals panxacontents que des de 
la casa de Pedralbes ens diuen què hem de fer.

Contra els mediocres que aixafarien qualsevol 
persona per mantenir la seva mínima posició de 
poder.

Contra els periodistes a sou d’un partit, els 
vividors, els prepotents de barra de bar, els cínics de 
cotxe oficial, els funcionaris que no treballen perquè 
ja tenen la plaça, els covards que no es fan valer, 
els poderosos que volen imposar-nos l’estructura 
social d’un país sud-americà, els sindicats que 
només defensen els de quaranta-cinc en amunt, 
els empresaris que ja practiquen una nova forma 
d’esclavatge.

Contra els que diuen que la Transició espanyola 
va ser un èxit, quan és el pecat original de la nostra 
democràcia.

Jo us assenyalo i us dic: estic en contra de tots 
vosaltres. De fet n’estic fins els pebrots de tots 
vosaltres. Feu el favor de deixar-nos en pau.

(Por los que han caído, caen y 
caerán, empujados)

Que esta en marcha una, 
remodelación social y 
económica mundial, no hay que 
ser adivino, para darse cuenta, 

salvo Sectores Financieros y Especuladores 
de la Cúspide  de Davo y CIA., el resto de la 
Humanidad incluidos Gobiernos y Naciones, no 
van a tener la capacidad de evitar  el grado de 
degradación social y económica hacia las clases 
medias y bajas. 

Los Políticos y Gobiernos, son los ordenados a 
aplicar dichos Planes : (destrucción del Estado 
de Bienestar, alcanzado durante décadas en las 
Luchas Sociales contra los Gobiernos de turno ) 
,  Esta vez  “ellos” controlarán el tema y pondrán 
a sus peones en los Gobiernos con ordenes sin 
preguntas, debates  ni razonamientos, para 
implantar leyes restrictivas sin importarles 
aplastar, arruinar y destruir a todo el País 
tras mentir y traicionar con promesas, 
descaradamente en la Campaña  Electoral.

Los Financieros “jinetes del Apocalisis”, 
sin conciencia Social ni Humana, sin dudas en 
su Proyecto, de un  Plan concienzudamente 
elaborado;  como cambiar el Mundo sin respetar 
la vida Humana, la flora, fauna, ecosistemas, o 
degradación del Planeta, su objetivo: es: (dominar  
el Planeta, en beneficio Propio, no importa la 
explotación, la Esclavitud,  guerras y hambre).

Necesitan Políticos, sin escrúpulos con Equipo 
de Limpieza Depredador y sin perjuicios; (los 
encontraron y con nombres adecuados.).

M. Rajoy—(Rajara y romperá todo el tejido 
Social y Humanitario de la Nación)

Mª  Dolores ( Dañará  y destrozará las esperanzas 
y futuro de los ciudadano-as

A Mató ---Enterrará a miles de ciudadanos y 
jubilados sin recursos de supervivencia.

Estos son los elegidos, cumplen las ordenes sin 
dudar, los “JEFES CAPITALISTAS ESPECULADORES” 
han acertado en la elección de sus vasallos.

Por este Presente y el Futuro, los ciudadan@s  
no podemos detenernos, nuestra acción debe ser 
conjunta y unida, como tremenda fuerza Social  y 
salir a la calle en el mayor día de reindivicación el 
1º Mayo, símbolo de lucha, sangre y muerte, 
por la libertad, y derechos sociales .

  C.G.T convoca a todos los ciudadano-as de 
Vinarós y comarca a luchar por la perdidas 
de derechos, constitucionales, sociales y 
humanitarios y en la defensa de nuestra 
dignidad como seres humanos (salgamos a la 
calle)

Hacia  el:
1º de Mayo
Carlos Martín –Portavoz C.G.T. en Vinarós

S’ha escrit i molt de la importància que va 
tindre el port de Vinaròs, i la platja quant feia de 
port, per modelar el caràcter dels vinarossencs, 
no soc sociòleg però notes la diferencia que hi 
ha entre un poble que viu de cara el mar, o viu 
del mar, d’aquell que recelava d’ell, que estava 
d’esquena o que no el tenen a tocar de casa com 
el tenim nosaltres. Viure de cara al mar i tenir-la 
com una autopista (sense peatge) enriquia en 
tots els sentits, arribaven vaixells de tot arreu, 
amb un intercanvi de cultures i de pensaments, 
que se’n enriquien mútuament. Eren els mariners 
( no parlo de pescadors) llavors gent molt 
solidaria vers els companys, en temporals no 
dubtaven en posar en perill la vida de molts  per 
salvar  d’un company, que segur no coneixien

Sobre aquet tema se’n ha parlat i escrit 
moltes vegades per sociòlegs, historiadors, o 
simplement per gent preocupada com jo, que  
per la edat que tinc he viscut par de la davallada 
econòmica i cultural del nostre port, que tan va 
costar de fer, ara és un port fantasma, sense cap 
moviment comercial, amb una forta davallada de 
la vessant pesquera, sols hi han deu barques de 
bou i dos de llum. Per el descontrol oficial vers 
la pesca, els caladors estan sobre explotats, no 
son rentables, els pescadors apenes poden dur 
un jornal decent a casa, el port de Vinaròs que 
era uns dels més importants de la Mediterrània fa 
pena, esta morin-se. Si ja no és mort. 

Diuen que els politics d’altres llocs, que no es 
l’estat espanyol, es trenquen les banyes per el 
poble que els ha elegit com a representant, ací 
es rar que algun polític actue d’aquesta manera, 
qui marca el pas es partit, que els tramet les 
consignes i sermons afer, sermó que canvien 
sense cap vergonya si ho mana el dictador de 
torn, el “secretari general”. El corredor Mediterrani 
(que el PP no el vol, l’ha votat en contra fa poc a 
Brucel·les) com l’autovia de l’Aragó l’A-68, (que 
el PP al ple de març 2007 va votar en contra, la 
moció de Migjorn), serien dos obres importants 
per al port de Vinaròs i les nostres comarques 
si els politics  treballen sen per al poble que els 
ha elegit. Com no és així, la societat civil i les 
associacions “lliures” de partit, tenim que 
reaccionar posant-se al front de les legitimes 
reivindicacions de obres que necessitem, 
la A-68, connexió amb el Corredor, polígon 
industrial, habilitar el port per al transport 
intermodal i de creuers, Exemples recents en 
tenim tres, Salvem el litoral, Salven el Port,  No 
a la piscifactoria, que la lluita popular marcà 
el pas, els partits anaren a remolc.

Fira del Llibre, Dia de la cultura
Suposem, degut les circumstàncies, 

que se’n parlarà i molt del dia del llibre 
aquí a Vinaròs. Nosaltres, com a gent 
que porta participant en aquesta diada 
de la cultura i de les tradicions  30 o 40 
anys, tenim molt a dir. 

 No volem entrar ni en números ni en  xifres ni 
en % de llibres i de roses venuts, números que 
imaginem curts. La Cultura, així en majúscula, cada 
any a anat a menys, i enguany, degut a la crisi a que 
ens ha abocat, crisi de sistema capitalista ,  podem 

dir que el dia del Llibre i de la Rosa ha estat el pitjor, 
almenys al nostre poble, que pugéssim recordar.

