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La Alianza guanya el XXXV 
Certamen Musical Provincial

Joan Barberà “Caldria fer plorar la 
pintura’ a la Fundació Caixa Vinaròs

Un 1er de Maig històric

Gastronomia musical 
i ‘Vinaròs en primavera’
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Què difícil és assumir els acomiadaments. El cert 
és que no ens preparen, ni ens eduquen, per tal de 
gestionar els canvis. Tot i que la vida és un cúmul 
de variacions, esperades i inesperades, de canvis i 
transformacions, no hi existeix res que siga constant i 
immutable. De vegades dir adéu es converteix en una 
qüestió revestida de duresa, difícil d’assumir, sobretot 
si és per a sempre i es vincula a l’entorn personal. No 
pretenc imitar a aquells columnistes que dediquen 
els seus articles a parlar de les seues mascotes, però 
el cert es que ens fan la vida més fàcil, més alegre. 
Suporten estoicament canvis d’humor, tristeses i rialles, 
fins convertir-se en part indissoluble de la família, i, 
de vegades, en part d’un duet totalment sincronitzat.  
Algunes filosofies orientals opinen que els episodis 
de dolor que podem sentir al llarg de la vida es poden 
combatre amb dos conceptes: el despreniment i la 
impermanència. Però hi ha moments que el dolor 
supera la filosofia. Siga com siga, la provisionalitat de 
la vida no sol ensenyar-se en el col·legi, de vegades 
tampoc se’ns s’educa en l’àmbit familiar, però formen 
part de la vida. Saber gestionar estes emocions deuria 
entrar a formar part d’una assignatura obligada. 

Continuem parlant d’acomiadaments que s’han 
produït durant aquest últims, a banda de l’adéu del 
màgic Guardiola. Hem tingut que dir adéu –millor dit, 
“fins aviat”- a una de les persones amb les quals hem 
compartit rodes de premsa, i, personalment, moments 
de debat en els últims anys. Parlo d’Emma Bas. Era molt 
més que una de les veus de la radio als matins. Té instint 
i és directa, una característica de la qual, sovint, no es 
fa una lectura correcta. A més, mai no ha segut amiga 
de l’art del fingiment, cosa d’agrair. El seu ha segut un 
acomiadament que ve de la mà, si se confirma finalment, 
del tancament d’una emissora de radio comarcal amb 
seu local a Vinaròs. Els mitjans de comunicació en 
general vivim temps difícils. El tancament d’un mitjà 
que parla i se centra en nosaltres sempre és una mala 
notícia, són, som, aquells que donem rellevància a 
assumptes que per altres passen desapercebuts. Se 
interessen pel nostre entorn més immediat, i eviten que 
siguem noticia en àmbits geogràfics més amplis, sols, 
en casos de successos i “bombes” informatives que de 
sobte situen una localitat en primera plana dels titulars 
grocs per desprès passar a l’oblit durant la resta de 
l’any. Són, per tant, la nostra veu, i ens converteixen en 
protagonistes. Caldria revisar en quina direcció anem, 
en què podem convertir-nos, quins mitjans sobreviuran 
i a costa de què. Si finalment oferirem noticies “a la carta”, 

si la immediatesa suplirà la qualitat. I, sobretot, si està 
en joc la independència. Siga com siga, per a la gent 
valenta la vida continua. Emma, ha estat un veritable 
plaer compartir temps, treball i tertúlies. Espero trobar-
te prompte en qualsevol projecte que inicies, en el qual 
estic segura, posaràs tots els sentits, com sempre.   

I nosaltres també ens acomiadem, i ho fem parlant 
del 1er de Maig. I assenyalat, en el signe dels temps, 
altres acomiadaments laborals lligats a noves mesures 
que, si ens atenem a les xifres, en res estan ajudant a 
pal·liar la situació ja precària dels treballadors/res i 
de les persones en l’atur. L’augment en les xifres ens 
trasllada a un terreny ple de desesperança que no pot 
ser tractat amb la distància asèptica del cirurgià que 
es mira de lluny una operació invasiva que pot tindre 
un resultat negatiu. NI tampoc ens podem perdre 
en conceptes com “directrius marcades, planificació, 
estem estudiant...”. Hi ha moments que la gent 
necessita alguna cosa més, que vol un diàleg directe, 
sincer, clar, i sobretot que no se utilitzen eufemismes, 
ni paraules basades en pronòstics reservats de final 
de carrera. A Vinaròs la xifra és de 3.000 persones. 
Tres mil situacions que poden arribar a ser límit. 
Algunes d’elles van formar part de la manifestació 
del 1er de Maig. 3.000. Una xifra inquietant per a 
una ciutat tant dinàmica com Vinaròs. Darrere els 
números hi ha famílies, amb cara i ulls, i noms i 
cognoms, i amb tot un entramat que deuria de ser 
absolutament prioritari. Ho sabem, com qualsevol 
polític local, vostès els responsables deuen estar 
preocupats, però, de vegades, escoltar converses 
de carrer, resulta clarificador. L’altre dia, a una de 
les bullicioses terrasses de bar de Vinaròs, una jove 
es queixava de l’aparent fredor dels responsables en 
Ocupació en parlar de les xifres d’atur. Amb un accent 
remarcat per una trista ironia va tancar la conversa 
comentant: “Sembla que no va amb ells, quan el que 
deurien que fer és donar menys classes magistrals i 
oferir més resultats”. La veu del carrer, de vegades, 
resulta clarivident.

Acomiadaments
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Redacción 

Finalmente, Adell trasladaba que la concejalía 
de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs 
ha presentado las ayudas del Chiquibono y 
de libros de texto y material escolar para el 
curso 2012-2013, para las que ha destinado 
un importe de 130.000 euros. El periodo para 
presentar las solicitudes para el Chiquibono (de 
0 a 3 años) es del 14 al 25 de mayo. Para solicitar 
la ayuda los interesados deben dirigirse a la 
concejalía de Educación, situada en el primer 
piso de la Biblioteca Municipal. Las ayudas este 

año son para los niños nacidos durante los años 
2010 y 2011. 

Los beneficiarios del cien por cien de la 
ayuda recibirán 125 euros mensuales que 
el ayuntamiento pagará directamente a la 
guardería. Este año, según el edil de Educación 
Luis Adell,  se han introducido modificaciones 
“para favorecer la conciliación de la vida laboral 
y familiar mediante el pago de los gastos 
ocasionados por la escolarización de niños 
y niñas empadronados en Vinaròs”. Se sigue 

primando, además, según Adell, el acceso a 
la educación a las familias  en condiciones 
socioeconómicas desfavorables. 

Por otro lado, la Comisión de Becas también 
ha consensuado las bases para las ayudas a los 
libros de texto y material escolar para el curso 
2012-2013 en infantil, primaria y secundaria. El 
plazo para presentar las solicitudes es del 4 a 15 
de junio. El ayuntamiento ha aumentado hasta 
45.000 euros la partida presupuestaria, 10.000 
euros más que el año anterior.

El fracaso escolar, a debate en 
la I Jornada Formativa de Trabajo
Se celebrará los días 8 y 9 de mayo en la biblioteca  municipal

El edil de Educación Luis Adell informó ayer 
de la celebración, los días 8 y 9 de mayo, de 
cinco conferencias y una mesa redonda sobre 
el absentismo escolar en Vinaròs en la sala de 
actos de la biblioteca municipal, con la I Jornada 
Formativa de Trabajo que lleva por título 
“Factores de riesgo y prevención del abandono 
escolar prematuro. El fracaso escolar”. 

Los objetivos de estas jornadas son facilitar 
a los profesionales de la enseñanza y familiares 
del alumno herramientas útiles para detectar 
y diagnosticar casos de absentismo y fracaso 
escolar, además de analizar y diferenciar el tipo 
de absentismo escolar derivado de problemas 
familiares, conductuales o de riesgo social. 
También dar a conocer el programa municipal 

contra el absentismo escolar, así como el 
plan de choque contra el fracaso escolar de 
la Conselleria de Educación. Las jornadas van 
dirigidas a padres, madres y profesionales de 
la educación, asi como a cualquier persona 
interesada. 

Ayudas del Chiquibono 

 El Pleno del Consell ha aprobado el convenio 
tipo de colaboración la Conselleria de Justicia 
y Bienestar Social y distintas entidades locales 
para la prestación del servicio de los Puntos de 
Encuentro Familiar, entre ellas el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad que   alberga un Punto de 
Encuentro Familiar ubicado en las dependencias 
anexas a la ermita de Sant Gregori.

En este sentido, la Generalitat, como titular del 
servicio gratuito y especializado de los Puntos 
de Encuentro Familiar, supervisará, a través de 
la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la 
actuación de estos recursos, con la finalidad 
de garantizar su adecuado funcionamiento y 
coordinación con los órganos judiciales. Para 
ello, la Conselleria facilitará a los PEF el personal 
técnico cualificado para la prestación del servicio. 

Por su parte el Ayuntamiento de Vinaròs, en su 
día ya cedió y habilitó el local con las condiciones 
necesarias para la prestación de los servicios 
propios del Punto de Encuentro Familiar. 

Recurso social y gratuito
La Generalitat dispone de una 

red de 16 PEF, gestionada por una 
Administración Autonómica. Para 
su funcionamiento, la Conselleria 
de Justicia y Bienestar Social 
destinará  1’8 millones de euros en 
dos años.

Los Puntos de Encuentro Familiar son un 
recurso social gratuito, universal y especializado 
que se ubica en un espacio idóneo y neutral 
con el fin de facilitar el 
cumplimiento del régimen 
de visitas establecido en 
situaciones de crisis o 
ruptura familiar, acordado 
por resolución judicial. 

Mediante este servicio se 
favorece el derecho de los 
menores a relacionarse con 
ambos progenitores u otros 

parientes y su seguridad en dichas relaciones, a 
través de una intervención temporal de carácter 
psicológico, educativo y jurídico por parte de 
profesionales especializados

El Consell colaborará con 
el Punto de Encuentro

Ayudará al Ayuntamiento de Vinaròs con las prestaciones del servicio 
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Vinaròs ya cuenta desde su aprobación en 

pleno con una nueva regulación de vía pública. 
Este punto salía adelante con el apoyo de 
los ediles del PP y del Bloc, la abstención del 
PSPV-PSOE y del PVI y el voto en contra de 
ERPV. Del debate generado por este punto del 
pleno destacaron las alegaciones que se han 
presentado, por ejemplo, desde el Parque de 
Bomberos, aludiendo a la dificultad en el acceso 
a algunas calles o plazas en caso de emergencia, 
como la de San Telmo, a consecuencia de la 
rotonda construida bajo el mandato del PP en 
la alcaldía. En este sentido, La portavoz del PVI, 
Mª Dolores Miralles, respaldaba su abstención 
afirmando que no podían apoyar la regulación 
ya que su partido estaba en contra de la 
instalación de las estructuras fijas de las terrazas. 
Además, Miralles sacaba a relucir las alturas de 
los edificios del paseo marítimo, ya que según 
explicaba no se podrán instalar terrazas ante 
edificios con alturas cuando la mayor parte de 
las casas en la zona presentan varias alturas en 

sus construcciones. El portavoz de los socialistas, 
Jordi Romeu, por su parte, recordaba que las 
alegaciones presentadas, no corresponden a 
ningún partido y sumaba su abstención a la de 
los independientes. Por su parte, la edil popular 
Mar Medina, argumentaba que las alegaciones 
hacen referencia todo el paseo, no únicamente 
a la rotonda, ya que existen otros puntos 
conflictivos en cuanto a acceso, palabras a la que 
también se sumaba el alcalde, el popular Juan 
Bta. Juan, quien puntualizaba que las terrazas 
autorizadas serán de ocupación temporal.

Otro de las iniciativas a las que se daba luz 
verde era la aprobación inicial del reglamento 
de uso de la plaza de toros, que salía adelante 
con los votos de apoyo de la mayoría del PP y 
la abstención del Bloc, del PVI, del PSPV-PSOE 
y de ERPV. La intención del gobierno local es 
la de dinamizar la plaza de toros con corridas 
taurinas, y utilizar las instalaciones, también, 
para actos culturales de diferente índole. 
Además se aprobó el cambio de nombres 

de calles, entre otras áreas, en la zona norte, 
zona de Juan XXIII, la ermita o los viales del 
PAI Verdera. Solo se materializó las posturas 
contrarias en el caso del nombre de la zona de 
Juan XXIII; cuando el edil de ERPV, Lluis Batalla, 
dudó de los méritos de algunos de los Papas 
con los que se denominarán las calles de aquella 
zona de la ciudad. 

