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“Temps vindrà en que els homes miren als assassins 
dels animals com avui miren als assassins dels homes”, va 
deixar escrit el renaixentista Leonardo Da Vinci. El gran 
polític i pensador hindú, Mahatma Gandhi, per la seua 
part, va afirmar, “Quan més indefensa està una criatura, 
més dret té a que l’esser humà  la protegeixi de la crueltat 
de l’ésser humà.”

Aquestes frases al voltant de la relació de l’esser humà 
amb els  animals venen a col·lació de la conversa que 
hem mantingut esta setmana amb la gent de Proda 
Vinaròs. Neus i Loles són la imatge visible d’un col·lectiu 
de voluntaris que es dedica a la cura de l’estracte 
més devaluat de les especies urbanes, les castes més 
menyspreades. Superar l’antropocentrisme, en un 
entorn urbà, és més complicat per la sèrie d’elements 
afegits que impliquen mantindre un delicat equilibri i 
què incrementen l’hostilitat d’un entorn ja prou difícil. 
Tindre cura de les colònies de gats de carrer, autèntics 
supervivents, s’ha convertit a Vinaròs en la raó d’existir 
de Proda. Al voltant de Neus i Loles es mou un món 
de satèl·lits, persones implicades en una causa, de 
vegades qüestionada, i disposades a compartir i fer 
costat al seu univers felí. Elles demanen una educació 
en seny respecte al tracte animal, i ens recorden la 
vulnerabilitat de gats, i també dels gossos, especies 
amb les quals ancestralment hem compartit des de 
vivències que consten en els llibres de història fins a 
faules, cançons o llegendes. És més, molts de nosaltres 
hem compartit la nostra vida. No sé si cal arribar a 
organitzar concerts especialment audibles per a gossos, 
com Laurie Anderson i Lou Reed, però el que sí és cert 
es què, moltes vegades, tant sols amb un poc més de 
implicació, tots podríem aconseguir que aquest planeta 
fos més habitable. Els animalistes ho saben mol bé. Tot 
i que desenvolupen una tasca incompresa i desagraïda 
socialment, sols cal assistir i participar en la recuperació 
d’un gat o un gos per saber el gratificant que pot resultar 
a nivell humà. Tot comença, de vegades, per una acció 
local, tot comença, sovint, per una conscienciació 
personal. A Vinaròs, aquesta consciència activa té un 
nom.  S’anomene Proda, s’anomene El Cau.  

I aquesta setmana els recomanem una exposició 
que està tenint lloc al passadís de la biblioteca i que 
visita Vinaròs de la mà de ‘Xarxes’, Xarxa Educativa 
Solidària. Una mostra fotogràfica de la qual ampliarem 
informació en el proper número de 7dies, i que retrata 
la lloable tasca que estan desenvolupant membres 
d’aquest col·lectiu, conformat principalment per 
mestres, a Nicaragua. Comentava el mestre i integrant 
d’aquesta iniciativa, Paco Molpeceres, que es tracta 
de fer visible un altre món mitjançant imatges que 

condueixen a la reflexió i a realitats paral·leles. Els 
mestres són, principalment -i precisament en aquest 
moments- els que més conscients són que en aquest 
univers de castes, la ignorància s’ha combatut sempre 
amb Educació.  

I passem a un altre àmbit, però sense deixar de parlar 
de castes, aquells sistemes que sempre han descrit 
l’estratificació social d’una manera visible. Ens remuntem 
en el temps per recordar què, a banda de la India, era 
un sistema prou conegut per l’imperi espanyol, en els 
segles XVI y XIX, sobretot a les seues colònies d’Amèrica 
i Filipines, què, diuen els entesos, va ser un dels 
antecedents del racisme europeu modern. El sistema de 
castes es veu habitualment enfortit per combinacions 
de percepcions socials i polítiques sectàries. Se base en 
llinatges que es creuen en el dret de comparèixer per 
donar explicacions “quan ho creguem convenient”. Si ho 
observem amb atenció, sembla que dels esdeveniments 
econòmics dels últims mesos es desprèn que el sistema 
de castes continua funcionant,i, per cert, sembla 
pletòric. Que hi ha hereus que pertanyen a la casta dels 
Intocables, però que res tenen a vore amb la casta pitjor 
considerada de l’hinduisme. Que són intocables per 
afinitats econòmiques o polítiques. Que tenen permís 
per a jugar amb la cosa pública, patent de cors per a 
defraudar, desesperar i decebre. Que mai no van marxar, 
realment, i que ja podem deixar la nostra arrogància de 
primer món a un calaix i deixar de contemplar amb tanta 
compassió a altres cultures, en principi, aparentment més 
involucionades. Nosaltres mai no vam estar, malgrat la 
revolució industrial, tecnològica i científica, tant pròxims 
al sistema de castes com ara. Sí, ho han endevinat. 
Parlem de Bankia, per exemple. I, per cert, quan pensen 
donar explicacions sobre què és el que ha passat?  Quan 
pensen comparèixer per tal d’ explicar com hem arribat 
fins aquí? El que ha quedat clar es que mai un suposat 
corporativisme polític va ser tant contrari al benefici i la 
protecció de la qualitat de vida de la ciutadania. A no ser 
què, il·lusos de nosaltres, entenguem al cap i a la fi què el 
sistema de castes, realment, mai no va ser abolit.