Enguany si alguna cosa ha caracteritzat el dia de 
Sant Jordi (que per cert es va celebrar  el dia  22) a 
Vinaròs ha estat l’austeritat. Sobrietat que ha fet 
gastar menys diners a la part institucional, i  que 
degut a la crisi, ara ja molt forta, ha fet que molts 
ciutadans hagin abandonat la llar per anar a pegar 
una volta, i només això “pegar una volta”, fet que ha 
provocat que es vegues molta gent pel carrer però 
poques roses i menys llibres venuts. Quan el dia 

de Sant Jordi, abans,   ens empenyia a reivindicar 
una festa, la de la lectura en català, temps i temps 
amagada i adulterada.   

Crec que el dia de Sant Jordi ha perdut el caràcter 
de resistència  i de lluita que va tenir molts anys i ha 
passat a ser una diada institucional mes. 

En resum, tot el que hem esmentat abans, unit a 
la forta crisi,  que no nomes es econòmica, han fet 
que les vendes i el caràcter de la Diada no tingui res 
que vore en la d’abans. 

Malgrat tot, esperem sempre estar-hi presents.          

Iglesia Arciprestal 
informa:

A partir del próximo 
1 de mayo, la misa de 
las 19.00 horas pasara 

a las 20.00horas 
todos los dias.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

P P, esteu 
jugant amb foc

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.

El poble quasi ho aguanta tot, ho està fen ara 
mateix per l’augment des mesurat dels impostos, i 
els retalls brutals a les conquestes socials, que tantes 
vides i repressió tingueren que pagar els treballadors 
per conquerir-les, les 40 hores setmanals, la sanitat 
de qualitat i gratuïta, la ensenyança publica i de 
qualitat, l’accés dels fills dels treballadors a la 
Universitat etc. Totes aquestes conquestes cada 
vegada que parla un membre del govern del PP 
surten retallades, i solen parlar molt. Esteu jugant 
amb foc, la corda es fa estreta amb perill de trencar-
se, la gent comença apassar fam i privacions, els 
contenidors cada vegada son mes regirats, no es 
poden pagar les hipoteques, que desprès de pagar 
poques o moltes quotes, els bancs (engreixats amb 
diner públic) ens tiren al carrer, els pensionistes, 
jubilats, aturats estan veient que amb la misèria que 
cobren cada vegada poden comprar menys coses, 
però els politics, militars, capellans no passaran fam 
ni cap necessitat, todo por la Patria.

Els politics professionals abans dient mentides 
piadoses, des de el 20-N 2011,les mentides ja no 
les amaguen amb cap excusa, el primer mentider 
sr Rajoy prometé treball i ens dona mes atur, 
prometé no pujar els impostos hi ho fa, rebaixa la 
qualitat de la sanitat i la ensenyança. A nivell de País 
tenim un Honorable no botat popularment que 
segueix les consignes de Madrid. A nivell de poble 
tenim un alcalde superb que sol fallar-li la part 
del cervell que controla la democràcia, educació i 
respecte per als que pensen diferent. Entre l’alcalde 
i l’Honorable tenim al sr Castejon que quasi mai 
diu dos veritats seguides. Persones que abans de 
tocar poder eren persones assequibles, correctes, 
“normals”, preguntaven de lo que dubtaven, ara 
ho saben tot, deu ser un “virus politicus” que els 
inocula la veritat,  Com Deu va donar als apòstols el 
do de llengües, la dialèctica, més la veritat de la seva 
paraula. La infecció del “virus politicus”la veritat ve 
acompanyada de la mentida, el triar quina part usar 
se’ls fa difícil, regularment fan mala tria

La guinda de la cara dura la posa un senador del 
PP, Jesús Aguirre portaveu de la Comissió de Sanitat, 
ens diu: “ Ahora que no estamos en campanya 
electoral es el momento de decir lo que pensamos” i 
segueix: “una vez superadas las elecciones generales 
i andaluzas los politicos deven decir lo que de verdat 
piensan” inclus canta la cançó de les mentides, 
“vamos a contar mentiras tralara...” tenen la cara tant 
dura que ja ni dissimulen.

Un any més ens trobem amb la celebració 
del primer de maig. Tots els anys per medi 
de diferents mitjans de comunicació es fa 
referència al significat d’aquest.

De totes les mencions amb referència al 
significat de la celebració del primer de maig, 
la més significativa sens dubte, és que aquest 
dia és la festa del treballador.

Molts han estat i segueixen sent els 
motius explicats del perquè aquest dia és 
considerat com el dia del treballador. A l’Estat 
espanyol durant 40 anys de dictadura, estaba 
prohibida manifestació alguna en aquest dia. 
Després de la mort del dictador i instal•lada la 
democràcia la classe treballadora ha utilitzat 
aquest dia per fer les seves reivindicacions, 
protestes i propostes.

Durant anys la classe treballadora ha tingut 
motius més que suficients per manifestar-
se i reivindicar els seus drets que els van ser 
arrabassats amb la implantació del govern 
del dictador  general Franco, i que durant 40 
anys la classe treballadora va ser privats d’ells. 
Per tal motiu i després de la mort del dictador, 
la classe treballadora poc a poc lluitant i 
reivindicant, va ser aconseguint alguns dels 
seus drets més essencials.

Però és ara en els darrers anys i després 
de 37 de la mort del dictador i amb governs 
democràtics i alguns que es consideren d´ 
esquerres quan la classe treballadora ha 
perdut els seus drets més essencials com a 
persona i com a treballador. I és curiós que en 
la data actual la classe treballadora es trobi 
en el mateix punt de partida de fa més de 70 
anys.

Que tinguem de continuar lluitant i 
reivindicant entre d’altres els nostres drets 
com una feina digna. En els propers dies 
celebrarem el primer de maig del 2012.Tots  
els anys la classe treballadora a tingut motius 
per manifestar-se i reivindicar, però vist les 
mesures preses i la política realitzada pel 
govern del partit Popular és ara més que mai 
que hem de lluitar i reivindicar per els nostres 
drets i per un futur digne per als nostres fills.

El proper dia primer de maig a les 11 
del matí, concentració a la Plaça de la 
Iglesia. Desprès manifestació pels carrers 
del poble fins a la Plaça Primer de Maig, on 
els representants dels partits polítics, de 
sindicats, associacions i gent en particular 
llegiran els seus manifestos.

 “VISCA EL PRIMER DE MAIG”

Primer de maig
Manuel Villalta

Jesucristo, dios o hombre, profeta o juez, hay un 
refrán, creo que es español, que nos dice “busque, 
compare, y si encuentra algo mejor compre”. 
Dentro de lo material quizá deseamos el poder 
y el dinero, pero pienso que somos algo más que 
simple materia y que esos sentimientos nos deben 
de llevar a pensar, que verdadera vida, la del dios 
verdadero, llamémoslo como le llamemos.

Con respeto a toda ideología pero con el 
sentimiento que Dios creador de todas las cosas, 
lo bueno y lo malo, pero con la libertad que nos 
dio, nos va a juzgar por nuestros pecados, hechos 
a conciencia.

Bien es cierto que no soy quien para juzgar, que 
ello lo hará Dios en su momento, pero con la libertad 
que Dios me ha dado, me acojo al derecho de 
opinar, que en los evangelios escritos con sencillos y 
humidad, al amparo de los diez mandamientos, de 
las buenasaventuranzas y el amor que nos dios al 
conocer a Jesucristo, porque una cosa no me cabe 
la menor duda que existió, y que sigue existiendo 
en todos y cada uno de nosotros, solamente que 
tenemos que tener fe, esperanza y caridad, en 
resumidas cuentas “amor”, puesto que como nos 
dice san pablo, “si no tengo amor no tengo nada, 
por mucha caridad que tengamos”

Con el Cristo crucificado, y su actitud, de saber 
perdonar a nuestros hermanos y enemigos, 
encontramos el amor supremo, por eso ello nos 
espira un verdadero y sincero amor al dios creador.