Respecto al apartado de mociones, ERPV 
llevaba a pleno la aprobación de solicitud de 
un estudio de viabilidad para la instalación de 
una planta de biomasa cuyo desarrollo podría 
ir a cargo de la Mancomunidad de la Taula del 
Sénia. Este punto recibió el apoyo de todos 
los partidos a excepción del PP, que votó en 
contra argumentando que desde el gobierno 
local se prefería dar salida a  temas que se 
ciñeran exclusivamente a Vinaròs. Finalmente, 
las dos mociones que quería presentar BLOC-
Compromís fueron abortadas por los populares 
en el momento de votar su urgencia, algo que 
evitó, incluso, que fueran debatidas.

Vinaròs aprue-
ba la regulación 
de vía pública

Luz verde también al nuevo re-
glamento de la plaza de toros 

‘Vinaròs en primavera’ ofrece Delicias al plato 
Vinaròs se convertía en centro gastronómico el pasado fin de 

semana. Bajo el lema ‘Vinaròs en primavera’ la pérgola del paseo 
marítimo fue el punto más concurrido de la ciudad gracias a la 
variada oferta de un tipo de tapas elaboradas enmarcadas en la 
iniciativa ‘Delicias al plato’ que a partir del viernes tarde noche y del 
sábado, jornada esta última a la que sumaban propuestas musicales 
como la actuación de Los Maleantes del delta y el Tumbao de Juana. 
Para el día siguiente, domingo estaba programada la presentación 
de las V Jornades de la fideuà en la que 15 restaurantes ofrecieron 
a precio módico diversas propuestas de fideuà que ofrecerán  en 
sus respectivos locales, por un  menú que oscila de 20 a 25 euros 
el menú, además de incluir la bebida, el café o el chupito. La fiesta 
gastronómica estuvo amenizada por el grupo “Los tigres del Cervol” y 
gozó del buen tiempo que faltó durante la tarde anterior. 

Estas iniciativas han implicado a las asociaciones de hostelería y la 
de pubs de Vinaròs con el fin de dinamizar el sector de restauración 
y ocio.

Fin de semana gastronómico y musical 
E.F./A.C.
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El diputat autonòmic de Bloc-Compromís, 
Josep Mª Pañella, informava el passat 
diverndres 28  des de Vinaròs que el seu partit 
ha presentat  una proposició no de llei a Les 
Corts per tal que inicie els tràmits necessaris 
per tal que l’empresa pública EPSAR procedisca 
a la devolució del cànon de sanejament cobrat 
durant les últims 4 anys a tots els ramaders. 
A més, des de  Bloc-Compromís volen instar 
a la Generalitat a que realitzar les accions 
necessàries per tal que no es torne a cobrar  
a les explotacions ramaderes el cànon de 
sanejament.  

Es tractaria, segons explicaven des de la seu 
nacionalista, de revisar el cànon de sanejament 
actual a càrrec de empreses de ramaderia, 
un cànon que, segons indicaven, podria ser 
considerat  il·legal. La denuncia original, que 
assenyala a EPSAR, empresa pública que es 
finança amb aquest cànon, parteix de Bloc-
Compromís de La Jana que degut a al nombre 
d’explotacions d’aquest tipus és una de les 
localitats més afectades de la zona. Com 
explicava Domingo Tolós, regidor nacionalista 
de La Jana,  s’ha estat cobrant als ramaders en 
el rebut de l’aigua una quantitat més elevada 
acollint-se a l’apartat de sanejament, quan 

en aquest tipus de instal·lacions ramaderes 
l’aigua no se depura sinó que se utilitza per a la 
gestió dels purins, que estan considerats por la 
jurisprudència como abono agrícola”. 

Tolós afirmava que “la pèrdua de rendibilitat 
en explotacions ramaderes és total, i si ens 
cobren il·legalment estem condemnant a 
un sector en lloc de ser un sector mimat per 
Conselleria”. Respecte a les polítiques de 
tractaments de residus en plantes en general 
des del Bloc- Compromís s’ha destacat que la 
Generalitat té més intenció de construir que de 
posar-les en marxa.

actualitat

El Bloc-Compromís afirma 
que el cànon a ramaderies 
podria ser il·legal
Volen que se revise el cànon que paguen 
les empreses de ramaderia pel concepte de 
sanejament  de l’aigua
A.C.

Les Corts Valencianes celebraban el 25 
de abril con la inauguración de una placa 
conmemorativa del bicentenario de la 
Constitución de Cádiz de 1812 y con un acto 
institucional conmemorativo en el que se ha 
hecho entrega de las distinciones Francesc de 
Vinatea a los alcalde de los dieciséis municipios 
de origen de los diputados valencianos de 
1812. Entre los   alcaldes de los municipios 
galardonados ha asistido el Alcalde de Vinaròs 
Juan Bautista Juan. 

El President de Les Corts se refería en su 
discurso al 30 aniversario del Estatuto de 
Autonomía, “firmado en unos momentos 
difíciles en los que parecían imposibles los 
acuerdos”, y al 35 aniversario de los Pactos de la 
Moncloa, “un gran acuerdo entre empresarios, 
partidos políticos y sindicatos para salir de 

aquella situación económica en que 
se encontraba España en aquellos 
momentos”. El President de Les Crots 
deseaba, por último, que todas las 
personas que ejercen cualquier 
responsabilidad en la esfera pública 
en nuestra Comunitat “sepan trabajar 
juntos cada día persiguiendo el 
bien, la paz y la felicidad de cada 
uno de los alicantinos, valencianos 
y castellonenses”. Por su parte, la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, 
hablaba en nombre de todos los 
alcaldes de las poblaciones representadas, 
destacando “la dimensión claramente 
municipalista del acto, una bella manera de 
dar protagonismo a aquellos artífices de la 
Constitución, els valencians de la Pepa”. En 

la placa, instalada en la entrada principal de 
acceso al edificio, figura el nombre de Baltasar 
Esteller Ferrán, diputado vinarocense,   junto 
a los 25 diputados valencianos que formaron 
parte de las Cortes constituyentes de Cádiz en 
1810 que promulgaron la constitución liberal.

El Alcalde de Vinaròs recibe la distinción 
“Francesc de Vinatea”
Les Corts Valencianes celebran el 25 de abril con un homenaje a 
los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz

L'IES Joan Coromines de Benicarló INFORMA

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS

PERÍODE INSCRIPCIÓ A LES PROVES

30 d'abril a l'11 de maig del 2012
REALITZACIÓ DE LA PROVA:

Grau superior 11 de juny 
Grau mitjà 15 de juny

QUI POT ACCEDIR A LA PROVA?

Accés a cicles de GRAU MITJÀ

>=17 anys o complir-los en l'any 2012

Accés a cicles de GRAU SUPERIOR

>=19 anys o complir-los en l'any 2012 o
>=18 anys o complir-los en l'any 2012 amb el 
cicle de grau mitja de la mateixa família o 
relacionat

Tota la informació a www.iesjoancoromines.org
IES JOAN COROMINES. Passeig Marítim, 5. 12580 Benicarló. Tel. 964 472 355

Reedición del exitoso libro de J.B. Simó 
acerca de la historia, el arte, la cultura 
popular y la naturaleza de nuestra comarca.

“EL MAESTRAT” para andar y ver

*Pega los cupones que aparecerán en el             
          durante las fechas indicadas y 
tendrás un DESCUENTO del 50% al com-
prar tu libro en la librería ELS DIARIS

Oferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de junioOferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de junioOferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de junioOferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de junioOferta válida hasta fin de existencias o hasta el 30 de junio
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Vinaròs s’omplia de banderes reivindicatives el 1er 
de Maig per tal de mostrar el malestar per les mesures 
empreses pel govern central i autonòmic, tant en 
l’apartat  laboral com respecte a les retallades en 
‘àmbit educatiu i sanitari. Així, la ciutat  se convertia 
en aglutinant i seu comarcal de la convocatòria 
unitària de partits i sindicats. La plaça de l’Ajuntament 
concentrava els primers manifestant a partir de 
les 11 del matí, una cita a la qual se sumaven 1500 
persones desbordant les xifres de manifestant d’anys 
anteriors davant la resposta massiva. La manifestació 
enfilava pel carrer Major acompanyada per l’escolli’t 
so musical de la peça “La Varsoviana” cantada per 
l’antic cor de l’exèrcit soviètic, un dels símbols de la 
llibertat dels treballadors que va ser molt popular 
durant la revolució de 1905. L’objectiu era arribar 
a la plaça 1er de Maig, lloc on devia tindre lloc la 
lectura dels diversos parlaments als quals aquest 
any s’han sumat partits politics, sindicats i entitats 
cíviques. Així, participaven la Confederació General 
del Trabajo (CGT); la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS); Comissions Obreres (CCOO); la Unió General 
de Treballadors (UGT); el Sindicat de Treballadors i 
Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià 
(STEPV); PSPV-PSOE, Bloc-Compromís; Esquerra 
Unida; Esquerra Repubicana del País Valencià; Els 
Verds, la Plataforma pel País Valencià i l’Associació 
de Vins Migjorn, a més de representants de 
joves estudiants de Vinaròs. La plaça 1er de Maig 
aglutinava així la major efervescència que se recorda 
en anys, mitjançant el parlaments, que s’han pogut 

escoltar gràcies a l’equip de megafonia cedit per un 
“filantrop” vinarossenc. La major part dels parlaments 
anaven en la mateixa línia,  crítics i mostrant el 
rebuig a les mesures aplicades per controlar una 
situació econòmica, què, segons els representants 
dels diferents col·lectius, empobreixen la situació 
de treballadors i treballadores, empobreixen 
la ciutadania i van en detriment dels drets que 
s’han aconseguit durant molts anys de lluita, com 
assenyalaven els diferents representants . El primer 
de maig, així, se convertia a Vinaròs en una jornada 
plenament reivindicativa i multitudinària. 

La majoria de parlaments situaven la protesta i 
la unió social com a mesura de pressió, destacant 
també la necessitat de no mantenir-se callats en cas 
d’abusos i criticant la situació en la qual queden els 
treballadors i treballadores amb una sèrie de mesures, 
com apuntaven els sindicats, com l’acomiadament  
“lliure i gratuït”, que deixa a moltes persones en 
una absoluta desprotecció. També se va remarcar 
l’intent de desprestigi dels sindicats. Altres crítiques 
se centraven en el desmantellament en educació i 
sanitat públiques i de qualitat, i en l’actitud d’alguns 
polítics de la comarca al respecte. Com el parlament 
que feia al·lusió directa a l’estat en el qual les retallades 
estan deixant el sector públic. Assenyalaven que als 
ajuntaments de localitats com Benicarló i Vinaròs 
estan governants “esquirols”, i responsables politics 
que “es fan fotografies fent broma amb les tisores 
de les retallades”, o d’altres que treballen en Sanitat 
“quan aquesta els importa ben poc”.

Un 1er de Maig històric
1500 persones se sumen a Vinaròs la massiva convocatòria comarcal

“Fa uns anys des d’aquesta tribuna algú va dir, penseu que això acaba de començar”. “Penseu que sinó fem res 
la situació més greu es plantejarà quan obrim al nevera i no trobem res dins”.

“Assistim en el últim temps a una ofensiva del poder financer per acabar en totes i cadascuna d eles nostres 
conquestes, ells en diuen crisi, però és un altra cosa, és la decisió d’acabar amb els avanços de la classe 
treballadora...”.

“Nosaltres avui som un grup de joves que han après que amb el silenci poden llevar-nos allò que més apreciem: 
la llibertat”. “Mai no cal desaprofitar una ocasió per denunciar les retallades i a aquells que guanyen diners amb 
aquesta crisi, és possible que aquesta siga la última manifestació legal, ja que el dret de manifestació és un altra 
llibertat que també ens volen llevar”.

Algunes frases: 
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“I què farà ara aquest noi?”, em preguntava el 
meu pare després del comiat de Guardiola.

Poques vegades parlo de futbol. Soc del Barça i 
sento els colors com alguna cosa que m’identifica, 
però del que és la tècnica,  L’Estratègia, n’entenc 
ben poc. Una victòria blaugrana em porta 
records que venen de lluny, vivències de petita. 
El meu pare posant-nos la bufanda al coll, 
sense gestos  estrafolaris  ni crits, amb eufòria 
continguda, silenciosament. La meva germana 
i jo, de la seva ma, caminant pel carrer Aragó 
direcció Canaletes.  Sentíem  així els  clàxons  dels 
cotxes carregats de les moltes famílies que venien 
cap a les rambles dels pobles del Maresme. Sense 
estridències, amb posat de senyor, com qui 
sap el què ha de fer i cap on ha d’anar, el meu 
pare somreia amb complicitat a cadascuna de 
les “pitades”. El mateix somriure que feia el meu 
avi. Aquesta elegància és la que m’agradava, 
aquest orgull de lluir els colors blau i grana, 
aquest posat digne que et feia tenir, no només la 
victòria, si no el que és ser més que un club. I és 
per això que la figura d’en Pep m’ha fet sentir més 
del Barça que mai. Amb ell he pogut anar amb 
el mateix orgull cap al carrer Andorra, direcció 
a la seu d’una de les grans penyes seguidores 
de l’equip, la de Vinaròs, acompanyada ara pels 
meus fills i orgullosa també, de l’elegància que 
transmetia l’entrenador de l’equip, que ha fet de 
les victòries no només una qüestió esportiva, si 
no una lliçó d’estil, de classe. Vaig seguir la roda 
de premsa de comiat de guardiola en directe, i 
vaig lamentar la seva decisió. La periodista de 
Rac 1 li va preguntar què faria ara, Guardiola va 
respondre amb un contundent “això a ningú no li 
importa”. Estas equivocat, Pep, al meu pare sí. Així 
som els del Barça.