L’any 1983 del passat segle va arribar al port de Vinaròs 
l’últim petit creuer turístic que va visitar la nostra ciutat. El 
calat del port permet que aquest tipus de vaixell i d’altres 

de més envergadura pogueren, i podrien, visitar-nos. Potser seria una 
bona iniciativa potenciar el port, també com a punt de visita de vaixells 
turístics? La comarca ofereix bastants atractius turístic com a reclam, 
ja que emmarca amplis i variats indrets tant a Els Ports, com al Baix 
Maestrat, amb la Serra d’Irta o del Delta de l’Ebre, entre altres. Vinaròs 
està al bell mig de espais que paguen al pena, és una ciutat que mereix 
ser visitada, i, a més, el port serviria de punt de partida per visitar espais 
naturals i ciutat monumentals. 

La imatge ha estat cedida per Vicent Beltran. 
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El jueves 24 se inauguraba la fuente ubicada 
en el paseo Fora forat. Una fuente que es “la 
guinda final” de la ornamentación del paseo 
llevada a cabo por el Ministerio, cómo señalaba 
el edil de Obras y Servicios, José Ramón Tárrega. 

Acompañado por miembros del gobierno 
local, el edil explicaba que “la fuente puede 
servir para el que quieran utilizarla, siempre y 
cuando respete las instalaciones púbicas”. La 
nueva fuente del paseo Fuera agujero luce el 
nombre de Vinaròs por ambas partes y tiene un 
diseño que simboliza lasolas del mar. La fuente 
concluye, según Tárrega, la remodelación del 
paseo marítimo, a pesar de que todavía quedan 
algunas actuaciones, como la ampliación de la 
caseta de Información y Turismo, “cuestiones 
presupuestarías”, cómo indicaba el edil, quien 
destacaba que se ha abierto la ciudad al mar, 
“después de la remodelación del paseo, queda la 
remodelación de la playa y la modificación de los 
espigones”. Un proyecto aprobado y que cuenta 
con el visto bueno del Ministerio de Medio 
Ambiente, cómo recordaba Tárrega, “estamos 

a la espera de poder conseguir 
dotación presupuestaria, por 
parte del Ministerio, para 
llevar a cabo la remodelación y 
ampliación de la playa que es el 
que le dará en Vinaròs el punto y 
final cuando a tener una imagen 
de municipio turístico”. 

El proyecto de los espigones 
está actualmente en “stand by”, 
cómo destacaba Tárrega, con la 
parte administrativa concluida, 
y esperando que el Ministerio 
pueda tener disponibilidad 
presupuestaría para empezar la 
obra. 

Estatua de Costa y Borràs
Por otro lado, el edil de Obras y Servicios 

aseguraba que los técnicos municipales están 
estudiando el caso de la estatua del paseo 
marítimo, y que se han llegado a la conclusión 
que ha existido un desplazamiento de tierras. La 
solución podría ser “cara”, según Tárrega, y podría 

residir, por ejemplo, en reubicarla dentro de 
unos cementos adecuados. La reparación deberá 
ser urgente, cómo señalaba el edil, porque 
en caso de lluvias podría sufrir movimientos 
más acentuados y , por lo tanto, resultar más 
problemática su reparación. 

Tárrega inaugura 
la fuente de Fora forat
El edil de Obras y Servicios califica la fuente como la 
guinda final en la ornamentación del paseo 

La diputada nacional socialista, Susana 
Ros,  valorava dins de la campanya de 
divulgació encetada pel PSPV-PSOE, els 
pressupostos del govern central com 
els pitjors pressupostos, els més durs 
i els més injustos de tota la historia de 
la democràcia”. “Són una estafa política 
i un engany a la província de Castelló”. 
“No suposa cap inversió nova, sinó què, 
a més, suposen una reducció del 40% de 
les inversions que hi havia en 2011 per a 
la nostra província”. Tampoc no són uns 
pressupostos que contemplen creixement, 
com indicava Ros, i en la comparativa 
amb altres províncies, Castelló sortiria 
perdent, a la província de Valladolid, molt 
similar a Castelló, que se situa amb 432 
euros per habitant, mentre nosaltres ens 
situem en 210 euros per habitant. A més, 
per a Ros els pressupostos afavoreixen 
els defraudadors, amb l’amnistia fiscal, 
“apel·lem al PP a que recolze en el Senat 
les esmenes que hem representat els 
socialistes de la província de Castelló, que 
suposen contemplar les inversions que 
ja estaven previstes en el paper, com ara 
el desdoblament de la N-340, Peníscola, 
Benicarló Vinaròs. Castelló, ha remarcat 
Ros, està liderant l’atur. 

Per la seua part, la diputada autonòmica 
Anna Besalduch, ha destacat que “les 

partides pressupostàries tindran una 
part de no disponibilitat”. “Tenim clar 
que entre les partides excloses no estan 
contemplades les polítiques actives 
d’ocupació”.  “Van a sofrir un altre retall i 
algun dels programes que ajuntament 
posaven en marxa als estius, com el PAMER 
o l’EMCORP, estem sospitant fermament 
que sofriran una retallada importat”. “La 
gran fàbrica de l’atur és la Generalitat”, ha 
afirmat Besalduch. 

Altres conseqüències 
per a Vinaròs, per exemple, 
és la desaparició de 
conceptes inclosos quan a 
al regeneració del litoral, 
per valorar ajudes en cas de 
imprevistos com temporals 
o catàstrofes que puguen 
ocasionar greu erosió. Els 
pressupostos també afecten 
negativament el Corredor 
mediterrani, paralitzen 
la Llei de la dependència 
deixant 3.000 dependents 
afectats a Castelló, que 
destruirà serveis i lloc de 
treball, segons Besalduch, i 
afecten als 9.000 jubilats en 
la província que patiran un 
increment de l’IRPF.