“El habito no hace pero lo identifica”, en los 
tiempos de crisis moral y material creo que las 
riquezas patrimoniales de las iglesias deberían 
servir de mas utilidad, y no cargar todas las culpas a 
los gobiernos, aunque en algunos hay mucha culpa. 
Basta de ser buenos teólogos, puesto que todo 
esta escrito en la biblia, y en los verdaderos libros 
sagrados, puesto que hemos de recordar, “que obras 
son amores y no buenas razones”, o bien. “ la fe sin 
obras es fe muerta”. Sepamos hacer un verdadero 
examen de conciencia y diferenciemos bien 
entre fe y fanatismo, entre creyentes y los ateos y 
agnósticos. Dios es amor supremo y misericordioso, 
ruego al mismo, que nos escuche y que para ello 
intentemos ser mejores. Perdonadme de corazón 
hermanos y hermanas, mi nombre es Ricardo Albiol 
Martí, hoy por la gracia de Dios, pretendo ser un 
modesto y sencillo hermano franciscano laico, de 
Brasil (Fortaleza - Ceará ) y si llevo el habito es para 
recordarme a mí mismo cómo debo de ser y lo que 
la gente me tiene que reprochar en mis las actitudes 
o comportamientos.

Ricardo Albiol 

Tu voluntad mi 
Dios, mi salvador
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

sempre atractiu

Organiza una divertida reunión con tus amigas y nosotras 
te llevaremos una maleta llena de sorpresas.

Cosmética sensual y juguetería para adultos.

Asesoramiento y venta directa.

Si quieres sorprender en 
una despedida original o 
una reunión de amigas, 
piensa en la maleta ...

ROSANA   650 685 929
rosana_benicarlo@lamaletaroja.net www.lamaletaroja.comwww.lamaletaroja.comwww.lamaletaroja.comwww.lamaletaroja.comwww.lamaletaroja.comwww.lamaletaroja.com

¿Te atreves ?Por concertar una reunión:
10 € de descuento para la anfitriona.

PROMOCIÓN 



Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Turisme sanitari 
a Vinaròs

14 EL Club Patinaje Artistico tambien participo en el maraton popular

La conselleria de Sanitat ha donat a 
conèixer els noms de centenars de ciutadans 
-en la seua majoria estrangers- que han estat 
atesos a diferents hospitals de les comarques 
valencianes (entre ells el de Vinaròs) i on al 
parèixer, en alguna que d’altra ocasió, el 
centre gestor no els ha pogut notificar el 
import de la factura. En lo dit queda prou clar 
que desprès de els excessos que no es van 
tallar en el seu temps, ara venen temps nous 
on pagarem justos per pecadors, i es que 
l’assumpte de la sanitat creiem que era sagrat 
però a la vista dels aconteiximents i degut 
que alguns des de la comunitat valenciana 
no han sapigut gestionar el mal us de les 
targetes sanitàries, ja ningú sap on podem 
arribar.

La recessió continua amb nosaltres i 
pels carres i places de alegría ben poc ha 
donat: tot son retallades i cap estimul per 
tirar endavant. Nomes se sent dir “no hi han 
diners” i com el poble no es tonto, no se ho 
creu. Diuen que d’un lloc s’hen han anat a un 
altre (i possiblement tinguen raó); per aixo 
s’ha creat una amnistia fiscal que tot apunta 
que no servirà per a res.

Canviant radicalment de tema, hem 
de felicitar a l’associació de pubs i la de 
hosteleria del nostre municipi, per treballar 
conjuntament i crear un nou element 
gastronòmic que porta per nom “Vinaròs 
en primavera”, la festa i el bon menjar, amb 
degustacions i concerts al ben mitg del 
passeig de Colon durant este cap de setmana 
i ressaltant el diumenge amb la presentació 
de les V Jornades de la Fideua de Vinaròs.

I es que quant hi ha bona teca, sempre es 
triomfa. A bon segur, aixó tornarà a passar 
aquí a Vinaròs, terra de bona cuina i de 
bon profit al hora de menjar, i que millor 
combinació que oci i la restauració.

A banda cal ressaltar que el Centro 
Aragonès de Vinaròs està celebrant el seu 25 
aniversari; per tant es una entitat en solera a 
la nostra localitat. Son unes bodes de plata 
d’uns aragonesos que també han fet gran la 
nostra població i ja estan integrats dins de la 
nostra historia, per lo que des de 7 dies també 
ens unim a l’aniversari del Centro Aragonés, i 
els desitgem que en complisquen molts mes.

Unes amigues molt cumplides

Vinaròs a la mostra de la Taula del Senia 

Salutacions desde el carrer de Sant Tomas



El domingo 22 de abril con un acto litúrgico en la iglesia arciprestal, el 
Centro Aragonés de Vinaròs celebró su 25 aniversario y la fiesta de San 
Jorge, patrón de Aragón. La misa baturra fue oficiada por mossén Emili 
Vinaixa y la rondalla del Centro nos ofreció lo mejor del rico folklore 
maño, en un templo lleno de aragoneses y vinarocenses unidos para 
celebrar este aniversario, donde de forma muy especial también se 
recordó a los socios que durante estos años ha tenido la entidad. En 
una misa presidida por la presidenta del Centro Aragonés de Vinaròs, 
Mari Fabregat, acompañada por el alcalde de la ciudad, Juan Bta Juan y 
diferentes reinas del Centro.

Bodas de plata del 
Centro Aragones

J.Z.
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La plaça de La Mera es convertia diumenge 22, novament, 
en espai dedicat als llibres en la cita literària 2012 en torn 
a la fira del llibre. Al voltant de 40 estands oferien llibres, 
noves publicacions i llibres de segona mà i roses a partir de 
les 10:30, moment en que la fira era inaugurada per l’alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan i per representats dels diferents 
partits polítics. També l’esperança quedava encetava 
amb un dia ple de possibilitats que, per les editorials del 
terreny, servia més que res per a convertir la jornada en un 
dia de convivència entre autors. Els llibreters, els de tota 

la vida, van poder obtindre un resultat satisfactori quan a 
vendes. Però, en un sector també tocat per la crisi, la cita 
donava peu al intercanvi d’experiències i transformava 
la plaça en espai on combregar diferents passions per 
la lletra. Les entitats culturals també compartien  espai. 
Moltes d’elles amb motius més que guanyats al llarg de 
l’any. Malgrat que la organització comptava amb dos 
persones menys que en edicions passades, la resta de 
membres del departament de Cultura van fer el possible 
per atendre totes les qüestions que van sorgir al llarg del 
matí. Un reconeixement també per a ells. Era la fira de 2012 
i tocava, toca, llegir.

Fira del llibre 2012: Ara toca llegir
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La Biblioteca Municipal de Vinaròs acollia 
divendres dia 20 a la tarda la presentació de 
l’últim llibre del vinarossenc  Luis Balada Ortega 
dins dels actes programats entorn de la Fira del 
Llibre 2012, convertint-se en la tercera de les 
presentacions organitzades des de cultura amb 
protagonisme d’autors de Vinaròs. 