I què farà ara aquest noi?
 “Es pura demagogia del PSOE pedir que 

se abra ya el Vinalab”, así se ha expresado 
Amat, quien ha acusado al PSPV-PSOE de 
“irresponsabilidad”  por “ningunear” las 
acciones formativas para desempleados que 
realiza la concejalía 27-04-12. El concejal de 
Empleo y Nuevas Tecnologías de Vinaròs, 
Juan Amat, ha contestado a las críticas del 
Partido Socialistas sobre la falta de políticas de 
creación de puestos de trabajo, por parte del 
Ayuntamiento. Según Amat, “el compromiso 
del equipo de gobierno con el fomento del 
empleo es evidente, como lo atestiguan las 
acciones encaminadas a la formación de los 
desempleados y las que seguiremos realizando 
los próximos meses”.   Sobre la no apertura del 
Centro del Conocimiento, Amat explica que 
“no depende del ayuntamiento ya que hay 
problemas técnicos con la instalación eléctrica 
que han impedido la recepción del edificio”. El 
edil se pregunta si “las palabras del portavoz 
socialista, Jordi Romeu, pidiendo la apertura 
están invitando a que se ponga en marcha 
sin contar con las condiciones legales. Juan 
Amat ha destacado que “es otro problema 
que nos hemos encontrado, un proyecto en 
torno al cual se creó, de forma ficticia, una 

gran expectativa y que realmente estaba vacío 
de contenido. En lo que estamos trabajando 
en la actualidad es para que el Vinalab se 
convierta en una herramienta puesta a 
disposición de empresarios, y emprendedores 
para desarrollar sus proyectos, a través del 
uso de sus instalaciones para desarrollar 
distintas iniciativas, congresos, reuniones 
grupales, videoconferencias, etc”. “Así como un 
instrumento facilitador de contactos a través 
de la empresa que lo gestione, para desarrollar 
ideas e incluso en determinados supuestos 
para conseguir financiarlas”. “También tenemos 
previsto crear un vivero de empresas. Estas son 
algunas de las funciones que deberá cumplir el 
Vinalab que estamos preparando”.

Amat acusa 
de demagogia 
al PSPV-PSOE

II TROBADA DELS 
ZARAGOZA

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

Les notícies

www.vinarosnews.net
dels nostres pobles



8

n. 557 - 4 de maig de 2012

A.C.

Finalment,  Sebastià Fabregat ha demanat 
una reunió urgent del consell del àrea de 
salut 01 donada la situació de retalls en 
Sanitat, ja que com a membre del consell i 
en representant d’una associació de veïns 
“volem saber en què ens afecta de primera 

mà. Tenim drets a explicacions”, ha afirmat 
Fabregat, el qual ha afegit que s’ha remes 
una carta oberta a la secretària autonòmica 
de l’Agència Valenciana de Salut, Maria 
Manuela Garcia,  amb la qual van assistir a 
una la última jornada informativa sobre salut 

a Valencia. 
Fabregat ha criticat que ningun dels 

membres de la corporació fora invitat a l’acte 
de traspàs de poders entre l’antic gerent de 
l’Hospital Comarcal i el nou responsable de 
la seua gestió.

Migjorn reitera 
l’advertència sobre els 
arbres del riu Cervol

L’Associació de Veïns Migjorn ha reiterat 
l’advertència al voltant dels 25 arbres que 
s’han plantat a la llera del Cervol, arbres que 
podrien dificultar la fluïdesa de l’aigua en el cas 
de pluges intenses. Per a l’associació de veïns, 
aquesta ha estat una despesa innecessària 
que podria posar entrebancs al camí natural 
de l’aigua. Segons Fernando Llambrich, en 
cas greu de pluges podria causar inundacions 
inclús al carrer del Pilar. Per tal de denunciar 
aquest fets, el col·lectiu ha traslladat a seua 
preocupació a la Confederació Hidrogràfica 

del Xúquer, com ja 
informàvem al nostre 
setmanari.

D’altra banda, el 
president de l’associació, 
Vicent Beltrán, ha 
afirmat que se deuria sol·licitar a Costes 
la  incorporació de més arena al platja del 
Fortí, donat que la implantació d’espigons 
sembla que se vora endarrerida. Beltrán ha 
advertit que en cas de hi haure un temporal 
podria afectar el passeig marítim. A més, el 

president de l’associació ha lamentat 
el comportament d’alguns regidors del 
govern local, sobretot durant  les sessions 
plenàries, ja que, segons ha opinat, pel seu 
comportament  “poc democràtic” mitjançant 
el qual dona la sensació que encara formen 
part de l’oposició, segons ha declarat. 

Demanden explicacions sobre Sanitat

Los Mayorals de San Isidro invitan a los agricultores a la misa que tendrá lugar 
el dia 15 de mayo a las 12 en la Iglesia Arciprestal para venerar a su patrón San Isidro
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El Ayuntamiento de Vinaròs intentará 
negociar con el Ministerio la devolución 
de los 3’4 millones de euros que quedan 
del préstamo destinado a la adquisición 
de terrenos para el polígono de Les 
Suterranyes. El edil de Hacienda valoraba 
la posibilidad de solicitar un aplazamiento  
de una cantidad de dinero que, según ha 
explicado, no se había reservado en ninguna 
cuenta corriente para prever su devolución.  
Según el edil popular, el gobierno local 
se ha “encontrado con tres sorpresas”, 
además de la de tener que solicitar el 
aplazamiento del pago al Ministerio, 
como el desfase presupuestario de los 
500.000 por eliminación del tratamiento de 
basuras, no presupuestados y el pago de la 
sentencia Comes Esteller que se una gestión 
“fraudulenta o ilícita” por parte del anterior 
equipo de gobierno, “simplemente indico 
que fue una gestión poco prudente”. 

Respecto al situación económica del 
consistorio, Molinos ha reiterado su 
preocupación por el estado de las cuentas, y 

ha pedido la comprensión de la ciudadanía 
ante futuras medidas que podrían tomarse 
desde el consistorio para paliar la situación, 
como la posible reducción de luz en las 
farolas de zonas periféricas, además de pedir 
comprensión a entidades de todo tipo por si 
en un futuro, también, se deberían reducir 
o eliminar subvenciones. Las medidas 
de ahorro que se han puesto en marcha 
hasta ahora han permitido ahorrar 150.000 
euros. Así, en relación a la liquidación del 
presupuesto de 2011, el edil de Hacienda 
ha informado que el cierre de final de año 
ha dado un resultado de ejecución del 68% 
del gasto sobre lo presupuestado y de un 
57% de ingresos sobre lo presupuestado, lo 
que se traduce en un resultado de 936.000 
euros de remanente para gastos generales, 
que indican cuál es el margen de maniobra 
para el gobierno local.  Además, Molinos 
ha indicado que el Ayuntamiento disponía 
de un saldo de Tesorería de 6’2 millones 
de euros con anterioridad a realizar pagos 
significativos, como las obras realizadas 

en el Centro de Día o el pago de nóminas. 
Molinos ha apuntado que la finalización 
del ejercicio del año anterior refleja que 
el consistorio percibió el mayor flujo de 
ingresos del año con la recaudación del 
IBI.  La situación es “compleja”. El primer 
trimestre deja como resultado de Tesorería 
5’3 millones de euros, “el resultado de 
Tesorería a día 31-03-2012 sería de 300.000 
euros si no fuese que el Ayuntamiento 
solicitó un anticipo a Diputación y se nos 
fue concedido por valor de 5 millones de 
euros, 5’3 millones de los que disponemos 
hoy deberían de ser suficientes para llegar 
hasta septiembre, cuando recibimos los 
impuestos municipales”. “Vinaròs está 
hoy gastando el dinero que debería ser 
necesarios para afrontar la recta final de 
año”, ha destacado Molinos. 

Vinaròs pedirá un aplazamiento 
de pagos al Ministerio 
La negociación podría evitar, según Molinos que el pago del préstamo por 
la adquisición de los terrenos de Les Suterranyes lastrara excesivamente el 
consistorio vinarocense

Además, el edil de Hacienda ha criticado las 
declaraciones realizadas desde la oposición 
sobre el estado de cuentas del consistorio, 
unas manifestaciones que ha atribuido a 
“la ignorancia, el desconocimiento y la 
manipulación de una cifra”. “no es de recibo que 

se malinterprete o tergiverse la información 
para transmitir una situación de nuestro 
ayuntamiento que dista mucho de la realidad 
que actualmente estamos gestionando”.  El 
endeudamiento actual asciende a 26 millones 
de euros, según Molinos. 

Por otro lado, Molinos ha advertido que la 
situación podría verse agravada sino se contase 
con la aportación económica vinculada al 
Proyecto Castor, ya que las cuentas futuras 
que han realizado desde el departamento de 
Hacienda dependen también de estos ingresos.

Críticas a la oposición 

La directora general de Acción Social y Mayores, Pilar 
Albert, ha visitado las instalaciones del Centro de Día 
acompañada por el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y 
la edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vinaròs, 
Marcela Barbé. Tras el recorrido por las instalaciones que 
Albert ha descrito como “espectaculares”, se ha avanzado 
que se están estudiando las diferentes fórmulas para la 
apertura del centro así como para su futura gestión, que, 
según Juan, no será de índole privada, sino que se pretende 
que se base en una gestión pública a través de Servicios 
Sociales. Albert ha trasladado la intención de Conselleria 
de estar junto al consistorio vinarocense en la apertura de 
puertas de este centro. 

Además, desde el departamento de Bienestar Social del 
consistorio se ha solicitado una ampliación del servicio de 
‘Menjar a casa’.

Pilar Albert visita 
el Centro de Día
La directora general de Acción Social 
y Mayores mantiene una reunión para 
concretar el modelo de gestión del Centro 
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Pronunciaments, 
colpistes i altra fauna

Res és el que 
pareix 

Mª Dolores MIralles

Esta semana mi paseo es por la prensa local, y 
voy a referirme a las últimas citas sobre la Iglesia 
católica. Se ha comentado la asignación estatal, 
lo que no paga de impuestos locales y última-
mente se ha citado el sueldo de los sacerdotes 
que no paga la administración. No voy a co-
mentar nada sobre lo indicado, si bien me llama 
la atención que solo se dicen estas cosas de la 
Iglesia, si bien creo que cuando se hacen estos 
comentarios en sentido de crítica, se tendría 
que decir todo de la Iglesia. No he leído nunca 
nada sobre por ejemplo, Cáritas, que atiende 
semanalmente a centenares de familias necesi-
tadas, dándoles comida y sin hacer distinciones 
religiosas: igual se atiende a católicos, angélicos, 
testigos de Jehová y ortodoxos, así como a ma-
hometanos.

A nadie se le exige que lleve una credencial de 
su religión. Lo mismo ocurre todos los días en la 
plaza de la residencia San Sebastián, donde sa-
len con unas bolsas de comida. A las diez de la 
mañana, hay días que ya están haciendo cola.

Tampoco nada se dice de Manos Unidas 
y la conferencia de San Vicente, y todo esto 
atendido por personas que el único beneficio 
que obtienen es el cansancio propio de estas 
dedicaciones. Cáritas también tiene un servicio 
de ropa. O sea, que considero de lo que sea si 
se hacen comentarios de todas las actividades 
de lo que es criticado. Quizá esté equivocado 
pero pienso que debe ser así, igual que cuando 
se escribe sobre lo que ganan la gente de 
distintas profesiones como militares, políticos y 
sacerdotes, también han omitido a unos señores 
como son los que rigen los sindicatos tanto a 
nivel local como regional. No hace mucho, uno 
de los principales de un sindicato se quejó que 
un periodista publicó lo que ganan anualmente, 
y tampoco cobran del estado, les paga el 
sindicato de los ingresos que representa para 
los mismos, los sindicatos, la asignación que 
tienen del estado, ya que por lo que recaudan 
de los afiliados pienso que quizá no podrían 
pagar ni el alquiler de los locales que ocupan, 
y cuando son propiedad como el de Vinaròs, 
¿pagan los impuestos locales? Lo pregunto, no 
digo ni sí ni no. Después de estos comentarios, 
sé que muchos dirán: “se nota que es católico”; 
pues sí, lo soy, y aunque de una manera 
modesta, practico el Catolicismo y colaboro 
también modestamente con cosas de la Iglesia, 
y como todos los que de una manera o de otra 
colaboran, no me beneficio en lo más mínimo. 
Me entienden ¿verdad?