Campanya de divulgació del PSPV-PSOE
Els socialistes engeguen una campanya informativa al voltant dels pressupostos aprovats pel govern central
Susana Ros : “Els pressupostos són una estafa per a Castelló”
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Loles Marquez Martorell y Neus Garcia 
forman parte de Proda Vinaròs. Son, podría 
decirse, algunas de las piezas más importantes 
para que el motor de esta entidad funcione. 
En el caso de Loles, ya sentía empatía hacia los 
animales desde mucho tiempo antes de asistir 
al nacimiento de Proda como asociación: se 
dedicaba a alimentar a los gatos de la calle. 
“A mi madre siempre le gustaron mucho los 
animales, así que esta pasión por ellos, en mi 
caso, viene inculcada por vía materna”. Loles 
se queda pensando un momento y luego 
matiza, “creo que están muy desvalidos, muy 
vulnerables”. Para Neus, los gatos de la calle 
son un colectivo “sin voz”. “Hace dos años 
que estoy trabajando con Poda”, comenta, 
aunque siempre ha cuidado a los gatos de la 
calle. “He adoptado gatos, les he alimentado y, 
finalmente, encontré esta asociación, un lugar 
físico donde poder participar, y me quedé con 
ellos”. 

Quienes sois Proda?
Loles: Somos alrededor de 10 persones, no más. 

Y contamos con 3 personas más que colaboran. 
¿Os mantenéis gracias a la aportación de los 

socios? ¿Cuántos socios sois actualmente en 
Vinaròs?

Neus: No. Hemos empezado hace poco con el 
tema de las asociaciones. Actualmente contamos 
con 30 socios. Pero básicamente nos mantenemos 
gracias a los mercados solidarios que organizamos 
todas las semanas, detrás de la iglesia, en la plaza 
Sant Valent. Hay gente que nos regala objetos, o 
ropa de segunda mano, y nosotros lo vendemos 
a precio solidario. Todo lo que obtenemos, 
íntegramente, está destinado a los gatos de la 
calle, a comida y mantenimiento del veterinario.

¿Cuánto cuesta mensualmente mantener 
Proda?

Loles: Este mes, por ejemplo, en consultas 
veterinarias, hemos pagado 560 euros, y el 
mes aún no ha terminado. Hoy nos han traído 
dos gatitos. Respecto al pienso, hay meses que 
invertimos alrededor de 400 euros. 

 Neus: El veterinario incluye esterilizaciones, 
curas y vacunas.

¿Y sois vosotras los que corréis con los 
gastos? 

Loles: El pienso se paga de lo que se obtiene 
de los mercadillos. El Ayuntamiento, como 
institución se ha portado siempre bien con 
nosotros, tanto anteriores gobiernos locales 
como el actual. Contamos con una subvención 
del consistorio. Claro, cuando el dinero se 
termina, esterilizamos con cuentagotas, de mes 
en mes.  

Neus: Nosotros trabajamos voluntariamente 
por tener las colonias controladas. En este aspecto, 
agradecemos que nos den un dinero que nos 
permite avanzar. Esperamos que continúe siendo 
así. También obtenemos ingresos con calendarios 
que confeccionamos una vez al año, o con rifas. 

Además de contar con el festival benéfico que se 
hace en Navidad, en el que colaboran todos los 
gimnasios de la ciudad. 

¿Se puede decir que Vinaròs es una ciudad 
que cuida a sus animales? 

Neus: Desgraciadamente, la mayoría de la 
gente no conoce la palabra esterilizar. Le confieren 
un sentido muy negativo, cuando nosotros 
contemplamos la esterilización como una medida 
contra la superpoblación. Es la solución de las 
protectoras de todo el mundo.  En otro orden de 
cosas, respecto al trato que se les da, eso ya es otra 
cosa. Hay casos que son auténticas barbaridades. 
En Vinaròs a la gente le gustan más los perros, ven a 
los gatos como cazadores de ratas, y creen que en 
la calle pueden sobrevivir. Aunque también debe 
decirse que, si comparamos, en Vinaròs la gente es 
más civilizadas que en otras localidades. Creo que 
con los años, la gente estará más educada en este 
sentido.  

Loles: Tuvimos un gato que vivió medio 

año con nosotros, era un siamés. Lo dimos en 
adopción. Lo abandonaron en el puerto y lo pasó 
mal porque se encontró con unos desalmados. 
Afortunadamente, esta historia tuvo final feliz.  
De todos modos, aquí en Vinaròs tenemos 
asociaciones como Proda o El Cau. En ciudades 
del entorno no existe nada. Si todas las ciudades 
tuvieran una protectora, la cosa cambiaría. 

¿Qué ha supuesto la crisis para una 
asociación como la vuestra?

Neus: Menos participación en los mercadillos, 
menos ganancias. Si al principio conseguíamos 
obtener 500 euros, ahora conseguimos algo más 
de 100 euros.  

Existen más abandonos de animales. 
Loles: Sí. Y además, se da un problema 

reiterativo en las familias, cuando se tienen hijos, 
aborrecen a los animales. Pasan de ser uno más de 
la familia a ser un estorbo, cuando a veces llevan 4 
o 5 años de convivencia.  

Neus: Si vives 5 años con un gato, ya es 
parte de tu familia, y aún más si lo has tenido 
desde pequeño. No sé, creo que hace falta más 
concienciación. 

¿Disponéis de casas de acogida? ¿Con 

cuántas contáis actualmente? 
Neus: Contamos con 5 casas de acogida. Los 

hay que tienen experiencia con gatos pequeños, 
de biberón, y acogen a cachorros. Pero, cuando 
buscas una casa de acogida temporal para los 
gatos adultos… eso ya es otra cosa. Suele costar 
mucho más. Las acogidas pueden tener un 
periodo de duración de entre una semana a un 
mes o dos. 