El llibre, “El final del manuscrito”, era presentat 
per Pedro Gozalvo, després de l’obertura de 
l’acte per part del regidor  de Cultura, Lluis 
Gandia. Gozalvo, amic personal de Balada 
que va compartir amb l’autor territori polític 
dins de l’incipient Centre Democràtic Social 
(CDS), arribant a ser president provincial i 
diputat autonòmic d’aquesta formació política, 
realitzava un aproximació a Balada que iniciava 

amb un apassionant recorregut pels complicats 
anys de militància de l’autor i amic en el PC amb 
processos inclosos per assistència a assemblees, 
entre altres mesures preses per intentar 
doblegar la voluntat d’obertura democràtica 
que tant, i per tants, es precisava en aquells 
moments . Gozalvo definia a Balada com un 
lliurepensador, els avatars biogràfics del qual li 
han portat a visitar diferents llocs del món. Fins 
i tot, destacava Gozalvo davant el gest aclaparat 
de Balada, l’autor de “El final del manuscrito” es 
va oferir com a ostatge a ETA perquè alliberessin 
a l’empresari Luis Suñer. Una altra de les 
anècdotes que sorgien durant la presentació 
era la sorpresa de Gozalvo en trobar a Balada 
menjant a Vinaròs amb Adolfo Suárez, saltant-

se tota jerarquia i protocol, tots dos gaudien 
d’un menjar a la ciutat. Davant la sorpresa de 
Gozalvo, Suárez va contestar “és que Vinaròs és 
un altre món”. 

“Intel·ligent, observador, investigador, 
seductor, irònic, impenitent pecador del 
políticament correcte, sensibler, intel·lectual, 
independent, rebel al servilisme”, eren, entre 
molts altres, els qualificatius amb els quals 
enllaçava la descripció de l’autor el seu amic 
Gozalvo. “Luis és un romàntic”, sentenciava. 
Gozalvo, finalment, es referia al llibre per afirmar 
que era una obra “sorprenent i fàcil de llegir”. 
En aquest sentit, bromejava amb l’autor llegint 
l’última pàgina del llibre, aquella que indica 
“aquest llibre es va acabar d’imprimir en....” 

‘El final del Manuscrito’, 
de Luis Balada, se 
presenta a la Biblioteca

Gozalvo: 
“Luis és un romàntic” 

Per la seva banda, Balada 
comentava respecte al seu llibre 
que en principi estava motivat pels 
esdeveniments en un context polític 
de partit, el PC, en els anys 80 del 
passat segle. L’obra es basa en un 
famós escriptor que, després de 
guanyar el Premi Planeta, en 1981, 
apareix mort a l’interior d’un vehicle, 
a escassos metres d’un restaurant 
“Casa Machaco”, a Vinaròs. Tots els 
indicis apunten a una mort lenta. El 
detectiu Blas Chacón s’endinsarà en 

aquesta trama, intentant resoldre 
aquest apassionant galimaties que té 
com a marc la crisi del PC d’Espanya 
en els primers anys de la dècada 
dels 80. El llibre conté dos capítols 
més que l’autor va afegir l’any 2008, 
donant un gir argumental final a la 
novel·la, ja que el que en principi 
era una novel·la negra, es tempera 
finalment amb una aportació 
sentimental, situant els personatges 
a una obra en la qual l’amor també 
entra en joc buscant el seu espai.

“El final del manuscrito” 

Divendres dia 20 es van clausurar  a Vinaròs les Jornades de Majors i Teconologia, 
una iniciativa que s’havia desenvolupat durant dimecres i dijous a la UJI, a Castelló. 
Com explicava Víctor Gómez, han assistit participants de diferents universitats 
europees, per tal de integrar-los en la societat del coneixement del segle XXI. Un total 
de 300 han sigut els inscrits en les jornades amb l’objectiu per part de l’organització 
d’afavorir la seua integració. 

Clausuren les Jornades 
de Majors i Tecnologia 
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

L’ou de la serp

cultura

A.C.

“Només hi ha dues coses infinites; l’estupidesa humana 
i l’univers. I no estic molt segur sobre l’últim” (Albert 
Einstein)

Fa dues setmanes va morir Raymond Aubrac, figura de 
la resistència francesa contra l’ocupació nazi. El (encara) 
president Sarkozy li va retre homenatge com “un heroi 
que va contribuir a l’honor de França”. Fa dues setmanes 
dos regidors de Vinaròs escrivien a les xarxes socials les 
barbaritats que tothom sap, celebrant l’aniversari de 
l’entrada dels franquistes a Vinaròs, recolzats pels règims 
de Mussolini i Hitler (que massa democràtics no eren), 
que va suposar l’assassinat sense judici de 74 persones. 

Que, a hores d’ara, una part de la dreta espanyola 
encara se sent més propera del feixisme franquista que 
de la legalitat democràtica republicana no sorprèn, però 
no deixa de ser preocupant. Una apologia així del terror 
d’estat seria delicte en bastants països europeus i, en 
altres, mai seria assumida per partits conservadors (com 
el de Cameron), quedant en el camp d’extremismes com 
el Front National francés. Però el sistema democràtic 
defensa la llibertat d’expressió d’els qui, si poguessin, no 
deixarien expressar-se als que no pensen com ells.

Els sinistres arguments del nivell de “… la repressió 
d’estat franquista va ser una resposta necessària a una 
situació…”són similars als del pistoler ultra dretà 
noruec Anders Breivik, que declarava fa uns dies, en el 
judici que se segueix contra ell, que va assassinar a 77 
persones “en defensa pròpia” (ser marxistes o defensar 
la multiculturalitat els convertien en una amenaça). Una 
situació que ja denunciaven allà per 1977 pel·lícules 
com L’ou de la serp (Ingmar Bergman) o Camada negra 
(Gutiérrez Aragón).

Sempre m’ha xocat que el caínisme polític espanyol 
arribi fins als ajuntaments. Als països amb cultura 
democràtica, tots els regidor selectes participen al govern 
municipal, assumint alguna àrea. Aquí, el partit o coalició 
que té majoria copa totes les àrees (i les corresponents 
retribucions i prebendes), deixant als representants de la 
meitat dels electors fora d’una tasca de gestió local que, 
en un país normal, hauria de ser unitària en el 90% dels 
temes. El contrari ens apropa més a situacions com la 
que descriu el film mexicà La ley de Herodes (Luis Estrada, 
1999). 

En una lloable campanya contra les deposicions 
canines, la regidoría del ram ens anima (a través de les 
veus d’uns nens) a que tots col·laborem “perqué Vinaròs és 
de tots”. Seria bó que ho recordessin els nostres regidors 
(especialmente els que creuen que els ciutadans que no 
els van votar no tenen alguns drets) i que s’avancés cap 
a uns ajuntaments que treballessin per tots, en comptes 
d’ocultar la seva inoperància agitant banderes anti 
democràtiques. La Història, contra el que creuen els qui 
no la coneixen, no és una qüestió d’opinió.