Acabada la Setmana Santa sense que 
l’anunciada pluja afortunadament,  produís 
l’anul·lació de cap acte ni cap processó, tornem 
novament a l’actualitat política, no sense abans 
criticar obertament la imatge ridícula que van 
donar els regidors del PP en les processons, tots 
ells desfilant amb vara de comandament que 
després van dir que eren prestades. Si aquesta 
ha de ser la manera fer-se  notar, apanyats 
estem.

El regidor de cultura va presentar els actes 
de la Fira del Llibre donant a entendre que 
s’incrementaren els actes a realitzar durant 
aquesta jornada mentre que en l’enumeració 
que va fer dels mateixos, nosaltres no en vam 
veure cap que no s’hagués fet en l’anterior 
edició. Això sí, va dir que en aquesta edició la 
fira costarà 2500 € menys que l’anterior, cosa 
difícil perquè aquella Fira, amb roses incloses 
no va arribar a costar aquesta quantitat. Això 
sí, després de tant escandalitzar-se el PP per 
la despesa en roses de la passada edició que 
regalarem als diferents participants i que ells 
també van en portar-se a  orri. Tots esperavem 
que aquest any de pretures, ells regalaren un 
xucla chup.

Les crítiques que hem llegit i les imatges que 
hem vist de la planta d’escombraries de Cervera 
ens produeixen estupor en veure que els 
packs d’escombraries premsades estan deixats 
de qualsevol manera, no han estat separats 
-contenen plàstics i llaunes- ni molt menys 
processats, i s’han dipositat en l’abocador 
sense cobrir. De confirmar-se no és lògic que 
ens facin pagar la fortuna que ens cobraran en 
les contribucions per deixar les escombraries 
iguals que es deixava en l’abocador de 
Vinaròs clausurat però encara sense segellar, 
un abocador que ha estat subjecte a les 
lleis mediambientals com  han provat les 
compareixences judicials davant les denúncies 
interposades però que sembla que no vagin 
amb l’abocador de Cervera, si realment és que 
estan fent el que s’ha denunciat en internet.

I també ens produeix inquietud el rumor que 
van a fer negoci rebent escombraries d’altres 
poblacions diferents a les de la nostra zona. 
Per reciprocitat ens semblaria correcte rebre la 
mateixa quantitat d’escombraries que nosaltres 
hem traslladat a abocadors llunyans, però ni un 
sol quilo més i, per descomptat, sempre que els 
ingressos que aquesta admissió d’escombraries 
produeixin ens redueixin part de la taxa que 
molt aviat ens van a cobrar.

-“ Fan la guerra per ofici, torturen per ofici, 
enganyen per ofici…és que no saben guanyar-se 
la vida d’una altra manera?” (Joan Fuster)-

Oblidem des d’ara mateix certes dades.
Oblidem el 18 de juliol  del 36;oblidem el 23-F del 
81.Comencem a recordar...29 de maig de 2012 i 
20 de novembre de 2012. Si pucherazo, fins ara, ha 
estat trucar el nombre de vots , el 29M i el 20N s’han 
de recordar com les eleccions més manipulades 
de la democràcia. Aquesta fauna ha estat esperant 
anys i anys. Han  especulat, com una formigueta, 
amb el nostre futur, fins tindre’ns amarat de mans i 
peus;pot dir-se hipoteques a 30 anys, si es prefereix.

El resultat el veiem cada dia: no els importem 
res. ”A callar tot el món, a dormir tot el món. El món 
és perfecte” com deia l’Estellés. Han omplert els 
Ajuntaments d’esquirols ( és possible ser esquirol 
i paràsit?). Digue’m els seus noms: Luís Gandia i 
Mar Medina,amb residència laboral a l’Hospital, 
han silenciat per igual la malversació de diners 
públics de la Generalitat com ignoren les retallades 
sanitàries, Luís Adell,inspector d’Educació, abans 
exigia inversió en centres ,ara silencia i ignora les 
retallades,...No els interessa el debat.

Fins ara l’esglèsia, des dels púlpits demanava 
conformisme; als 80, el “desencanto” era 
conformisme; als 90, la pose de “políticament 
correcte” ha estat conformisme. Pot ser el que 
cal soterrar siga l‘Estat del Conformisme. Pot ser 
el que cal és començar a dir les coses a la cara...
lladres?...delinqüents? A ells i als que callen, a els i 
als que roben, a ells i als que perdonen, a ells i als 
que especulen. Els 10.000 milions d’euros que són 
necessaris per reflotar Educació i Sanitat i els 10.000 
milions d’euros que l’Esglèsia Catòlica rebrà al 2012. 
28.000 milions d’euros de compra d’armament 
signats a l’època d’Aznar, dels 3.000 milions d’euros 
s’han de pagar enguany. Els ajuts a la Banca. Els 
Directius senils amb pagues multimilionaries. Què 
passa amb nosaltres? Què passa amb els estudiants  
i els pensionistes, amb els homes i dones, amb els 
fills i filles? Què passa amb els obrers? 

Ens volen robar les armes de la revolta, la revolta 
que deia Brossa, ens volen robar Cultura, Educació i 
Sanitat. No són pilars de l’estat de Benestar(un altre 
eufemisme de conformisme), han de ser els pilars de 
la revolta permanent. Hem de crear i hem de creure. 
Crear enfront el comformisme, creure més en 
nosaltres. Podran malbaratar el producte del nostre 
esforç,però no hem de permetre que malbaratin els 
nostres somnis. No som consumidors, som obrers i 
que ningú no ens prenga aquest privilegi!. 



11

n. 557 - 4 de maig de 2012

Desencadenar la 
consciència

Ramon Puig

Manuel Villalta

Els pallassos 
de la tele

Guillem Alsina Gilabert

Urgent per qui

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.

Eren aquells temps a l’estat espanyol on el 
dictador Franco començava a agonitzar i la 
televisió començava a donar els seus primers 
passos en color, quan van aparèixer per primera 
vegada aquell trio de pallassos a les pantalles 
dels espanyols.  Aquell programa, anomenat El 
Gran Circo de TVE, comandat per Gaby, Fofó i 
Miliki, va resultar tot un fenomen sociològic a 
l’Espanya dels anys 70.

Doncs bé, a Vinaròs, en ple 2012, i pel canal de 
televisió local per excel·lència, tornem a gaudir 
del pallassos de la tele, encara que en aquesta 
versió moderna no porten pintades les cares, i a 
sobre, intenten fer política.

Els protagonistes no són altres, com ja us 
podeu imaginar, que alguns dels integrants de    
l’equip de govern local, que emparats en la seva 
majoria absoluta, es permeten el luxe de fer 
tota classe de bajanades per passar l’estona que 
dura el Ple municipal.

Un dels papers principals, amb permís 
del senyor Alcalde, és el que interpreta el 
senyor Tàrrega, que de la mateixa manera que 
presumeix de la seva condició de franquista, 
es posa les mans al cap i fa burla a les persones 
del públic, mentre la resta, fem la feina que per 
la qual els ciutadans ens paguen, i debatim els 
punts de la sessió plenària. Encara que aquestes 
coses us puguin semblar sorprenents que 
les realitze un Regidor. No se li ha de tenir en 
compte al bo de José Ramon, ja que sabem que 
ell és molt de la broma.

Amb un paper més secundari, però fent 
mèrits per ocupar un dels papers principals, 
tenim a la senyora Medina, posseïdora d’un 
ampli repertori de gesticulacions facials.                
Igual ens fa morrets a l’estil Mou, com ens trau 
la llengua per intimidar-mos. I caram si ho 
aconsegueix!!

I per a completar el trio, en el paper que 
només es reserva per a l’estrella, per aquell que  
ho rebenta tot només amb la seva presència, 
tenim al senyor Gandia, ésser capaç d’injuriar 
públicament als seus companys de feina i 
quedar-se tant ample, acusar als socialistes de 
tenir les mans tacades de sang, o simplement, 
fotre-se’n de la memòria de totes aquelles 
persones enterrades a la fossa comú de Vinaròs, 
i de tots els que estàvem al cementeri, honrant 
la seva memòria.

Si companys, en les mans d’aquests 
comediants està el futur de la nostra ciutat, 
i no per casualitat, sinó perquè una majoria 
de vinarossencs va votar-los, possiblement, 
enganyats com milions d’espanyols que es van 
creure allò de la vareta màgica de Rajoy.

3000 aturats, 3000 manifestants el primer de 
maig, deia un polític vinarossenc. Sembla que 
l’única raó per sortir al carrer és la crisi econòmica 
perquè als mortals només preocupa la caiguda de 
l’Estat del benestar. Al carrer, al bar, en tertúlies 
de periodistes i acadèmics en nòmina estatal, a 
l’esquerra oficial i la que es considera a la seua 
esquerra, només es lamenta la pèrdua de poder 
adquisitiu. 

L’ésser humà és compost de matèria i esperit 
(estómac i consciència). Durant el període 
homínid les necessitats de l’estómac van forçar 
el desenvolupament del cervell, però en adquirir 
consciència, l’animal es convertí en humà. Des 
d’aleshores l’estómac deixà de ser el problema 
principal i la humanitat es va alimentar de 
sensacions, emocions, afectes, ànsies de saber 
d’on venia, quina relació tenia amb la seua espècie 
i amb el que l’envoltava. Alguns, però, descobriren 
que amb el poder de la força es podia dominar 
la resta i deshumanitzar-la per sotmetre-la. La 
màquina infernal que construïren s’anomena 
Estat.

El primer de maig de 1886, centenars de milers 
de treballadors nord-americans es manifestaren 
contra els abusos laborals a què els sotmetia 
l’Estat. Foren uns dies en què la sang dels 
treballadors corregué pels carrers i fecundà la 
consciència de la primavera obrera mundial, 
sobretot quan executaren quatre innocents, en 
nom de la justícia capitalista, per escarmentar la 
xusma.

El 1889, un Congrés Obrer decidí honorar els 
assassinats proclamant el primer de maig, dia 
internacional dels treballadors i sortir al carrer per 
exigir la jornada de 8 hores. Des d’aleshores s’han 
celebrat 123 primers de maig i aquells treballadors 
pobres, però amb dignitat i consciència, s’han 
convertit en éssers deshumanitzats incapaços de 
fer altra cosa que bramular quan els redueixen el 
pinso de la menjadora.

Es pot millorar el món si som incapaços de 
millorar com a persones? La crisi econòmica 
és la punta de l’iceberg que amaga problemes 
realment importants: soledat, violència, 
incomunicació, desafecte, malalties cròniques, 
destrucció mediambiental, falsificació de la 
història o menyspreu per la veritat. L’únic que 
preocupa és el pinso: l’Estat del benestar. Ja ho 
diu la dita, “si vols domesticar una fera, que no 
li falte menjar”. Després de domesticada morirà 
d’inanició abans de rebel·lar-se. 

No hem de sortir al carrer a cops de calendari, 
sinó dia a dia, exercint la sobirania popular amb la 
llibertat dels qui han trencat les cadenes que els 
lliguen a l’Estat.

Dijous passat dia 26 com és habitual, vaig anar al 
ple ordinari celebrat a l’Ajuntament de Vinaròs.

En el mateix ple vaig poder comprovar com va 
ser desestimada una moció presentada per un 
partit polític de l’oposició per mitjà del procediment 
d’urgència, sobre les retallades del govern central 
del Partit Popular en referència a la sanitat.

La moció no es va poder debatre ja que com he 
dit va ser desestimada per la majoria absoluta del 
Partit Popular.

L’alcalde en contestació a la desestimació de la 
moció va argumentar que no procedia la urgència 
i que per a aquests temes ja estan els representants 
polítics a altres instàncies.

Aquest que escriu entén que el Sr Alcalde en la 
seva contestació i argumentació de la moció no va 
tenir en comte algunes consideracions.

No va tenir en comte que ell també és 
representant d’un partit polític.

No va tenir en comte que ell és el representant de 
tota la ciutadania de Vinaròs, siguin de la ideologia 
que siguin.

No va tenir en comte que a Vinaròs hi ha molts 
ciutadans i ciutadanes afectats per dites retallades, 
les quals els produirà conseqüències molt negatives.

No va tenir en comte el posar-se al costat dels 
perjudicats i més desprotegits, fent tot el contrari 
del que predica.