¿De cuántas colonias os estáis haciendo 
cargo?

Neus: Actualmente contamos con 12 colonias. 
¿Os han acusado alguna vez de querer más a 

los animales que a las personas? 
Neus: Sí, muchas veces. Pero yo hago una 

reflexión, si un día te levantas y sales a la calle 
despeinada, con pijama, o con muy mal aspecto, 
la gente seguramente te rechazará. Un gato se 
acercará a ti sin importarle tu aspecto. Buscará a 
la persona, no su apariencia. Eso no sucede con las 
personas. 

Loles: A mí me han preguntado alguna vez: 
¿por qué no ayudas a los niños, en vez de ayudar  
a los gatos? Afortunadamente, existen grandes 
persones que están haciendo un gran trabajo 
en ONGs o entidades que ayudan a los niños, y 
existen muchas asociaciones dedicadas a ofrecer 
todo tipo de ayuda a personas desfavorecidas.  
Pero de entidades que ayuden a los animales, sean 
gatos o perros, hay pocas. Debe haber gente para 
todo. 

Son los animales urbanos los elementos más 
vulnerables de la sociedad? 

Loles: Evidentemente. No tienen voz.
Neus: Los animales no pueden opinar, no 

tienen maldad. El ser humano es un lobo para el 
propio ser humano. 

Un apunte para la esperanza. 
Neus: Cuando ves que llega un niño o una niña 

de corta edad, de 4, 5 o 6 años, que ven a los gatos 
y se enamoran, les gustan, los tratan bien.  Y en tu 
interior sabes que es una cosa lenta, pero que son 
estos niños, cuando crecerán, los que harán que 
las cosas cambien.  

Alguna historia que conmueva…
Loles: Conocemos a personas que por 

compromiso personal recogen a gatos, y también 
a perros, y les buscan un hogar para ellos, con 
familias de adopción, tanto en ciudades de España 
como en el extranjero. Hacen una gran labor y es 
algo que resulta, desde luego, esperanzador.  

El email de Proda Vinaròs es: 
info@prodavinaros.com 
El teléfono es el 666 362 599

Proda Vinaròs: 
“Los niños de 
ahora son los que 
cambiarán las cosas” 

“Los animales no tienen 
maldad, pero el ser 
humano es un lobo para 
el propio ser humano” 
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Emma Bas

Solidaritat

actualitatactualitat

És curiòs comprovar com últimament van 
apareixent iniciatives solidàries adreçades 
a aconseguir mitjans per a millorar les 
condicions de vida de malalts –la majoria, 
xiquets-. Primer, va aparèixer el cas d’una 
xiqueta de Canet, Aitana. Després, el de 
Jonathan, un xiquet de Vinaròs que pateix 
una malaltia que podria superar si sa mare 
es pogués sotmetre a un tractament car i 
complicat. Els diners, com sempre, tenen la 
clau de les seues esperances i, per a aconseguir-
los i potser conscients de què no és el millor 
moment per a demanar aportacions directes, 
ha aparegut una fòrmula brillant: recollir taps 
de plàstic. Així de senzill.  Un element que, 
fins ara, dipositàvem al contenidor de plàstic 
sense saber que, reunint-ne un bon grapat 
i acudint als punts de reciclatge autoritzats 
es converteixen en aportació económica. És 
brillant i també emocionant perquè, a través 
de les xarxes socials, anem veient com els 
pares de Jonathan van recollint bosses de 
taps i van veient més prop l’horitzó de la seua 
lluita particular. 

A milers de cases de Vinaròs, a través del 
boca a boca, dels cartells o del Facebook, 
s’ha convertit en una tasca habitual separar 
els taps de la resta de deixalles. Molts no 
coneixem personalment a Jonathan i als seus 
pares, però el fet de contribuir ens acosta a la 
seua causa.  No calen les Maratons Solidàries 
televisives on es reuneixen quantitats de 
diners que maregen però no sabem del cert 
si acaben on d’acabar. Un gest qüotidià tan 
simple és suficient i més efectiu, fins i tot.

Aquesta societat nostra potser no és tan 
insolidària com ens volen fer creure. Potser, 
front a les dificultats, front a les penes 
compartides, aflora la capacitat d’ajuda, es 
fan més estrets els nussos d’humanitat, les 
mans obertes per a donar el veí el poc que 
tenim. Perquè així ha sigut sempre. I no 
hauriem de permetre que deixés de ser-ho.

LA COFRADIA DEL CRISTO 
DE LA PAZ, COMUNICA  QUE 
LA ASAMBLEA GENERAL SE 
CELEBRARA EL SABADO 2 JUNIO 
2012 A LAS 18 HORAS,NO EL DIA 
3 COMO PONE EN LAS CARTAS, 
GRACIAS

Finalmente, la otra moción polémica era 
desestimada por la mayoría absoluta del PP. La 
propuesta se presentada de manera conjunta 
por los partidos de la oposición aunque estuvo 
impulsada en su momento por la Plataforma por la 
Defensa de la Sanidad Pública. Durante el debate 
salieron a relucir varias cajas de medicamentos 
y sus correspondientes precios desde el escaño 
del popular Gandía. La oposición argumentaba 
que estaba en juego la continuidad de la Sanidad 
Pública, y el edil popular argumentaba que la 
gestión de los socialistas al frente del gobierno 
central obligaban al PP a adoptar “medidas 
imprescindibles”. En este sentido, Batalla 
contraatacó  afirmando que “Rajoy mintió para 
ganar las elecciones”, y remarcaba, “hay gente 

que llama al hospital y le dicen que las listas 
están cerradas”. Batalla incidía en que el “milagro 
económico de 2004”, gobernando Aznar, tenía los 
pies de barro. El socialista Jordi Romeu resaltaba 
que el “negocio del ladrillo ya se ha acabado, y 
las empresas tienen que invertir en otras cosas”, 
y trasladaba que no entendía porqué empresas 
privadas querían invertir en Sanidad, si estaba 
dando tan malos resultados. Según Romeu, que 
creará una sanidad “distintiva”. Gandía echaba 
mano de hemeroteca para recordar las cifras 
desde el año 1995 vinculadas en el hospital 
comarcal que, según apuntaba, reflejan la mejora 
en servicios en profesionales y facultativos que se 
han operado en este centro hospitalario durante 
los años de gobierno del PP.