Adrià Garcia passava per la Fira del 
llibre de Vinaròs per tal de presentar 
el seu primer llibre Dues o tres coses 
que mai no sé d’ella. Adrià, nascut a 
Benicarló l’any 1981, és educador 
ambiental i escriptor i ha treballat 
en el camp de la conscienciació 
ecològica arreu dels Països Catalans, 
un itinerari durant el qual obre el 
bloc literari “Aïllat i llunyà”, alhora 
que comença a publicar relats signats 
amb el pseudònim Andreu Palatsí. 
Tot i que li resulta “difícil” definir 
exactament què suposa per a ell vore 
el seu primer llibre a les llibreries, 
perquè segons comenta, “ha estat 
tot molt ràpid, no l’escriptura sinó el 
llibre en sí”, reconeix que li va suposar 
“molt de temps i esforç el procés 
de publicació”. Com apunta, fa uns 
mesos dinava amb els escriptors Jordi 
Peñaroja, Ester Suñé i el que seria el 
seu editor, en Josep Maria Orteu, que 
venia d’unes conferències a València. 
I, mentre dinaven, va sorgir el tema 
d’una història original ja preparada 
per editar. Justament llavors estava 
pensant de començar la recerca 
d’editorial. “I així sense molt més parlar, 
es va agafar una copia de l’original 
i se’l va endur, en una setmana em 

va trucar i em va dir, açò està per 
publicar. Prepara’t que per Sant Jordi 
això està al carrer. I certament, així ha 
sigut. Per Sant Jordi ja està al carrer”, 
explica el jove autor. Un relat amb un 
plantejament polièdric l’argument del 
qual gira al voltant dels sentiments, 
“més que un recull de texts, que no 
ho és, és un grapat de sentiments 
rebolicats i abocats a la cara”. I tot 
això en un temps “en que ens agrada 
cada vegada menys expressar i 
mostrar els sentiments, pareix que 
els sentiments també ens serveixen 
com a excusa per a qualsevol cosa, 
penso en maltractament, violència de 
gènere”. “Els sentiments, són part de 
nosaltres i hem d’aprendre a conviure 
amb ells, acceptar-los, però també 
hem de saber gestionar-los”. “El llibre, 
més que una oda al sentimentalisme 
és una burla a aquest món de joves 
immadurs que no sabem madurar i 
que anem passant”. 

Adrià cita com a referents literaris 
grans de la literatura universal com 
ara Boris Vian, Fiodor Dostoievski, 
Stanislaw Lem, Gabriel Garcia 
Márquez, Manuel Machado, Sebastià 
Juan Arbó o Manuel Baixauli.

‘Dues o tres coses que 
mai no sé d’ella’: Adrià 
Garcia o un relat polièdric

L’autor va visitar la Fira del Llibre de Vinaròs amb el seu primer llibre
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L’obra d’Ovidi Montllor continua 

vigent. Les cançons del d’Alcoi  
van reviure el dimecres passat a 
l’auditori municipal en un acte 
organitzat per la Plataforma pel 
País Valencià. Era el dia 25 d’Abril, 
diada commemorativa de la derrota 
de la Batalla d’Almansa. Abans del 
concert, les paraules del manifest 
commemoratiu desbordaven l’espai 
municipal, recordant que es pretenia 
; “....i reducir todos los reinos de España 
a la uniformidad de unas mismas 
leyes y usos, costumbres y tribunales, 
gobernándose igualmente, todos, por 
las leyes de Castilla”. La lectura del 
manifest continuava, “Ara fa 14.640 
setmanes, una implacable nòmina 
d’agents de l’estat, de plomes afilades, 
de renegats servils , de delators 
amatents,de patriotes d’impostors, tots s’han 
consagrat a la titànica i ben recompensada 
causa de destruir un país reduir els vençuts 
i esborrar-ne la memòria”. “Hauria estat més 
raonable intercanviar parles i costums amb 
bon veïnatge, però van bastir un imperi de 
casta amb bula papal perquè el sol mai no es 
pongués”. “El sol es va pondre a Flandes, a Cuba 
i Filipines, i s’aferra al sol ibèric....” “....Ara fa 
111.325 dies ens va caure a sobre el pes d’una 
llei parcial i una barbàrie.... “. “...Les nostres 
victòries han estat efímeres i ferotgement 
reprimides...”.  La lectura del manifest també 
passava per explicar la situació actual “...Al 
País Valencià 126.000 xiquets i xiquetes no 
poden escollir la línia en valencià. Ens acusen 
de inventar-nos una llengua inútil i signen 
manifestos per bandejar-la, ens imputen el 
dèficit i anuncien recortes sin precedentes”. 
“Doncs bé, que agafen el mapa i amb una 
tisora ben esmolada retallen amb cura els 
territoris amb llengua pròpia que tanta nosa 
els fan”. “La figura inèdita resultant serà la 

veritable Espanya, ara sí, per sempre més, 
uniforme, radial i monolingüe”. “Conclusió, 
un Felip ens destruí el País, i a l’altre Felip, 
nosaltres li diem: Bon vent i barca nova”.  

Desprès de la lectura del manifest 
commemoratiu del 25 d’Abril, començava la 
trajectòria musical a través del “Gràcies Ovidi”, 
que ens invitava a un viatge històric, afectiu 
i reivindicatiu, per el qual sembla que no ha 
passat el temps, de la mà de Arturo Gaya, veu 
i sentiment, de Paco Prieto, pura mestria a la 
guitarra, i de Kike Pellicer, que ens va regalar 
una lliçó musical al contrabaix. Amb el pati 

de butaques pràcticament ple l’auditori 
aconseguia un clímax màgic reforçat per les 
diferents introduccions de Gaya abans de 
cada peça musical. Tantes certeses juntes a 
penes tenien cabuda. 

“Gràcies, Ovidi”, esdevenia el dia 25 una 
proposta que complia una doble funció: donar 
a conèixer l’Ovidi a les noves generacions 
i retrobar-se amb l’antic caliu del d’Alcoi 
sense cap nostàlgia, sinó amb la certesa que 
estem davant d’un repertori necessari per 
interpretar la societat actual. Desprès, durant 
el concert,  era el moment per diverses peces 
emblemàtiques, La Samarreta, Homenatge a 
Teresa, Vinyes vora al mar, M’aclame a tu, L’arc 
de Sant Martí, Les meues vacances, Verí-good, i 
una Cançó del llaurador que ens va fer sentir 
la terra. Més que mai. Per un moment, vaig 
pensar que el d’Alcoi estava mirant-s’ho tot 
amb expressió divertida des d’un racó de 
l’auditori. L’espectacle estava ple de força. No 
es tractava d’un homenatge nostàlgic, sinó de 
retrobar Ovidi. Un Ovidi necessari.

‘Gràcies Ovidi,’ 
retrobant a 
Montllor
La vigència d’una figura 
ineludible serveix per 
commemorar la Diada 
del 25 d’Abril  

Arturo Gaya, veu i 
sentiment, Paco Prieto, 

pura mestria a la guitarra, 
i Kike Pellicer, una lliçó 
musical al contrabaix
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

En el nom 
de la crisi

L’enginyeria financera continua incrementant 
els seus beneficis a costa de la crisi que va 
provocar. Dues senzilles màximes la inspiren: 
“el treball ha de guanyar poc i produir molt” i 
“el capital ha de produir poc i guanyar molt”. I, 
uns enemics que cal laminar. Ja els van senyalar 
el seu dia: l’estat de benestar i els sindicats. Era 
una declaració de guerra a la sobirania nacional. 
Avui, no hi ha democràcia avançada, amb drets 
i serveis públics que identifiquem com estat de 
benestar, sense partits i sindicats forts. 