En definitiva tampoc va tenir en comte que hi ha 
la democràcia la llibertat d’expressió i el dret dels 
nostres representants reivindicar i defensar els drets 
de la ciutadania des del Ajuntament. 

Però si va tenir en comte el Sr Alcalde i el Partit 
Popular de donar suport amb la seva decisió a 
les mesures de retallades sanitaris aprovades pel 
govern central del Partit Popular.

Si va tenir en comte d’utilitzar la majoria absoluta 
que li va atorgar la ciutadania de Vinaròs per donar 
suport a unes mesures que perjudiquin molt 
greument a la mateixa ciutadania.

Si va tenir en comte utilitzar la majoria absoluta 
per fer callar la veu dels representants de la 
ciutadania de Vinaròs.

El que ha quedat clar en aquesta decisió del 
Sr. Alcalde i el Partit Popular local és que ells 
segueixen fidelment les directrius i suport de les 
mesures del govern central sense importar-los les 
conseqüències negatives que puguin aportar a la 
ciutadania de Vinaròs.

Quedant també molt clar amb aquesta decisió 
que per al Partit Popular de Vinaròs els interessos 
del partit estan per sobre els de el poble.

Aquest que escriu li recorda al Sr Alcalde i al 
Partit Popular local que podran utilitzar la majoria 
absoluta per fer callar els debats dels representants 
del poble a l’Ajuntament. Però el que no farà callar 
és la veu de la ciutadania. Ni podrà impedir les 
seves opinions ni manifestacions per molta majoria 
absoluta que disposi.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble

Confederació Hidrogràfica del Xuquer 

Senyors,:

Per la present venim a adreçar-nos a vostès 
per comunicar-los la nostra estranyesa al 
comprovar la plantada de prop de 30 arbres que 
ha fet l’Ajuntament de Vinaròs en la mateixa llera 
del riu Servol, a l’alçada del seu encreuament 
amb la N-340 i al costat d’una redona que dona 
entrada al poble.

Diem llera perquè la zona on han estat 
plantats aquests arbres, alguns de grans 
dimensions, és zona inundable per on, en grans 
avingudes d’aigua, transcorre l’aigua del riu i la 
porta per sota del pont. Cal recordar aquí que en 

aquella precisa zona els anys 1994 i 2000 l’aigua 
va anegar-ho tot, arribant inclús als 2m.d’alçada 
per sobre del referit lloc, inundant parcialment 
la benzinera que hi ha al costat. 

Per tant, 
1.- Si és llera i per tant zona inundable, ha de 

restar lliure d’obstacles per a què l’aigua puga 
circular lliurement.

2.- En aquesta zona no hi ha hagut mai cap 
arbre, sent per tant aquest grapat d’arbres 
veritables obstacles col·locats de forma 
antinatural que l’aigua hauria de sortejar.

Per aquestes raons serveixi la present per 
denunciar aquesta plantada d’arbres i demanar 
la seua intervenció fent retirar-los del lloc on 
han estat ubicats. 

Esperant la seua resposta els saluda molt 
atentament, 

Signat: Vicent Beltran i Salazar.
             President.

PD.- Acompanyem un parell de fotografies de 
la zona.

Cl. Blasco Ibàñez, 48
46010 VALÈNCIA.
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Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

UNANIMITAT DE VIES 
PER A LES RODALIES

14

Realment les rodalies entre Castelló i 
Vinaròs segueixen en via morta, però al 
menys no hem de perdre el optimisme donat 
que les corts valencianes per unanimitat han 
aprovat una proposta d’Esquerra Unida que 
demanava ampliar les rodalies fins Vinaròs. I 
es que tombant i girant, van passant els anys, 
i les rodalies al Maestrat no van arribant, tot 
i els vist i plau tant dels ajuntaments com 
de la Diputació. El pacte de la generalitat 
i el ministeri de foment des de fa dos anys 
encara continua en via morta. Lo únic que a 
hores d’ara comprenen els usuaris dels trens 
de rodalies és que al Maestrat no tenen vies. 

D’altra banda i com a final d’abril des de la 
generalitat sens ha anunciat que a partir del 
2013 se implantara un nou model de gestió 
sanitària public, per intensificar el grau de 
col·laboracio public-sanitari d’arreu de les 
comarques valencianes. Una reforma que 
abans que finalitze el any, es traurà a licitació 
un contracte per als diferents departaments 
que gestiona ara el govern valencià i entre els 
que també si troba el de Vinaròs, i que segons 
el vicepresident del consell, José Ciscar, el 
usuari no notara res, per lo que esperem 
que aixi sigue. I es que en tantes retallades 
els pacients ja estan mes que marejats avans 
d’entrar als centres de salut u hospitals de 
referencia.

Passat el primer de maig dia del treballador 
lo del atur va a pitjor: arreu del estat i 
comarques castellonenques. Vinaròs ja te tres 
mil aturats i els pronòstics no son gaire bons. 

Ara si, musicalment parlant Vinaròs sona 
d’un altra manera, i es al auditori de Castelló, 
on es va celebrar el XXXV certamen provincial 
de bandes de musica que porta endavant 
la diputació de Castelló. Dins de la primera 
secció va triomfar la societat musical La 
Alianza de Vinaròs per lo que des de 7 dies 
felicitem al seu director i musics, així com 
l’ampla família musical de La Alianza per este 
nou èxit aconseguit a la capital de la plana. 
I seguint en bona sintonía: de entrada al 
mes de maig tant dissabte com diumenge la 
nostra marinera plaça de bous acull la gran 
final del campionat d’Espanya de la federació 
espanyola de Agility i Educació canina per lo 
que desitgem que sigue tot un èxit després 
del esforç que ha fet el club de Agility de 
Clotet per a que se celebre a Vinaròs.

De Jerez a Vinaròs formant un excel·lent equip

En família gaudint de la fideuà

La fideuà de Vinaròs también llega a Madrid

Aixó si que es simpatia



J.Z.
El passeig de colon es va convertir en un autentic aparador culinari on es va fer la presentació de les cinquenes jornades gastronòmiques de la 

fideuà en la que participen 18 restaurants de l’associació d’Hostaleria de Vinaròs i on l’acte va tornar a ser multitudinari i en bon sabor de boca entre els 
assistents i on en l’apartat musical van tornar a triomfar els tigres del Cervol.

A Vinaròs saborosa fideuà
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A.C.

L’espai Sebastià Miralles de la seu 
de la Fundació Caixa Vinaròs acull 
actualment la interessant exposició 
de Joan Barberà ‘Caldria fer plorar 
la pintura’. Una mostra que era 
inaugurada el passat divendres 
27 i que ha sigut possible  gràcies 
a la implicació artística i personal 
de Miralles, “és un dels espais més 
dinàmics de la Fundació”, com 
apuntava la coordinadora de la 
Fundació, Nati Romeu, la qual va 
recordar que l’artista vinarossenc, 
en inaugurar l’espai que porta el 
seu nom, va dir que no volia que 
fora un lloc en el qual exposar tan 
sols la seua obra, sinó que també 
pogueren passar altres artistes, 
amics o alumnes que se considerés 
que era interessant. La darrera 
exposició que va acollir l’espai de 
Miralles a la Fundació va ser la d’ 
Elias Pérez. 

Barberà, definia Miralles com “un 
gran artista, un gran home i un gran 
pedagog de l’art, és el pare de la 
pedagogia a Valencia”, afirmava.  La 
mostra aporta una selecció d’obres 
que son una continuïtat de l’obra 

que es pot contemplar en el MuVIM, 
a Valencia, “esta obra està realitzada 
exclusivament per aquell museu”. 
“Aquesta proposta és en estos 
moments una derivació del MuVIM, 
tant important o més, perquè aquí 
em sembla estar més a casa”.

Barberà indicava que els 
artistes solen acudir a revisions 
de la seua bora i de plantejaments 
anteriors, “estic en un moment 
de reapredizatge, realment 
sabem pintar?”. “En mirar enrere 
veus que et falta encara més 
respecte a la investigació del 
teu món interior, de fer per 
desfer, de pintar per a despintar, 
aprendre per a desaprendre, la 
contradicció continua”. Respecte 
a ‘Caldria fer plorar a la pintura’, 
Barberà assenyalava que no es 
tracta de plorar de tristesa, sinó 
d’alegria, “hi ha un món interior 
de l’artista, i quan el artista plora 
està reflexionant, però plora 
d’alegria, misticisme, introspecció 
i d’espiritualitat”. “En un món 
tant difícil el refugi de l’art és 
imprescindible”. 

‘Caldria fer 
plorar la pintura’, 
Barberà visita la 
Fundació Caixa 
Vinaròs

Barberà: “En un món tant difícil el refugi de l’art és imprescindible”

Per al seua part, Miralles agraïa 
l’actitud de la Fundació al recollir 
“totes les meues propostes”. 
“Tindre la possibilitat de comptar 
a través del meu treball en una 
gran quantitat de companys i 
companyes, bons professionals, que 
tenen la voluntat gràcies a l’amistat, 
als llaços i també al compromís que 
es té amb la cultura a vindre a un 
poble que no coneixen i de forma 
absolutament voluntària portar les 
seues obres aquí”. Un espai que 
esdevé, també, pedagògic, com 
apuntava Miralles,”que aquest sigui 
un espai en el qual la qualitat sigui 
inqüestionable, a mi em sembla 
importantissim reivindicar l’alta 

cultura, i ho dic així”. Una cultura 
que de vegades no és ben entesa 
i que es confon en cultura d’elit, 
quan, com assenyalava l’artista 
vinarossenc, “és una qüestió de la 
política, que té que apropar l’alta 
cultura al poble”. “L’altra qüestió, la 
de la cultura popular, mal entesa, 
és una qüestió de populisme, que 
mai no acceptaré, perquè sempre 
des dels poders es té al poble com 
a tonto, i això no es pot acceptar. 
“Qualsevol persona del poble està 
preparada per entendre qualsevol 
proposta que sigui, però cal que se 
li done, que les persones tinguen 
accés a aquesta cultura”. Per a 
Miralles, Barberà es “un gran pintor”

Miralles: “la política deuria apropar l’alta cultura al poble, una cultura 
que de vegades es confon en cultura d’elit” 
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CadenzZa Little Band va presentar el 
passat dissabte 21 d’abril el seu espectacle 
“Cadezza Sound Experience” a la ciutat 
de Vinaròs. Aquest concert s’incloïa 
dins la variada programació d’actes que 
l’ajuntament de Vinaròs va organitzar per 
conmemorar el dia del Llibre.

Aquesta nova formació, va recrear les 
orquestres de Swing americà dels anys 50, 
i així es va donar a conèixer, actuant per 
primera vegada a la ciutat de Vinaròs.

El públic assistent, que va omplir totes 
les localitats de l’auditori, va poder gaudir 
d’uns estils de música inusuals, com són 
mambos, cúmbies, Swing, “cha-cha-cha” 
Fox-trot, Rithm&Blues, a càrrec d’aquesta 
nova Big Band formada integrament per 
músics de la província de Castelló. 

L’agrupació, compta en l’actualitat 
amb un planter fix de 17 músics i el jove 
director Juan Camilo Roda. Té com a 
objectiu traslladar l’espectador a un món 
de sensacions sonores agradables, amb el 
recorregut musical que ofereix per estils  
diversos des de la música dels anys 50 fins 
l’actualitat.

Cal destacar l’èxit aconseguit en el 
concert de presentació en juliol passat, 
en el que van compartir escenari amb el 
guanyador del popular concurs televisiu 
“Operación Triunfo” en la edició del 2011, 
Nahuel. 

En l’actualitat el grup està preparant ja 
el seu nou espectacle “CadenzZA LIVE” que 
estrenarà aquest estiu al passeig a la ciutat 
de Vinaròs.

La música de 
Cadenzza Little 
Band sorprén 
gratament als 
vinarossencs

La nova Big Band de la comarca, trasllada al públic assistent a l’època daurada del Swing americà de 
l’orquestra de Glenn Miller, amb temes tan coneguts com En Forma o Moonlight Serenade
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La Societat Musical “La Alianza” de Vinaròs 
va aconseguir alçar-se amb el PRIMER PREMI 
i MENCIÓ D’HONOR de la PRIMERA SECCIÓ 
del XXXV Certamen Provincial de Bandes de 
Música celebrat el passat diumenge 29 d’abril 
a l’Auditori de Castelló, sent la segona vegada 
en la seua història que es presenta en aquesta 
secció i la segona vegada que guanya.

A les 10 del matí estaven citats els músics, i 
gran quantitat d’aficionats, entre ells el regidor 
de Cultura Lluís Gandia i la regidora Ana Rosa 
Escuín, que van voler acompanyar a la banda 
en el seu desplaçament a la capital de la 
província en aquesta cita tan especial per a 
l’entitat que presideix Víctor Arenós, i als quals 
des d’aquestes línies volem agrair el seu suport 
incondicional.