Las modificaciones 
presupuestarías vuelven a los plenos
El alcalde de Vinaròs opina que modificaciones son fruto de “la herencia”, los socialistas apelan 
a la coherencia y los independientes recuerdan las críticas recibidas por las modificaciones en 
las anteriores legislaturas

El pleno de mayo daba luz verde a gran parte 
de los puntos del orden del día, consiguiendo 
unanimidad en apartados como la propuesta 
de firma del convenio entre Ayuntamiento 
de Vinaròs y la Conselleria de Bienestar Social 
respecto al Punto de Encuentro o la propuesta 
de firma del convenio de gestión de playas 
con la Consejería de Turismo. Los puntos que 
generaban más controversia eran los referentes a 
las modificaciones presupuestarias, una de ellas 
por un importe de 399.963’98 euros, y la otra 
por un importe de 4.845’ 87 euros, referentes a la 
liquidación del ejercicio de 2011 y con la finalidad 
de acelerar el pago a los proveedores, como 
explicaba el edil popular Ernesto Molinos, así 
como gastos generados entre 2010 y 2011 con 
facturas que se han presentado cuando el ejercicio 
ya estaba cerrado. Ambas modificaciones salían 
adelante. La primera con el apoyo de PP, PSPV, 
PVI y BLOC y la abstención de ERPV; y la segunda 
con el apoyo de todos los partidos y el voto en 

contra de ERPV. El reconocimiento extrajudicial 
(4.845’87 euros), obtenía el mismo resultado. El 
debate pasaba por la opinión del edil de ERPV, 
Lluis Batalla, que afirmaba que no se debía llevar 
a cabo ninguna modificación si se adoptaba la 
solución “de renunciar a algún asesor”, y, también, 
por la recriminación de los independientes, 
que recordaron las citicas recibidas desde el PP 
cuando estaban gobernando cuando incluían 
modificaciones presupuestarías. A pesar de 
todo la edil del PVI Mª Dolores Miralles afirmaba 
que su partido “a diferencia de ustedes, no 
los machacaremos,” para dar su apoyo a las 
modificaciones. Desde el PSPV-PSOE mostraban 
su comprensión por situaciones concretas.  
Vicent Andreu Albiol apelaba a la coherencia de 
su partido para apoyar el punto. 

El alcalde de Vinaròs, el popular Juan Bta. 
Juan, opinaba que entendería las críticas 
recibidas por parte del PVI si las modificaciones 
correspondieran a la liquidación del presupuesto 
de 2012.

Moción conjunta
El plenario daba luz verde de manera unánime a una moción conjunta de todos los partidos para 

recordar en el gobierno central los afectados por la expropiaciones de terrenos de la variante, así como 
instar a la agilización de este pago. 

Además de la moción sobre el pago de las 
expropiaciones de los terrenos afectados por la 
variante, BLOC-Compromis dejaba nuevamente 
sobre la mesa la propuesta correspondiente 
al pago de l’IBI por parte de la iglesia. Una 
moción a la cual se sumaba una enmienda 
del PP que apostaba por ampliar el pago a 
otros organismos exentos. El nacionalista 
Jordi Moliner señalaba que en tiempo de crisis 
se debería de revisar el pago de tasas y los 
impuestos de la iglesia, puesto que vivimos 
en un estado aconfesional. El edil Batalla 
apuntaba que este pago no debía de efectuarse 
tan sólo en tiempo de crisis, y debería de 
incorporar a todo tipo de confesiones. Por su 
parte, la independiente Miralles argumentaba 

que el pleno no era el marco adecuado para 
debatir una moción de estas características, 
“nosotros no somos legisladores, somos ediles”, 
destacaba. El socialista Guillem Alsina, por su 
parte, recomendaba revisar las propiedades 
de la iglesia en Vinaròs. El regidor popular Lluis 
Gandia contradecía todas las declaraciones 
para manifestar que había un interés político 
detrás de la moción. Desde el BLOC, Moliner 
replicaba que los eventos vinculados a la iglesia 
católica fueran sufragados por los católicos, no 
con dinero público, que la iglesia mantiene una 
casa a la calle de Ángel que “están dejando caer” 
y otros pisos cerrados que podrían ser utilizados 
como viviendas sociales. Moción y enmienda de 
sustitución salían finalmente adelante.