El discurs antisindical que tot ho impregna 
oblida que la construcció de les democràcies 
socials d’Occident va ser fruit en bona part del 
poder sindical i que, sense aquest, minvarà 
la qualitat d’aquelles. Aquesta ofensiva no 
censura que els sindicats no hagen fet alguns 
deures, sinó la seua existència. No és un 
escenari nou, però. El segle passat, pels anys 
vuitanta, Tatcher va aplicar una política de 
terra cremada que va laminar el paper dels 
sindicats i va desmantellar els mítics sistemes 
públics de sanitat i educació anglesos. Just 
allò que el govern espanyol es disposa dur 
a terme. Entre línies se’ns diu que el futur de 
l’estat de benestar passa per renunciar a ell. I, 
les reivindicacions laborals, són presentades 
com la cimera de l’egoisme.

Rajoy és manifestament contrari a un acord 
amb la resta de forces polítiques i socials a la fi 
de fixar una estabilitat pressupostària flexible, la 
necessària reforma financera, la imprescindible 
protecció social i un repartiment just de les 
càrregues. Així, l’oficial major liquidador està 
al que li manen. Continua amb l’ajust. Retalla 
en despesa social, sanitat, educació, beques, 
... condemna a mort la cultura, la investigació. 
Les seues “reformes” ofeguen l’economia 
productiva. És un home sensible, però. 
L’amnistia fiscal ens apunta algunes de les 
seues febleses.

Tot i no semblar una iniciativa intel·ligent, al 
món laboral i a través de la reforma laboral ens 
volen imposar la cultura de l’esforç dels xinesos. 
Una cultura política de tenebres on l’esforç està 
arrelat a la misèria, a la tirania i a la resignació. I, 
ací, sabem molt bé del valor de la llibertat.

Ja ho sabem, perquè, des de la penúria 
intel·lectual i cívica, no deixen de transmetre’ns 
un ranci discurs: el camí de la salvació passa 
per enfilar el futur amb la marxa enrere posada. 
O, igual se n’adonen i acaben entenent que la 
situació demanda quelcom més que l’acció 
d’una majoria absoluta.
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Portem menys de 10 setmanes des de la 
l’aprovació de la reforma laboral del govern 
del President Rajoy, i durant aquest temps 
ja s’han signat quasi 10 000 contractes dels 
que el 54% han segut per a joves. I es que des 
de Noves Generacions de Vinaròs mostrem la 
nostra satisfacció per l’anunci que la ministra 
d’ocupació i seguretat social, Fátima Báñez va 
fer al Congrés dels Diputats.

Això fa palesa que la mesura, entre les altres 
que ha posat en marxa el nou govern fomenta 
l’ocupació juvenil ja que el nou model de 
contracte indefinit serveix de recolzament per a 
pimes i bonifica la contractació de joves, dones i 
aturats de llarga duració. 

Des de NNGG pensem que la reforma laboral 
és un dels instruments més importants que 
el govern necessita, entre altres, per a eixir de 
la crisi, per tant nosaltres com a col·lectiu jove 
apostem per aquestes reformes que està portant 
a terme el govern donat que l’objectiu prioritari 
és la  de fomentar la creació d’ocupació, i ni 
entenem ni compartim les postures que des 
d’alguns partits polítics com ara el PSOE o 
sindicats com UGT o CCOO defensen. Aquestes 
són postures d’instrumentalització de la societat 
en general, i especialment de la joventut que 
dilueixen el debat i alhora la legitimació amb 
la que el Partit Popular va rebre la confiança 
de la ciutadania per a dur-les a terme aquestes 
reformes. Per tot això ni recolzàrem la 
vaga general ni recolzarem aquest tipus de 
manifestacions que no contribueixen a l’eixida 
de la crisi el més aviat possible. 

La reforma laboral, que el govern de Rajoy 
proposa, per a què tot el món ho sàpiga, entre 
altres permet a les empreses deduir-se des 
de 3.000 euros per el seu primer treballador, 
sempre que sigue menor de 30 anys, a 4.500 
euros quan les persones contractades pertanyen 
a col·lectius d’aturats amb dificultats per a la 
incorporació al mercat laboral. Per a nosaltres els 
incentius que formen part de la reforma laboral 
donen oportunitats a milers de joves a Espanya.

La reforma laboral 
del govern realment 
és imprescindible 
per als joves

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

DIJOUS 3 de MAIG
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·licula Ponyo en el 
acantilado.

Organitza: SEU NORD

DIVENDRES 4 de MAIG
19 hores, AUDITORI MUNICIPAL

INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ DE JULIO GUIMERÁ 
“Aquarel·les” que romandrà oberta fins el 20 de maig

Organitza: Regidoria de cultura

DISSABTE 5 de MAIG
11 hores, SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL
CONTACONTES INFANTIL en anglès a carrec de Pilar 

Bellés
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

DIMARTS 8 i DIMECRES 9 de MAIG
De 17.30 hores a 21 hores, SALA D’ACTES DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
I JORNADA FORMATIVA DE TREBALL “Factors de risc 
i prevenció de l’abandonament escolar prematur. El 

fracàs escolar”

Dimarts, 8 de maig de 2012
17:30 h. Recepció i lliurament de documentació.

18:00 h. Inauguració de la I Jornada Formativa 
de Treball a càrrec de l’Il·lma. Sra. Beatriz Gascó 

Enríquez, directora general d’Educació i Qualitat 
Educativa, del Sr. Juan Bautista Juan, alcalde de 
Vinaròs i del Sr. Luis Adell, regidor d’Educació.

18:15 – 19:00 h. Conferència: “Els plans per a minvar 
l’absentisme escolar: marc legal. Entre la prescripció 
i el voluntarisme” a càrrec de Roberto Valls Canales, 

inspector d’Educació de la Direcció Territorial 
d’Educació, Formació i Ocupació de Castelló.

19:00 – 19:45 h. Conferència: “Estudi de resultats 
del Pla Local sobre absentisme escolar a la ciutat 

de Castelló de la Plana” a càrrec d’Inmaculada 
Pascual, mediadora cultural de la Direcció Territorial 

d’Educació, Formació i Ocupació de Castelló.
19:45 – 20:30 h. Conferència: “Com afavorir 

l’assistència regular a classe” a càrrec de José Joaquín 
Bennasar Solsona, psicòleg i pedagog, cap de la 

Unitat de Prevenció de la Violència i Promoció de 
la Convivència en els centres escolars (PREVI) de la 

DTEFO de Castelló.

Dimecres, 9 de maig de 2012
18:00 – 18:45 h. Conferència: “Programes i 

alternatives per a pal·liar el fracàs escolar”. Pla de 
xoc de la Generalitat Valenciana a càrrec d’Antonio 

Ramos Olivares, assessor tècnic de la Direcció 
General d’Educació i Qualitat Educativa.

18:45 – 19:30 h. “Programa Municipal contra 
l’absentisme escolar” a càrrec de Lluís Adell Pla, 
regidor d’Educació i Esports de l’Ajuntament de 
Vinaròs i inspector d’Educació de la DTEFO de 

Castelló.
19:30 – 20:30 h. Taula Rodona: “L’absentisme escolar 
en Vinaròs” a càrrec dels membres de l’equip tècnic 

de la Comissió d’Absentisme Escolar del Consell 
Escolar Municipal de Vinaròs.