A l’arribada dels músics a l’auditori de Castelló 
ja es veu un gran moviment. Les audicions del 
diumenge van donar inici a les 9:30 del matí, i 
l’expedició vinarossenca observa les abraçades 
i cares de satisfacció entre els que acabaven 
de tocar, les carreres dels percussionistes que 
s’afanaven a carregar i descarregar els camions 
on transporten els instruments, salutacions 
entre músics que segurament feia molt de 
temps que no es veien.

Una vegada dins de l’Auditori, s’instal·len al 
vestuari que se’ls ha assignat. Un gran vestuari 
que es queda xicotet per a 85 músics. Uns 
es canvien de roba, uns altres munten els 
seus instruments, uns altres es preparen les 
partitures…. De sobte, el vestuari es queda 
buit i com per un procés de selecció natural, 
els voltants de l’Auditori s’ompli de grups 
de vinarossencs, perfectament ordenats per 
famílies d’instruments per a posar a punt el 
llavi. Encara queden 90 minuts per a pujar 
a l’escenari, però per a ells el Certamen ja ha 
començat. 

Arriba el moment de passar el control, els 
músics s’amunteguen a les portes de l’escenari 
esperant que els membres de la Federació 
els comuniquen que ja poden sortir a escena. 
L’espera es fa llarga, els nervis comencen 
a aflorar, se sent la veu de la presentadora 
llegint el curriculum de la banda, passen pel 
cap els passatges més delicats del concert i 

el subconscient els trasllada als dits. Al lluny 
se sent, SOCIETAT MUSICAL “LA ALIANZA” 
DE VINARÒS. Ha arriba l’hora, és moment de 
demostrar el que durant moltes setmanes s’ha 
treballat.

El primer a sonar va ser el pasdoble de 
presentació, en aquesta ocasió “Gente Joven” 
del compositor de Sant Mateu, Josep Roda. 
A continuació l’obra obligada en aquest 
XXXV Certamen Provincial de Castelló “Fiesta 
Mediterránea” de Manuel Lillo, i van finalitzar 
la seua actuació amb l’obra de lliure elecció 
“Pico del Teide” del compositor nord-americà 
Gregory Fritze.

La banda no va defraudar, i com era 
d’esperar, van estar a un gran nivell, sonant 
amb la força i la intensitat pròpia d’una gran 
banda de primera secció, amb la musicalitat 
quels caracteritza i la flexibilitat a la que ens 
tenen acostumats en els últims anys. Així ho 
va reconèixer el nombrós públic que omplia 
la sala Simfònica de l’Auditori de Castelló i que 

va obligar al director, José Ramón Renovell, a 
sortir a saludar després d’una gran ovació.

I així ho va creure també el jurat, qui va 
atorgar a La Societat Musical “La Alianza” de 
Vinaròs  el PRIMER PREMI i MENCIÓ D’HONOR 
de la PRIMERA SECCIÓ.

Però les emocions encara no s’havien acabat 
i és que faltava un premi molt especial. Es tracta 
del diploma acreditatiu que es concedeix 
al director que haja guanyat el Certamen 
Provincial en tres ocasions. En el cas del nostre 
director, José Ramón Renovell, vertader artífex 
del gran canvi de La Societat Musical “La 
Alianza” de Vinaròs des de la seua arribada al 
capdavant de la banda a l’any 1982, és el quart 
Certamen Provincial que aconsegueix (1995, 
1997, 2006 i 2012) tots ells amb la La Societat 
Musical “La Alianza”.

Enhorabona a músics, director i directius, i ara 
a treballar per a preparar la final Autonòmica 
que tindrà lloc a la localitat valenciana de Xest 
a finals del proper mes d’octubre.

“La Alianza” guanya el XXXV certamen provincial 
de bandes de música
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Recursos humans.

cultura

Una iniciativa solidària de l’Associació d’Alumnes 
del Consell Municipal d’FPA

Diumenge 22 d’abril, la gent de l’Associació d’Alumnes del Consell Municipal d’FPA 
vam posar una parada a la fira del llibre per vendre exemplars de 2a mà, i alguns còmics, 
gràcies a la col·laboració de Norma Editorial. Com cada any, els diners recaptats han 
estat destinats a alguna finalitat social. Enguany s’han aconseguit 256 €, que ja s’han 
ingressat al compte corrent de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, Centre 
de Dia de Vinaròs.  Gràcies a tots els que ho heu fet possible.

Llibres pels afectats d’Alzheimer

“Quan la hipocresia comença a ser de molt mala qualitat, 
és hora de començar a dir la veritat” (Bertolt Brecht)

Malgrat la crisi, anem a dinar al bar d’un amic (baratet!). 
Com hi ha pocs parroquians, s´assenta amb nosaltres. 
Ens diu que el negoci segueix baixant i ha de prescindir 
de la seva treballadora. A un altre amic, professional 
experimentat, li ofereixen contractes d’aprenent, per dies 
solts i sense vacances (i gràcies!). Moltes coses apugen: 
les marques blanques, el consum de televisió, l’exèrcit 
d’aturats, les malalties mentals i el nombre d’alumnes per 
aula (i els polítics, que segueixen mentint, negant que 
baixarà la qualitat de l’ensenyament). Em sorprèn que un 
dels consums que més pugen, és el d’esmalt d’ungles!

“¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?” es 
preguntava Vargas Llosa en Conversación en la Catedral 
(1969), per a mi la seva millor novel·la. El llavors progressista 
Mario feia un descarnat retrat de l´inhumanitat de les elits, 
la maquinària fossilitzada dels partits i la resignació de les 
classes populars. 

Si busquem respostes, no n’hi ha prou amb remuntar-
nos a Aznar i la seva tòxica Llei del Sòl –que va propiciar 
la bombolla immobiliària- o al Zapatero que va mantenir 
el model, abans de creure’s capaç de desafiar als mercats, 
dilapidant el superàvit amb injustes rebaixes d’impostos 
i el seu estèril pla-E (50.000 milions per reparar voreres i 
construir pipi-cans). Les nostres desgràcies arrenquen molt 
abans, d’una revolució burgesa en què les oligarquias, 
aliades amb l’exèrcit i l’església, van frustrar un país just i 
culte.

Per sort, estem en bones mans. El govern de Rajoy 
“el perplex” segueix incomplint cadascuna de les seves 
promeses, sense que li caigui la cara de vergonya (els polítics 
rarament tenen vergonya). Segueix pujant els impostos 
a les classes mitjanes, degradant l’educació pública i 
escurçant el dret d’assistència sanitària. La jerarquia 
catòlica continua centrada en els grans problemes, com 
la inquisició contra els homosexuals (veritable obsessió 
d’alguns bisbes). Mentre, l’única política del govern és 
esperar… que als estrangers els vagi bé, i tornin els turistes. 
No queda una altra ja que, tal com estan deixant l’educació, 
no podem esperar un altre futur (també els joves, obligats 
a emigrar, tornaran com turistes). Bé, una mesura sí han 
pres, intervenir TVE per a, seguint el model de Canal9 o 
Telemadrid, evitar qualsevol semblança amb la realitat.

La lògica del capitalisme és implacable i la seva ferocitat 
creix quan les consciències dormen. Són mecanismes 
reflectits cruament en Recursos humans (Laurent Cantet, 
1999). Que el gran capital no dubta a acudir al feixisme 
en cas necessari, és veu a Cabaret (Bob Fosse, 1972): un 
ric burgès diu que necessiten als nazis per netejar el país i 
després els faran fora. Bryan (Michael York) li replica “i com 
els parareu?”. Revisin també l´exuberant La caiguda dels 
déus (Luchino Visconti, 1969).
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

El origen de la industria cerámica asentada 
en Onda y Alcora pudiera tener causas 
ambientales y sociales. En efecto, en el siglo 
XVIII, el centro de producción de azulejos está 
localizado en la ciudad de Valencia en dos 
polos industriales. El 99% de la azulejería del 
siglo XVIII procede de la ciudad de Valencia, 
Manises no produce azulejos en ese siglo y en 
Alcora, en la provincia de Castellón, se inicia la 
elaboración de porcelanas de la Real Fábrica de 
Loza del Conde de Aranda en 1727. El sistema 
de plantillas en Valencia fue introducido por el 
industrial Rafael González Valls, en su fábrica 
de Capuchinos,  tanto es así que en 1851 
fue el único fabricante de azulejos español 
que presentó obra en la Gran Exposición 
de Londres, donde obtuvo una mención de 
plata; además los primeros diseños rayados 
paralelos aplicados por el sistema de trepas los 
tenemos documentados en las producciones 
de muestra para esa Exposición de Londres 
en 1851. Por lo que se refiere a Manises la 
cerámica de revestimiento inicia de nuevo su 
producción después de un paréntesis de más 
de dos siglos, esta iniciativa estuvo vinculada 
al industrial valenciano Rafael González Valls 
(Valencia 1800-1853) al instalar una fábrica de 
azulejos en la década de 1840. En 1857 se funda 
La Valenciana, primera fábrica de azulejos en 
Onda creada por un industrial de la capital. En 
1900 solo queda en la ciudad de Valencia una 
única fábrica de azulejos situada fuera de las 
murallas, la de San Pío V, fundada por Sebastián 
Monleón. Así pues, en 1900, Onda se convierte 
en el primer centro azulejero español. Aquellas 
industrias de Onda fueron la evolución lógica de 
alfares y manufacturas nacidas alrededor de la 
Real Fábrica de Loza de Alcora. Destacan en ese 
sentido el taller de loza fina de Miguel Guinot 
datado en 1805; la fábrica de La Campana o 
de Perís fundada por Vicente Perís Galver en 
1827 como la “fábrica nueva”; y la factoría de 
La Glorieta construida en 1847. Estas fábricas 
anteriores a La Valenciana no añaden nada 
nuevo al hecho fundamental de considerar el 
importante crecimiento del complejo azulejero 
de Onda y pueblos colindantes como un efecto 
del traslado de esa industria desde Valencia 
capital hacia la provincia de Castellón. Si bien es 
cierto que en Onda hubo industrias de azulejos 
vidriados con anterioridad a La Valenciana, 
fundada en 1857 por la sociedad valenciano-
ondense Novella-Garcés, pero es posible que la 
fábrica ya existiera al menos desde 1852, según 
un acta del 23 de abril de ese año insertada en el 
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Onda. 
El propietario y director de “La Valenciana” era 

Manuel Garcés López, que a su vez 
era artista pintor de azulejos, pues 
solamente tras la ampliación de capital 
del auge fabril de finales de siglo XIX, 
intervinieron accionistas ajenos a 
los procesos de producción. En 1958 
sabemos que a Mariano Novella se le 
concede privilegio por una máquina 
para cortar y estampar azulejos, ya que 
éste poseía una fábrica en Valencia, y 
con quien mantuvo sociedad industrial 
Manuel Garcés. Esta empresa, 
conocida como Novella y Garcés, fue 
una de las que mayor producción y 
alta calidad desarrolló en Onda, cuyo 
Ayuntamiento hizo esfuerzos para 
garantizar la continuidad y progreso 
de la industria cerámica. Uno fue la 
aceptación uniforme del Sistema 
Métrico Decimal para la medición de 
los moldes, que se intentó por vez 
primera en 1852, aunque no se hizo 
efectiva hasta 1880. A finales del siglo 
XVIII comenzaron a surgir en Alcora, 
Ribesalbes y Onda, por influjo de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda (Alcora, 
1727), les fabriquetes, pequeños 
talleres cerámicos dedicados a la 
elaboración de piezas de forma 
y azulejos. Durante esta época 
aparecieron las fábricas de Ferrer, en Ribesalbes, 
y Guinot, en Onda. A principios del siglo XIX se 
documentó la fábrica de Peris, en Onda, y la 
de Viñals, en Castellón. Hacia mediados de la 
centuria se contabilizaban factorías en Alcora, 
Ribesalbes, Onda y Castellón, y si bien la mayoría 
de estas fábricas producían tanto piezas de 
forma como azulejos, Onda se decantó hacia la 
elaboración de azulejos. En las últimas décadas 
del siglo XIX proliferaron las nuevas industrias 
en la provincia de Castellón, destacándose el 
centro productor de Onda dentro de la cerámica 
de aplicación arquitectónica. En cuanto a la 
estética los motivos florales y vegetales van 
siendo suplantados y transformados por 
los geométricos. La decoración con trepa 
se impone como sistema más versátil en la 
producción en serie y los colores se vuelven 
más nítidos y uniformes. Hacia finales del siglo 
XIX, con una producción que podemos calificar 
de industrial, se asiste a un resurgimiento 
de temas anteriores: góticos, renacentistas 
y barrocos, pero con predomino de lo neo-
árabe. Alejandro Sol Gálver, pintor ceramista, 
y a Joaquín Sol Michavila; este último fue un 
alfarero que aprovechó sus conocimientos 
como tal para dedicarse a la producción de 

cerámica arquitectónica, fundando la fábrica 
La Palera, convertida desde 1894 en El León, 
siendo ya propiedad de Salvador Cotanda. 
Sería ésta la quinta fábrica de azulejos de 
serie establecida en Onda, junto con las 
de Manuel Castelló (antigua de Guinot y 
futura de La Esperanza), Manuel Garcés y 
Mariano Novella (La Valenciana), Vicente 
Peris (La Campana) y Antonio Aguilella (La 
Glorieta). La fábrica de La Glorieta cambió el 
accionariado de sus propietarios el año 1891. 
Así pues, se fue olvidando la producción de 
loza e incrementando la exclusividad de las 
azulejeras, dentro de un sistema que pudiera 
acceder a los mercados internacionales. El 
consistorio de Onda decidió urbanizar en 1897 
una verdadera zona exclusivamente industrial, 
donde comenzaron a ubicarse las nuevas 
fábricas, entre ellas las de Bautista Martí Gálver 
y Vicente y Salvador Martí Dionís, conocida 
como La de Colera, y luego El Águila, como 
se denominaría hasta 1933; y la de El Siglo, 
de José Lleó Gavaldá, Bautista Martí Dionís, 
Miguel Piñón Chalmeta y José García Marimón. 
La construcción de estas fábricas fue tan rápida, 
que el Ayuntamiento tuvo que crear una calle 
donde ubicarlas, y así en 1899, nacía la calle del 
Arrabal del Castillo. 