Moción IBI iglesia 

Moción sobre Sanidad Pública
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“LA PEÑA TAURINA PAN Y 
TOROS, COMUNICA A LOS 
SOICOS LA PRESENTACIÓN 

DE LA DAMA DE LA 
ENTIDAD, QUE SERÁ HOY 

SÁBADO 2 DE JUNIO, A LAS 
20 HORAS, EN EL LOCAL 

SOCIAL

Con motivo del interés de la Concejalía 
de Agricultura de este Ayuntamiento en la 
confección de un listado de las Comunidades 
de Regantes existentes en el término municipal 
de Vinaròs, solicitamos a los Presidentes o 
Responsables de las mismas, nos faciliten los 
siguientes datos:

Denominación de la Comunidad de 
Regantes

Situación del pozo
Presidente
Responsable de la misma (si fuera persona 

distinta al Presidente)
Dirección de contacto
Teléfono de contacto

Podrán presentar dicha información 
mediante:

Instancia presentada en los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Vinaròs (Pl. San 
Telmo – Edificio Pirulí, 1º)

Fax al 964.40.77.06 964.40.77.01 dirigido a 
Agricultura

Correo electrónico: cfabrega@vinaros.org

AGRICULTURA – AJUNTAMENT DE VINARÒS

La Asociación de Restauradores de la 
localidad de Guardamar del Segura celebró el 
pasado lunes la quinta edición del concurso 
de cocina ‘La Ñora y el Llagostí’. Un certamen 
que atrajo a 23 especialistas de los fogones 
a las instalaciones de La Saranda. Esta 
competición en la que es esencial el uso 
de ambos ingredientes es el pistoletazo de 
salida para la semana gastronómica prevista 
este año del 4 al 10 de junio. Al igual que el 
Ayuntamiento de Vinaròs, desde Guardamar 
del Segura se apuesta por la restauración local 
y los productos autóctonos como modelo de 

promoción turística.
Al certamen ha acudido un representante del 

municipio de Vianrós, en este caso, la concejala 
de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs. Esta 
colaboración se enmarca dentro del convenio 
de colaboración turística que próximamente se 
reeditará entre ambos municipios.

La conejal de Turismo Elisabet Fernández 
ha mostrado su satisfacción por haber podido 
participar como miembro del jurado de 
este certamen culinario. En este sentido ha 
remarcado la gran calidad y diversidad de 
propuestas presentadas por los participantes.

Vinaròs en Guardamar del Segura
Turismo participa en el concurso de cocina del langostino y la ñora de 

Con motivo de tratar 
conjuntamente las necesidades 
que la Asociación de Alzheimer 
de Castellón tiene en el Centro 
de  Vinaròs, ha tenido lugar en la 
Corporación un encuentro entre 
los máximos responsables de 
dicha asociación el Presidente D. 
Emilio. Marmeneu y un técnico 
de la asociación., el alcalde de la 
ciudad, Juan Bautista Juan  y la edil 
de Bienestar Social y Discapacidad, 
Marcela Barbé. 

Entre los temas estudiados y las 
diferentes propuestas abordadas, 
destaca la solicitud de una 
prorroga a la Generalitat para la 
adecuación de la infraestructura 

del Centro  (reformada el  ejercicio 
anterior poco antes de los cambios 
realizados en la normativa) y la 
ampliación provisional del número 
de plazas de 25 a 40 en el  centro de 
la asociación. Esto daría el tiempo 
que también necesita el proyecto 
de Centro de Día-Residencia del 
Ayuntamiento para la adopción 
del modelo definitivo de gestión, 
resolver la construcción o no de 
la residencia y la participación de 
la iniciativa privada y, por tanto, la 
utilización del Centro de Día como 
instalación independiente o unida a 
la Residencia, que necesita trámites 
administrativos diferentes, para 
usos diferentes.

Reunión sobre Centro del Alzheimer 

La programació per a la festivitat de 
la patrona de Vinaròs la Mare de Déu 
de la Misericòrdia està ja a punt per al 
diumenge 3 de juny. Aquest any, com 
ha informat la regidora de festes, Carla 
Miralles, se iniciarà com ja és tradicional 
la sortida de la requia en romeria a les 
7 del matí des de la plaça parroquial. La 
comitiva se traslladarà a l’ermita, lloc 
on es desenvoluparà gran part de la 
programació de la jornada, com l’actuació 
de Les Camares, per passar posteriorment 
a les 12, a la missa a l’ermitori continuació,  
a les 13 hores, se farà la benedicció de 
l’arròs, i el repartiment de les racions de 

les paelles, com  l’any anterior, en el qual 
se va recuperar la degustació d ela “típica 
paella vinarossenca”. A les 19 hores, ja de 
tornada al nucil urbà, tindrà lloc una missa 
a l’arxiprestal i l’acostumada processó 
pels carrers de Vinaròs. 

Miralles ha senyalat que Autos 
Mediterráneo posarà al servei dels que 
desitgen muntar a l’ermita un servei 
gratuït que des de l’avinguda Llibertat 
efectuaran el trasllat fins l’ermita de les 
persones que ho desitgen en horari de 9 
del matí, a les 10, a les 11 i a les 12 hores. 
Tornant al mateix punt de la ciutat a les 
15,  a les 14 i a les 17 hores.

Presenten programació de La Misericòrdia
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Noemí Polls

Route 
66

“D’una altra galaxia”

actualitatactualitat

El passat divendres 25 de maig en un 
Auditori Municipal de gom a gom, els socis de 
Caixa Vinaròs, celebraren l’Assemblea General 
Ordinària. 

Per unanimitat s’aprovà l’informe de 
gestió, els balanços, el comte de resultats 
i la distribució dels mateixos. Els resultats 
foren inferiors a l’exercici 2010 motivat per la 
donació a la Fundació Caixa Vinaròs de part 
de l’immobilitza’t, tal i com s’havia acordat 
a l’Assemblea General celebrada l’any 2011. 
Aquesta donació fou feta amb càrrec als 
beneficis.