20:30 h. Acte de cloenda

DISSABTE 12 de MAIG
11 hores, SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL -  SESSIÓ DE CONTES INFANTILS a càrrec 
de Rosabel Canós

Organitza: Biblioteca Pública Municipal

DISSABTE 12 de MAIG
22.30 hores, AUDITORI MUNICIPAL

TEATRE AMATEUR amb l’obra EL SOPAR DELS 
IDIOTES a càrrec del grup de Teatre “Pere Sans” del 

Centre cultural i recreatiu d’Ulldecona
Organitza: Regidoria de Cultura i Centre cultural i 

recreatiu d’Ulldecona



25

n. 556 - 27 dÕ abril de 2012

En esta sisena jornada de lliga per 
als nadad@rs Benjamins i Alevins, 
disputada a la Piscina Municipal 
de Benicarló, els 21 i 22 d’abril, van 
competir el C. Aquatic Castelló, CST. 
Costa Azahar, C.N. Onda, C.N. Vila-

Real, C.N. Benicarló, C.N. Lledró i el C.N. Vinaròs.  
Els Benjamins nadaren la prova de 200 m. lliures 
per primera vegada, mentre que els alevins les 
proves de 400 m. estils i 400 m. lliures. 

En esta ocasió han puntuat:
400 estils M.(1999).  2ón. Martí Segarra, 6é. 

Angel Lleixà, 13é. Roger Macip.
400 lliures F.(2002). 4ª. Irina Sebastià, 6éna. 

Llum Serret, 16éna. Raquel Brites.
400 lliures M.(2001).5é. David Castañeda, 6é. 

Marc Antoni Nonn, 10é.Agustín Esteller.
400 lliures M. (2000). 3er. Andreu Navarro, 

4th. Aaron Queralt, 12é. Gerard Ruiz.
400 lliures M.(1999). 2ón. Martí Segarra, 6é. 

Angel Lleixà, 7é. Oscar Ruiz.
200 lliures F. (2003). 4ª Julia Ruiz, 9éna. Silvia 

Milián, 10éna. Àngels Ferrer. 
200 lliures M. (2000). 1er. Ian Calvo, 3er. 

Miquel Segarra, 12é. Manel Ramirez.

Paula Granda, Ignacio Rodriguez, Mikel 
Ocio i Paola Jurado van completar l’equip que 
participà en esta darrera jornada de la lliga 
promeses.

6éna. J. DE LA VII LLIGA AUTONÒMICA PROMESES 2011/2012



26

n. 556 - 27 dÕ abril de 2012

El passat 15 d’abril el Centre Excursionista Aula de Natura va realitzar una excursió  conjuntament 
amb La Societat Musical La Alianza. Es va pujar a les Penes de Bel y després es va fer un dinar de 
germanor al restaurant de Bel. Malgrat del vent que ens va fer, van gaudi de excel·lents vistes 
panoràmiques, fantàstiques emocions i també de un bon àpat.

El passat 06 d’Abril, es va disputar el 
duatló de Gijón, on va participar el membre 
del Club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs José Elias 
Granda Juan. El duatló es un esport on 
es convina la carrera a peu i la bici, sent 

exactament carrera-bici-carrera.

Va fer un temps total de 01:05:18, 7a. posició en la 
seva categoria, recorrent una distancia de 05 km carrera, 
20 km. en bici i 2,5 km carrera.

Duatlón Villa de 
Gijón- V memorial 
Daniel Guzmán “Pegaso”



27

n. 556 - 27 dÕ abril de 2012

Psicología 

27

Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología 

canina 

Consejos prácticos 
sobre la agresividad 
por dominancia

Para evitar que un perro sea dominante en un futuro, 
debemos educarle de cachorro. Como ya dije en un 
articulo anterior, los perros, son perros, y debemos 
tratarlos como tal. Ellos nunca entenderán nuestra 
generosidad, sino, que nuestra generosidad será 
interpretada como debilidad.

Pequeños consejos a seguir:

El perro debe comer después que nosotros, y en 
ningún momento debemos acceder a su petición de 
darle comida si en algún momento nos pide. (Esto 
también incluye el hecho de que se ponga recostado en 
nuestras piernas. Esta acción, también queda prohibida)

Nunca debemos acceder a sus juegos. Podemos 
jugar con él, pero siempre seremos nosotros quienes 
comencemos el juego. Este ejercicio también es 
aplicable en el momento que llegamos a casa. El perro 
viene corriendo a saludarnos y nosotros felices de que 
nos reciban tan alegremente, pero en ese momento, sin 
nosotros saberlo, estamos cambiando la jerarquía, ya 
que estamos accediendo a la petición de sus caricias. 
Debemos acariciarlo cuando se haya tranquilizado. 
Como alfas que somos dentro de la manada de nuestro 
perro, “nunca haremos lo que nos digan, y mucho 
menos hacerlo cuando nos lo ordenen”

 Los perros dominantes suelen marcar el territorio, 
incluso dentro de la propia casa donde viven. Una de 
las soluciones “rápidas” a este problema es la castración. 
Dicha cirugía cubre un  80% de efectividad, no el 100%, 
pero nos proporcionará una gran ayuda para la terapia 
de recuperación ante problemas de agresividad además 
de evitar un cáncer de testículos en un futuro.

Y por último, hablar del lugar de descanso del perro. 
Nosotros tenemos nuestro lugar de descanso, y el perro, 
tiene el suyo. El alfa de la manada nunca comparte su 
lugar de descanso, como muchas otras cosas. Aunque 
nuestro cachorro o perro adulto nos mire con ojos 
anhelantes cuando estamos sentados en el sofá o 
tumbados en la cama, nunca deberemos acceder a su 
petición, porque de lo contrario, si tenemos un perro 
con alto grado de dominancia, en un futuro, el sofá y 
la cama pasará a ser propiedad del perro y mediante 
gruñidos y algún que otro mordisco, no podremos 
acceder a ellos.

Todos estos puntos ya los he hablado con anterioridad 
en otros artículos, pero vale la pena repetirlos, ya que 
son un factor muy importante para la educación de 
nuestro perro. En la mayoría de los casos, la agresividad 
por dominancia puede corregirse, sólo se trata de una 
mala comunicación entre el propietario y el perro. Sólo 
debes ser constante en los ejercicios y mantener firmes 
tus decisiones y actitudes.

Carla Eiras
Psicología Canina
Tel: 637 403 551

DIA: DISSABTE, 28.04.12 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
16,30 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SENIOR LLANGOSTI VIN. FS - CASTELL DE PEÑISCOLA
18,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SENIOR CD VINARÒS FS - BURRIANA FS
DIA: DIUMENGE, 29.04.12 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10 - 13 h PISTA PARQUET - - EXHIBICIÓ CADIRES + BALL DE SALÓ

11,00 PISTA SINTÈTICA FUTBOL SALA ALEVI CD VINARÒS FS - SEGORBE FS

DIA: DISSABTE 28.04.2012 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS C.F. "A" - CD TONIN "A"
11,30 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL CADET VINARÒS C.F. "B" - CD ALT M. PROMESES
17,00 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL AMATEUR ATH. VINARÒS C.F. - CD. VINROMA

DIA: DIUMENGE 29.04.2012 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 ESTADI CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL JUVENIL VINARÒS C.F."A" - CLUB LA VALL

DIA: DISSABTE, 28.04.12 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS C.F. "A" - CD TONIN "A"
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL INFANTIL VINARÒS C.F. "B" - CD ALT M. PROMESES

9,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI C.E. FUTUR 09 VINAROS "B" - BENICARLO 
BASE FUTBOL "D"

10,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI C.E. FUTUR 09 VINAROS "B" - BENICARLO 
BASE FUTBOL "D"