Cerámica de Onda del siglo XIX
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“Fal·làcies populars”
Primer que tot felicitar a NNGG per endinsar-se en el 

món de la columna d’opinió en aquest setmanari. És 
d’agrair llegir i rebatre arguments entre organitzacions 
polítiques de la nostra ciutat.

En referència a l’article de la setmana passada de NNGG 
on parlaven de la Reforma Laboral, ens agradaria fer les 
següents puntualitzacions:10.000 nous contractes?

Es veu que quan NNGG va escriure l’article no es va 
adonar que ja havien sortit a la llum les noves dades 
de l’atur. En aquest cas les dades deien el següent: 5,6 
milions de parats (més) 52% d’atur juvenil (més) i 413 
parats (més) des que el PP va entrar a governar a Vinaròs. 
Llavors la nostra pregunta és la següent:

On són eixos 10.000 contractes que anunciava a bombo 
i platillo NNGG com a antídot de la Reforma Laboral que 
segons ells ha de ser beneficiosa per a tots els espanyols, 
espanyoles, valencians, valencianes, vinarossencs i 
vinarossenques? Volem suposar que aquests 10.000 nous 
contractes s’han anat distribuïnt entre els nous càrrecs 
de confiança del Partit Popular allà on mana i allà on està 
omnipresent, ja que si no, no ens surten els comptes. Però 
bé, segur que un ha anat a parar a Vinaròs i al seu asessor 
de serveis. Fantàstic. Almenys rasquem alguna cosa!

També ens agradaria saber l’efectivitat de la Regidora 
d’Ocupació, de nova creació a l’ajuntament de Vinaròs. 
També funciona senyors del Partit Popular i NNGG? Més 
que res perquè lo únic que han creat no és ocupació, sino 
desocupació. En concret 413 nous parats. 

Però bé, tampoc ens endinsarem molt més en criticar 
aquesta doble moral que es respira ( i es llegeix ) des de 
NNGG. Una doble moral escrita que recorda a la línea 
editorial d’algun expresident de NNGG. Vaja… llàstima 
que necessiten la col·laboració externa per a funcionar al 
no tindre iniciativa interna. Simplement dir, que la defensa 
d’aquesta Reforma Laboral no és estar al costat dels joves 
i de la situació que estan vivint. Es tot el contrari, és anar 
contra els joves i la seva situació. És, aïllar-se en la seva 
organització i aferrar-se en uns arguments i un ideari que 
malauradament han de seguir des del seu partit.

I per cert, per a evitar confusions: No és la “herencia 
recibida”. És la seva Reforma Laboral

cultura

agenda cultural

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

EL PASADO DIA 28 DE ABRIL EL GRUPO DE TEATRO CANDILEJAS 
DE VINARÒS PARTICIPARON CON GRAN ÉXITO EN LAS JORNADAS 

CULTURALES DE TEATRO DE SANTA BARBARA TARRAGONA

Per als qui estiguen interessats, en Creu Roja Vinaròs, el dia 
21 de maig, s’iniciarà un curs de primers auxilis.

També, el dia 19 de maig, començarà un curs de socorrisme 
aquàtic.

Per demanar més información o apuntar-se a algun 
d’aquests dos cursos es pot passar per les oficines de Creu Roja 
(c/ Carreró, s/n), de 10 a 14 hores de dilluns a divendres, o bé 
trucar al telèfon 964459464. Gràcies.

Curs de primers auxilis i 
curs d’aquàtics a Creu Roja 
en Vinaròs



24

n. 557 - 4 de maig de 2012

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

4 maig

5 maig

6 maig

7 maig

8 maig

9 maig

10 maig

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
maig 2012

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a

24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

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

En mayo, llegan nuevas oportunidades de todo tipo: familiar, 
profesional, económicas... que te harán dudar los primeros días de mes 
pero que si prestas atención y no dejas escapar tu tren, te acercaran 
posibilidades muy suculentas para mejorar tu día a día. Con la pareja 
puede haber algunas pequeñas discusiones o malos entendidos pero a 
finales de mes todo ello acaba con una unión mucho más fuerte.

Los primeros días de mayo te sientes atacado como si todos y todo 
fuera en tu contra pero antes de llegar a mitad de mes ya deberás 
haber aprendido la lección y usar la empatía para atraer las mejores 
situaciones a tu vida. Sigue cuidando tu descanso y no dejes de 
practicar algún hobbie que te haga desconectar. En el amor aprovecha 
el romanticismo y la pasión que te traen los planetas.

Mayo parece un mes complicado económicamente hablando, sobre 
todo a principios de mes. En el amor debes dejar más espacio a tu pareja 
pues el control que te hacen tomar los astros hacia esa persona este 
mes puede hacerle sentir abrumada y casi encarcelada, y eso no será 
bueno para ninguno de los dos. La familia puede necesitarte más que 
de costumbre. 

El mes pasado rompiste con toda clase de ataduras y  ahora todo es 
nuevo y brilla para ti. Claro que añoras el pasado, pero debes recuperar 
el tiempo perdido fijándote metas posibles a corto plazo para que te 
sea más fácil empezar de nuevo. A finales de mes empezarás a descubrir 
nuevas oportunidades en el amor y también en tu vida profesional. Haz 
caso de los pocos pero buenos consejeros que han quedado 

En mayo el signo de Sagitario atrae la suerte hacia ti, así que únete a 
quienes quieres de este signo y aprende a vivir un poco la vida como la 
viven ellos. Sé más positivo y no te hundas en tus dudas pues en ellas no 
encontrarás las soluciones. Los planetas te acercan la suerte y buenos 
momentos a finales de mes.Si es la economía lo que más te preocupa, 
acuérdate de estas predicciones 

En mayo debes cuidarte de no comer alimentos en mal estado, 
sobre todo si comes fuera de casa. El estómago puede jugarte algún mal 
rato .Cuida también lo que dices y como lo haces, pues puede que tus 
palabras no sean tomadas con la intención con las que tu las mandabas 
especialmente entre tus familiares cercanos. Y en la economía se presenta 
un cambio que deberás sospesar muy bien antes de llevar a cabo.

En mayo tienes los planetas del amor en la casa del entendimiento, 
así que tanto los tratos con familiares, amigos y pareja serán 
inmejorables. Te espera un mes lleno de emociones y novedades.La 
salud dental debes tenerla al día,quizás una limpieza bucal o mejor 
recuerda pasar a saludar a tu dentista si sientes alguna pequeña 
molestia antes de que la cosa empeore.

En mayo empezarás a ver la nueva tonalidad que deslumbrará en 
tu nueva vida. En el amor se predicen momentos de pasión sin límite, 
pero cuidado si es una aventura .La salud anda en un momento álgido 
pero no estará de más que cuides tus pies y articulaciones inferiores. Y la 
economía puede darte una sorpresa en los juegos de azar siempre que 
los compartas con amistades.

En mayo las posiciones planetarias te restan algo de fuerzas, pero si 
sabes buscar la forma de descansar y tomarte las cosas con paciencia, 
sabrás pasar los primeros y   más difíciles días del mes sin dificultades 
extremas. Por encima de todo el consejo del mes es que esté atento a lo 
que te aconsejan los que te quieren pues no andarán tan equivocados 
como tu imaginas.

No es momento de quedarte sentado esperando que todo venga 
a ti o se solucione solo. Debes moverte si quieres empezar a notar 
cambios positivos en tu vida. Los planetas pondrán de su parte pero 
tu debes dar el primer paso y último empujón. En el amor si todo se 
ve algo complicado a principios de mes, antes de finalizar la segunda 
semana ya comenzará a pintarse de color rosa y a realzar tu sonrisa.

 En mayo prefieres  trabajar solo si es posible. Necesitas paz interior 
y exterior, que conseguirás aclarando tus pensamientos que este mes 
van a estar más acompañados que nunca por tu fuerte intuición. Utiliza 
la ley de la atracción , porque este mes  pidas lo que pidas acudirá a ti 
antes de lo que esperas. La economía también fluye a tu favor y el amor 
parece hecho a tu medida. 

En mayo la situación amorosa cambia un poco y debes estar 
más atento en no caer en la rutina, valorando los últimos cambios 
beneficiosos que habéis conseguido entre la pareja. Intenta pensar dos 
veces antes de hablar o decir algo de lo que luego puedas arrepentirte. 
A finales de mes la recompensa a todos tus dolores de cabeza llegan 
premiados económicamente
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Este fin de semana, los días 5 y 6 de mayo, 
Vinaròs acogerá la vigésimo novena edición 
de la Copa Federación del Campeonato 
de España de Agility. El evento, que se 
desarrollará en la plaza de toros, está  dirigido 
a todo tipo de públicos y será gratuito. En el 
campeonato intervendrán los 50 perros mejor 
clasificados a lo largo de todo el campeonato, 
es decir, la élite del Agility, por lo que los 
asistentes podrán disfrutar de la destreza, 
velocidad y calidad de los perros y de sus 
propietarios. Precisamente ha sido el Club 

Agility De Clotet el que se ha hecho cargo 
de las gestiones y la organización para que 
Vinaròs pudiera albergar este campeonato 
aunque han contado con la colaboración 
de la Federación Valenciana de Agility. La 
presentación del evento tuvo lugar el pasado 
lunes y ha corrió a cargo del Presidente de la 
Federación Española de Agility, Luis Ciurana, 
del presidente del Club Agility De Clotet, 
Pablo Serra, del secretario de la Federación 
Valenciana, Antonio Alcaraz y del alcalde de 
Vinaròs, Juan Bautista Juan.

Vinaròs, sede del Campeonato 
de España de Agility
En el campeonato intervendrá la élite del Agility 

Miguel Pau Rochil
Pare, ja han passat 15 anys i pareix l’altre 

dia.

Pare, sempre estarà en natros i lo recordem 
com era, alegre, divertit, una persona plana y 
una persona molt volguda per la gent.

La teua filla Rosin i la família, no te 
oblidaran mai.