S’informà als assistents de la dissolució de 
la Federació de Cooperatives de Crèdit de la 
Comunitat Valenciana i del compliment per 
part de l’Entitat dels reials decrets 2/2012 i 
18/2012 publicats recentment pel ministre 

d’Economía Sr. De Guindos, i també del 
requeriment anomenat Basilea III respecte a la 
ràtio de solvència, on es demana un 8%, tenint 
la Caixa Vinaròs el 14%, és a dir un 175% més 
de l’exigit.

L’últim punt de l’ordre del dia, era la 
renovació dels membres del Consell Rector, 
on foren reelegits D. Francisco Javier Castell 
Ferreres, D. Agustin Miralles Grau, D. Manuel 
Molinos Borrás, i D. Enrique Puchol Capsir , 
havent-hi també dos noves incorporacions. D. 
Gonzalo Velasco Llorach i Dª Mª Adela Rubert 
García.

Seguidament el president acomiadà als 
rectors que durant 12 anys han desenvolupat 
el càrrec, D. José Mariño Vinaja i D. Gonzalo 
Velasco Gombau, que foren acompanyats 
d’un fort aplaudiment per part del assistents.

Assemblea general Caixa Vinaròs

Eva de Benito Mengual, alumna de segundo de ESO de la Divina Providencia de 
Vinaròs, ha sido una de las seis premiadas de la provincia de Castelló en el 52 Concurso 
de Relato Corto Coca-Cola Jóvenes Talentos. La entrega de premios se celebró en el 
Bioparc de Valencia donde se dieron cita los premiados de las provincias de Castellón, 
Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Cuenca. Eva recogió el premio junto a la profesora 
de lengua castellana Fátima Mestre.

“La gent es pensa que els polítics som d’una altra 
galaxia i no patim els problemes dels demés, i és tot el 
contrari, els sentim ben a prop i els vivim amb molta 
preocupació i amb la voluntat de voler ajudar i no 
poder, en la majoria de casos”. Santa Magdalena de 
Pulpis és una població de poc més de 800 habitants. El 
seu alcalde Sergio Bou, coneix pràcticament a tots els 
seus habitants i així describia la seva angoixa davant els 
problemes econòmics que viuen els seus conciutadans 
amb aquesta crisi. Així m’ho comentava en una entrevista 
aquesta semana. I no n’és una excepció. El mateix 
explicava Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, 
Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, Tena de Sant Jordi, 
o Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs. Provablement un 
alcalde sigui la figura política més propera a la realitat del 
carrer. A ells els paren, els demanen i els exliquen, mirant 
als ulls, els drames econòmics que està vivint molta gent. 
Una situació vertaderament incòmode.

Aquest diumenge, entre moltes altres notícies com les 
referents a Bankia o l’escandalosa xifra de diners cobrats 
per Rato per deixar l’entitat en l’estat en el que l’ha deixat, 
llegia que el Congrés dels diputats es vol gastar 90.000 
euros en un retrat de José Bono. Cada vegada la societat 
en general te menys respecte per la clase política que 
ha passat a ser la més desprestigiada juntament amb 
els banquers. Suposo que la majoria d’ells, per poder fer 
el que fan, evita haver de mirar als ulls del qui pateix, 
esquivant la solidaritat, la empatia. Vull pensar que només 
així poden fer-ho. Evitar el problema, ignorar-lo, no mirar-
lo als ulls, fent la técnica de l’estruç però utilitzant les ales 
per omplir-se les butxaques és el que han fet molts. Estic 
segura que acaldes que escolten, els que s’impliquen, els 
bons, els de debò, están patint amb el seu poble, però 
lamentablement i malgrat la bona voluntat de molts d’ells, 
propers a la seva gent, crec que n’hi ha massa que son 
realment “d’una altra galaxia”, a com a mínim ho semblen, 
de la galaxia de la covardia de no mirar als ulls del que 
pateix i solidaritzar-se. Una galaxia desgraciadamanet 
amb excés de població.
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Critiquen el retard en 
convocatòria de PAMER i EMCORP

Des del BlOC-Compromís s’ha lamentat que 
encara no s’hagin convocat mitjançant el SERVEF 
els programes EMCORP y PAMER, dues opcions 
que dinamitzaven laboralment  Vinaròs durant 
els mesos previs a l’entrada de l’estiu, com ha 
recordat el regidor d’aquest  partit, Domènec 
Fontanet, el qual ha destacat que amb més 
de 3.000 aturats a la ciutat es deuria reclamar 
que entrès en funcionament la contractació 
dirigida, en el cas del PAMER, a actuacions de 
tipus medi ambiental, com neteja de barrancs 
o arrengament de camins rurals, entre altres. 
Respecte a l’EMCORP, la plantilla contractada 
habitualment se dedica a la tasca de neteja i 
manteniment de platges, dos programes als 
quals se sumava el Salari Jove, que servia per a 
poder contractar, també, monitors per l’Escola 
d’Estiu Illa. Fontanet traslladava  a l’alcalde de 
Vinaròs que se informe del perquè d’aquest 

retard. 
D’altra banda, el portaveu ha assenyalat 

l’agravi comparatiu que suposa pel comerç de 
Vinaròs el fet que ja s’hagi detectat “top manta” 
al passeig de Vinaròs, un tipus de venda que no 
paga impostos els quals es veu obligat a pagar 
el comerciant vinarossenc, la qual cosa suposa 
una “deslleialtat”, segons Fontanet. El regidor de 
BLOC-Compormís li ha demanat a la regidora de 
Governació que efectue tasques de vigilància.