12,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL PREBENJAMI PREBENJAMIN "B" - CE ROSELL
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI BENJAMIN "C" - VILLARREAL CF "J"
16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI BENJAMIN "B" - CALIG CF
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI ALEVIN "A" - CF SALESIANOS BURR. "A"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI BENJAMIN "A" - CF SALESINAOS BURR."A"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVI ALEVIN "B" - CALIG CF
DIA: DIUMENGE, 29.04.12 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
11,30 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL VETERANS AV VINARÒS CF - AV PERELLÓ

S E G U N D O  TO R N E O

Categories  infanti l  masculino
Cadete masculino y femenino 

6  de maig de 2012 C.VINAROS SER VOL 
C.B BENICARLO
E.B.  VILA-REAL 
C.B MORELLA 
C.B CASTELLON 
C.B ALCANAR 
C.B PEÑISCOLA 
C.B.F AKRA LEUK A 

Equipos 
par ticipantes 
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VINARÒS C. F. – 0
C. D. CASTELLÓN “b” – 3

Rafa Marcos

Para olvidar

Foto: Pablo Batalla

Cada año en abril “Maratón 
de París”, 40.000 corredores 
y 250.000 espectadores, se 

amontonan en las calles de París. Este evento, 
ha estado sucediendo desde 1977, y a día de 
hoy la maratón de París (42,195km) se limita a 
40.000 participantes, y el máximo se alcanza 
todos los años – por lo general tan pronto como 
7 meses antes de día de la carrera.

A lo largo de la maratón, los corredores 
obtienen una buena vista de la magnífica 
ciudad y algunos de sus lugares de interés. 
La MARATÓN comienza en frente del Arco del 
Triunfo y continúa por las amplios Campos 
Elíseos. La carrera transcurre a través de dos 
bosques de París y más allá de monumentos 
fabulosos, como la Torre Eiffel, Notre Dame, 
Museo del Louvre y la Place de la Basstille. Una 
gran parte de la competición se corre a lo largo 
de las orillas del río Sena. Durante la maratón,  
70 escenas musicales animaban a los corredores 
en su valiente lucha contra la fatiga y el viento. 

La Maratón de París tiene lugar el domingo 
día 15 de Abril, con un viento fresco y furioso, 
pero esto no impidió que los corredores 
rompieran el crono. 

Los atletas del Club Esportiu Aigües de 

Vinaròs acudieron a la maratón 
para bajar sus marcas y a pesar de 
las circunstancias climatológicas, 
lograron sus objetivos. “La confianza, 
y la constancia del día a día en sus  
entrenos, hicieron que lo lograran”.

A este gran evento acudieron  
STEPHANE ROCA,   ANTONIO (PUCHI) 
ADELL y    DAVID ROCA,   que a pesar 
de su lesión, que le ha durado más 
de un año y haber entrenado solo 
2 meses, entra en meta con un gran 
tiempo.

RESULTADOS DE LOS ATLETAS DEL 
C.E.V:

Stephane Roca Laater: Posición 
General 206 (Tiempo 02:44:26)

Antonio Adell Reverter:   Posición 
General 325 (Tiempo 02:48:28) 

David Roca Biosca: (Tiempo 
04:17:10 )

Joven keniano Stanley Biwott  gana la 
Maratón de Paris con un tiempo récord de 2 h 
05 ‘ 12 “(con un promedio de velocidad de 20,22 
kmh), más de un minuto de ventaja sobre sus 

perseguidores etíopes Raji Assefa (2 h 06 ‘24”) y 
Sisay Jisa (2 h 06’ 27 “). 

En las damas de la categoría, Tirfe Etiopía 
Beyene se llevó el triunfo y el récord de carrera 
con un tiempo de 2 h 21 ‘40 “, 

36th edición de la 
Maraton de París (42,195km)
El Club Esportiu Aigües de Vinaròs participa en 
la Maratón Internacional de París (15-04-2012)

VINARÒS: Raúl Martínez, Óscar González (70’ 
Snoopy), Álex, Óscar Seva, Wifredo, Guindi (84’ 
Martin Bogwzevki), Ernesto, Roberto Peiró, Raúl 
González, Espinosa y Martín Nájar.

CASTELLÓN “b”: David Jiménez, Pau, Ángel, Ximo, 
Pelu (79’ Santi), Giuly, Óscar, Jesús (70’ Abril), Antonio 
(76’ Charly), Guillermo (62’ Jonathan) y Adrian.

ÁRBITRO: Salario Jiménez, asistido por Ribes 
Martínez y Horri Cano. Amonestó al local Espinosa 
así como al visitante Adrian. Expulsó por doble 
amarilla al entrenador local Rafael Ribera “Faelo” en 
el 53’.

GOLES:
0 – 1 49’ Guillermo
0 – 2 50’ Giuly

0 – 3 65’ Jonathan
Inicio igualado con reparto de ocasiones. La más 

clara una falta de Espinosa que da en el travesaño. 
Fue un espejismo ya que el filial castellonense fue 
imponiéndose en los compases finales del primer 
tiempo y lo mejor que podía pasar era llegar al 
intermedio con empate a cero. En la reanudación 
las cosas no cambiaron y la superioridad de los 
visitantes se plasmó rápidamente en el marcador 
con dos goles seguidos que dejaron sin poder de 
reacción a los locales y sentenciaron el choque. En 
pleno desconcierto local llegó el tercero. En el tramo 
final se pudo conseguir el tanto del honor pero hay 
que reconocer que las mejores ocasiones fueron 
visitantes.



TOLDOS • CAPOTAS • CERRAMIENTOS DE  CRISTAL
TECHOS MÓVILES • AUTOMATISMO DE TOLDOS 

toldoscostaazahar@hotmail.com   

5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/. Francisco Pizarro, 13 - BENICARLÓ

Tel. 964 46 10 91 
M. 675 68 15 39NUEVA

DIRECCIÓN

El jueves 19 el bar Tic-Tac celebró su 25 aniversario; Oliver y Raquel, los actuales propietarios invitaron a familiares y amigos que acudieron en 
tropel para disfrutar de buena comida, buena bebida y mejor compañía... solo hubiese faltado un karaoke para que la fiesta se hubiera alargado 
hasta el amanecer.   Xé, per molts anys  I que no te falten els alemanys !!!
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Dafne cumple 4 años y lo celebra en la ludoteca Els Barrufets

También animamos en la Comunión de tus hijos. Pídenos presupueso sin compromiso.

25 D´abril, julian i el seu nebot, marc, 
celebrant el dia del sant

Cata de cerveza als Oscar’s
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El pasado viernes día 20 de abril  nuestro amigo de la infancia Ángel Ripoll nos reunió  en el restaurante Vinya d´Alós para Invitarnos a una cena y celebrar la despedida de su vida laboral Y pasar a la segunda juventud y como es normal en la cena No faltaron los chistes y las anécdotas de cuando éramos Jóvenes, Ripoll gracias y que pronto volvamos a reunirnos

Sorin y Laura se casaron el pasado día 

21 abril, muchas felicidades!

Manolita Agramunt i Víctor Torné es van casar el 23 d´abril de 1962.

Ara, coincideix amb el primer aniversari del seu darrer nét, Víctor.
Vinarossencs disfrutando del partido!

Paco y 
la mona



Tarjeta Sanitaria

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

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

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

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

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

* válido hasta 31 diciembre 2012

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

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

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