  17-4-2012
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El deporte debe servir de 
ejemplo de concordia y unión, con 
ese propósito nuestros jugadores 
del BAMESAD acudieron a la 
pista de los Rangers, Malvarrosa, 
Valencia. Los Rangers, equipo que 

esta temporada ha militado en la División de 
Honor “B”, presentó una potente alineación 
formada por jugadores de la división de 
honor y alumnos de su escuela. El encuentro 
comenzó con muchos despistes en defensa y 
poco acierto en el tiro a canasta. Los locales 
pusieron rápidamente distancia por medio 
con un comienzo arrollador, donde solo 
fuimos capaces de anotar cuatro puntos en 
doce minutos a tiempo corrido del primer 
periodo (12-4). El encuentro, a medida que 
transcurría el tiempo, se fue igualando, tanto, 
que en el segundo periodo la diferencia era 
de cinco puntos a favor de los locales. Nuestra 
defensa, que no estuvo a la altura de otros 
encuentros, fue mejorando y esto se tradujo en 
un equilibrio total entre ambos contendientes. 
Terminado el tercer periodo, la diferencia era de 
tan solo un punto. Tuvimos muchas ocasiones 

para habernos puesto por 
delante en el marcador, la 
falta de acierto en el tiro nos 
impidió con toda seguridad 
llevarnos el triunfo en 
este encuentro, en el que 
comprobamos que estamos 
evolucionando de manera 
muy satisfactoria y que 
con un equipo escaso en 
jugadores, somos capaces 
de hacer frente a potentes 
equipos, en este caso, a los 
Rangers.  El BAMESAD jugó 
con lo que tiene: Agustín, Manolo, Ramón, Víctor 
y Josep, a los que ayudaron dos jugadores que 
no forman parte de nuestra plantilla aun, Noé 
y Hans, que realizaron un meritorio trabajo, 
fundamental para dar descanso a algunos de 
nuestros titulares. El partido terminó en un 29 
– 26. Lejos de desanimarse, nuestros jugadores 
se fueron contentos sabiendo que, en líneas 
generales, habían realizado un buen encuentro 
ante un equipo de la División de Honor “B”. Nos 
queda un difícil camino pues nuestra plantilla 

es muy reducida, cinco jugadores. Para jugar 
en competiciones, el mínimo exigible son ocho 
jugadores. Invitamos a cualquier persona 
con discapacidad que reúna las condiciones 
y quiera jugar al Baloncesto en Silla con 
nosotros, se acerque por el Pabellón 
Polideportivo, los lunes y los miércoles, a las 
cuatro de la tarde.  Unos luchan por conquistar 
el título de la Liga Nacional, otros por conseguir 
una copa, nosotros nos conformamos con  ser 
y formar equipo, por eso sabemos que el único 
enemigo somos nosotros mismos.

Baloncesto en silla RANGERS VALENCIA 29  -  BAMESAD COCEMFE 26
Rafael Mingo, Técnico-Voluntario del Club BAMESAD-COCEMFE MAESTRAT

MARATÓ DE MUNTANYA 
DE LA FAGEDA

El passat 29 d’Abril es va celebrar  la III Marató de 
Muntanya de la Fageda a la localitat de la Senia. A la 
prova va participar el membre del Club Triatló Jiji-Jaja 
Vinaròs,  Ivan Querol fent un temps total de 05:12:44, 
aconsseguint la 52ª posición. Distància total: 42, 5 kms, 
desnivell acumulat: 4443 m,  passant per paratges com 
el barranc de la Fou, el pare faig, el teixet i   Pallerols i 
amb unes vistes molt boniques del Delta de l’Ebre i la 
costa del nord de Castelló.

DEDICAT A 
MARIAJO

Ja fa un any que te’n vas 
anar, però estaràs sempre 
entre nosaltres. El buit que 
vas deixar en les nostres 
vides es manté, però 
volem omplir-ho amb els 
teus records. No recordem 
els dies, recordem tots el 
moments passats amb tu.

COFRADIA DEL CRIST 
DE LA PAU
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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 

C. D. ALMASSORA – 7
VINARÒS C. F. – 1

Rafa Marcos

Suerte esquiva

Foto: Pablo Batalla

ALMASSORA: Xavi, Serrano (67’ Bovea), Gonzi 
(67’ D. Pérez), Manrique, Navalón, Chicho, 
Fabregat (57’ Carlitos), Nando, Sifre, Jaume y 
Tornador (57’ José). 

 VINARÒS: Raúl Martínez (45’ Lucho), Pedro, 
Óscar Seva (75’ Dani), Álex 

(45’ Guindi), Wifredo, Roberto Peiró, Martín 
Nájar, Ernesto (68’ Ricardo), 

Raúl González, Espinosa y Martin Bogwzevki.  

ÁRBITRO: Piqueras López, asistido por Ventura 
Coret y Blasco Martínez. Amonestó a los locales 
Xavi y Tornador.

GOLES:
1 – 0 5’ Chicho
2 – 0 7’ Sifre
3 – 0 27’  Jaume
4 – 0 46’ Fabregat (P.)
5 – 0 69’ Nando
5 – 1 78’ Guindi
6 – 1 84’ Nando
7 – 1 89’ Chicho

El resultado lo dice todo, el Vinaròs fue un 
juguete roto en manos de un Almassora que a 
los siete minutos ya tenía el partido sentenciado 

con dos goles. Entre que se tiene una plantilla 
corta, lesionados y jugadores que juegan 
tocados, el equipo juega con una apatía que se 
ha reflejado en los últimos partidos y resultados.

En la vesprada del passat dissabte 
28 d’abril va tindre lloc el I TROFEU 
PORTAL DEL MEDITERRANEO en 
el que van competir 136 nadad@rs 
d’edats compreses entre els 4 i els  
12 anys, pertanyents al Club Natació 

Vinaròs,  Piscina Servol i al recent creat Club 
Natació Alcanar. 

En esta jornada els més xicotets, pertanyents a 
la categoria Pre-Benjamina, van competir en els 
estils lliure i braça en distancies de 25 i 50 metres, 
mentre que les categories Benjamina i Alevina ho 
van fer en les mateixes proves en les distàncies de 
50 i 100 metres. 

En la mitja part, es va fer una exhibició per part 
de nadad@rs de la categoria infantil del Club 
Natació Vinaròs, que van mostrar tant als xicotets 
nadad@rs com al nombrós públic assistent la 
força d’un esport sà, nadant 2 proves de 100 
metres estils, una masculí i una femení, on vam 
poder apreciar la bellesa dels diferents estils, 
papallona, esquena, braça i crol.

Es aquest un trofeu on els verdaders 
protagonistes són els nadad@rs més petits dels 
Clubs, ja que  la majoria d’ells és la primera vegada 
que prenen part en una competició. Amb aquest 
tipus de proves deixen amb la boca oberta a tots 
els seus familiars (que omplien de gom a gom 
tant els accessos com les petites graderies de la 
Piscina Servol), demostrant tot el que poc a poc 
van aprenent gràcies a la seua constància en els 
entrenaments quotidians.

Finalitzada la competició, el regidor d’educació 
i sports Lluís S. Adell, va procedir al lliurament dels 

trofeus i medalles a tots els nadad@rs participants 
en este I Trofeu Portal del Mediterraneo.

La classificació final ( pel que fa a les tres 
primeres posicions ) va quedar de la següent 
manera:

Categoria Pre-Benjamí Masculina 2006/07:  
Marc Jaime, David Constantin, Frank Jaime.

Categoria Pre-Benjamí Femenina 2006/07:  
Mar Garcia, Daniela Muñoz, Veronica Padure.

Categoria Pre-Benjamí Masculina 2005:  
Andreu Jovani, Izan Rubio, Santi Matamoros.

Categoria Pre-Benjamí Femenina 2005: 
Natalia Burriel, Ainoha Canalda, Ivone Martinez. 

Categoria Pre-Benjamí Masculina 2004:  
Hector Cervera, Pau Valls, Ivan Boix.

Categoria Pre-Benjamí Femenina 2004:  
Aura Perez, Lourdes Correa, Jenifer Fibla.

Categoria Benjamí Masculina 2003:  

SuperBorja Queralt, Marti Forner, Juan López.

Categoria Benjamí Femenina 2003:  Paola 
Jurado, Silvia Milián, Àngels Ferrer.

Categoria Benjamí Masculina 2002:  Miquel 
Segarra, Ian Calvo, Manel Rodriguez.

Categoria Benjamí Femenina 2002:    Llum 
Serret, Àngels Meseguer, Maria Folch.

Categoria Aleví Masculina 2001:  Marc Antoni 
Nonn,  David Castañeda, Agustín Esteller.

Categoria Aleví Femenina 2001:  Paula 
Jovani, Irene Fabregat, Alba Valladares.

Categoria Aleví Masculina 2000:  Aaron 
Queralt, Andreu Navarro, Hugo Simó.

Categoria Aleví Femenina 2000:  Andrea 
Gual, Paula Perez, Carla Esteller.

Categoria Aleví Masculina 1999:  Joan Bort, 
Ivan Rodiel, Carlos Jimenez.

Categoria Aleví Femenina 1999:   Laia 
Castella, Catalina Garcia.

I TROFEU CLUB NATACIÓ VINARÒS PORTAL DEL MEDITERRANEO
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El passat cap de setmana 
es va celebrar a les pistes 
d’atletisme Gaetà Huguet 

de Castelló una nova jornada del Campionat 
provincial a l’aire lliure, per a les categories 
aleví, infantil, cadet i juvenil. Fins a 12 atletes del 
C.Esportiu-Aigües de Vinaròs hi van participar, 
sent els més destacats:

Daniel Adell: Campió Provincial infantil 
(80mll: 10”78)

Elka Sanz: Campiona Provincial cadet (300m 
tanques: 47”23/ 100mll: 13”20)

Carla Masip: Campiona Provincial cadet 
(1000m ll: 3’10”/ 100mll: 14”02)

Kevin Cornil: 3r classificat provincial juvenil 
(Salt amb Perxa: 3’40m)

També hi van participar: Parel Van Haelen 
(-Infantil- 80mll: 12”70/ Triple salt: 8’14m), 
Daniela Murgueitio (-Juvenil- Triple salt: 10’76m/ 
Disc: 20’20m), Ada Pruñonosa (-Juvenil- 100mll: 
16”25/ Disc: 17’60m), Alejandro Gonzàlez 
(-Juvenil- 100mll: 12”13/ Triple: 11’78m), 
Alejandro Sànchez (-cadet- 100mll: 14”21/ 
300m tanques: 52”86), Maite Serrat (-cadet- 

100mll: 15”50/ 1000mll: 4’08”), Miquel A. 
Carvajal (-cadet- Salt amb perxa: 2’00m/ Triple 
Salt: 9’20m), Guille Carvajal (-aleví- 60mll: 9”80/ 
500mll: 1’50”)

Tambe s’ha celebrat en les pistes de Castelló 
el Cto. Provincial de Proves Combinades, on 
han participat diversos representants del CEV 
competint, i entre ells destacà el nostre atleta 
infantil, Daniel Adell, que es va fer amb el titol 
de campió provincial en l’exathlon amb un total 
de 2022 punts guanyant 3 de les 6 proves que 
es van realitzar i millorant les seues marques 
personals.

En Categoria Aleví,Guille Carvajal ha finalitzat 
en 10ª posició en el Triathlon amb un total de 
590 punts. 

En Categoria Infantil Parel Vanhaelen en 
el Penthanlon acabà en 19ª posició amb un 
total de 811 punts. 

En Categoria Cadet Masculí van participar 
l’Alejandro Sanchez que va acabar 6é amb un 
total de 2017 punts i Miguel Angel Carvajal 
que va acabar 7é amb un total de 1912 punts

Quant a la Cadet Femenina participà 
Elka Sanz només la primera jornada i va 
aconseguir minima per al Cpt.d’Espanya 
Cadet Aire Lliure en la prova de 100 m 
tanques amb una millor marca personal de 
15”28 seg, i per altra banda la nostra fondista 
Carla Masip finalitza  l’exathlon en 4ª posició 
i guanyant amb facilitat el 600 ml amb un 
marca d’1’43”.

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Campionat provincial escolar y campeonat 
provincial de pruebas combinadas

CPT. D’ESPANYA DE CLUBS- DIVISIÓ D’HONOR
Els vinarocenqs, Gaspar Mateu (perxa), Guillem Adell (3000 m.llisos) i Andrea Cabre (5000 m.marxa) han participat este cap de setmana a diferents 

parts d’Espanya a les primeres jornades de la Lliga de Divisio d’Honor.
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Fiesta sorpresa de las damas de fiestas de Vinaròs de varios años a Carmina Forner30

Les mestres d´Infantil del CEIP Assumpció van ser actrius per un 

moment per representar als seus alumnes “La llegenda de Sant Jordi”

La banda de música La Alianza, de Vinaròs celebrant  la victoria del triunfo en  el Certamen Provincial de Bandas

A la imatge els artistes Miralles i Barberà, amb el públic assistent a la 

inauguració de l’exposició a la Fundació. La premsa també estava present



Desde el pasado 28 de abril puedes encontrar en la cafetería panadería Central una impactante exposición de fotos: Leones & Curbis.
Ven a disfrutarla sin compromiso. 31

No crec que hi hagi cap paraula en el diccionari que puga expressar els sentiments que vaig sentir a la festa sorpresa preparada per a celebrar el meu aniversari.

No oblidaré els moments màgics que estic passant però no ús perdonaré els moments que m’he perdut.

Només dir-vos que perfecte és poc. Esteu fets tots uns artistes.

I sobretot: Gràcies per formar part de la meua vida.

Ximo Puig, Secretari General del PSPV, principal convidat a la sisena festa de la rosa, 

celebrada a l’Ermita de Vinaròs

Record d’uns dies passats a les Illes Canàries per 

part d’uns quants vinarossencs/vinarossenques.

Ana Sospedra celebró el pasado 1 de mayo la Confirmación, rodeada de sus familiares y amigos
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Mayo es el mes de las flores,
de las plantas, de los árboles 

frutales...
Todo lo que necesitas para 

su cuidado en