A més, Fontanet ha criticat que Vinaròs s’ha 
quedat sense inversions. En aquest sentit, 
ha citat com exemple el carrer de Santa Rita 
per afirmar que les voreres estan en mal 
estat,”plenes de clots”, i que és un vial amb una 
adequació que es deuria prioritzar. Fontanet 
ha recordat que no se estan duent a terme 
millores en cap carrer, a banda de les obres que 
s’han dut a terme al carrer del Doctor Fleming, 

obres que provenen ja de l’anterior legislatura, 
i ha recomanat al govern local “que se posen a 
treballar”.  

Finalment, el regidor de BLOC-Compromís ha 
opinat negativament sobre l’estètica de la font 
que se inaugurava el passat dia 24 al passeig 
de Fora forat. Segons Fontanet, “sembla un 
rentapeus de la platja” “No ens agrada l’estètica”, 
ha destacat, opinant que s’hagués pogut 
invertir els diners d ela font en altres projectes 
o iniciatives.

BLOC-Compromís lamenta que encara no s’hagin dut a terme la convocatòria dels dos 
programes per a dinamitzar laboralment Vinaròs

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha dado 
este lunes la “bienvenida a casa” a sus nuevos 
miembros, la directora del Institut Valencià 
d’Art Modern (IVAM) , Consuelo Ciscar, y el 
músico Carles Santos, dos personas “singulares 
y brillantes” con las que, al fin, el organismo 
consultivo cubre todas sus plazas, algo que se 
deseaba “desde hace años”. 

Así lo ha expresado el presidente del CVC, 
Santiago Grisolía, en el pleno en el que Ciscar y 
Santos han tomado posesión de sus cargos y en 
el que, después de recoger la correspondiente 
medalla del CVC, se van a estrenar como 

consejeros. Al acto también ha asistido la 
consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola 
Johnson. 

Según se ha dado a conocer, Consuelo Ciscar 
formará parte de las comisiones de las Artes y de 
la Ciencias, mientras que Carles Santos -debido a 
la limitación a diez miembros de cada comisión-- 
se integra, “de momento”, ha recalcado Grisolía, 
en la Jurídica y acudirá con voz pero no voto a la 
de las Artes. 

La consellera de Cultura ha dado la 
enhorabuena a los consejeros “por aportar su 
experiencia y profesionalidad al mundo de 

la cultura”. “Gracias de verdad por su aporte a 
nuestra sociedad, a nuestra cultura y por tanto 
a todos los valencianos”, ha exclamado Johnson. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de las 
Artes, Ramón de Soto, ha augurado que gracias 
a las incorporaciones será un grupo de trabajo 
“muy divertido” y ha mostrado su disposición a 
“hacer mejor la sociedad” desde la institución. 

Martín Quirós, por parte de la Comisión de 
Ciencias, ha subrayado “la fuerte personalidad” 
de Ciscar y Santos y, finalmente, la responsable de 
la Comisión Jurídica, Pepa Frau, ha manifestado 
su satisfacción por que “entre la música”.

El CVC da la bienvenida 
a sus nuevos miembros 
“brillantes y singulares” 

Con la incorporación de Carles Santos i de Consuelo Ciscar, el organismo 
consultivo cubre todas sus plazas

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha dado este lunes la “bienvenida a casa” 
a sus nuevos miembros, la directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) , 
Consuelo Ciscar, y el músico Carles Santos, dos personas “singulares y brillantes” con 
las que, al fin, el organismo consultivo cubre todas sus plazas, algo que se deseaba 
“desde hace años”.

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Rastrillo solidario este 
sábado 26, en la plaza 
parroquial de Vinaròs 
para misiones en el 
tercer mundo. Gracias a 
todos y por todo.
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Alumnes de Secundaria de Vinaròs

L’altre dia mentre estava dinant ,com 
cada diumenge, reunit amb els meus de 
sobte va sortir un tema curiós. He de dir 
què la conversa va ser força divertida i molt 
productiva.

La meva avia estava impacient per saber 
que vull estudiar l’any vinent ja que estem 
cursant segon de batxillerat i estem encarant 
la recta final, jo li vaig contestar que no ho 
tenia clar perque com tots sabem avui per 
avui cap licenciatura t’assegura un treball fix. 
Això va ser l’aperitiu , més tard va decidir-se 
per dir-me on estudiaria i altra volta jo no 
sabia que contestar-li perquè a Catalunya 
pujaran les taxes de la matríclua als que no 
són naturals d’allí i també perquè la crisi-
vista l’actuació del govern- no s’acaba i el 
cost de vida a Barcelona o Valencia res té 
a veure amb el de Vinaròs. De segon plat 
la pregunta va ser evident, fill estàs segur 
què vols estudiar?Jo aquesta vegada li vaig 
contestar afirmativament, però li vaig dir 
avia , el que no sé segur és com s’ho faran els 
meus pares per a poder pagar un 40% més 
de la matrícula  perquè tal volta els poden 
despedir del treball així que la cosa està 
fotuda.

De postre, la meua cosina de 8 anys 
que no va dir res durant l’àpat va esclatar: 
Doncs jo com de gran vull ser rica i no tenir 
preocupacions tinc dos opcions, la primera 
casar-me amb el fill d’Urdangarín i la segona 
fer-me banquer a poder ser de Bankia i forçar 
la meva marxa perque les indemnitzcions les 
regalen.

I tu, què vols ser 
quan sigues gran?

Estas declaraciones han sido realizadas 
desde la calle Doctor Fleming, vial que según 
el portavoz socialista, cuya actuación debía 
finalizar la peatonalización del centro histórico 
de Vinaròs, “quedó planificado, aprobado y con 
dotación presupuestaria en el último año de la 
legislatura del gobierno entre el PSPV-PSOE y 
el PVI”. La obra salió a adjudicación ya estando 
en el ayuntamiento el nuevo gobierno local, 
“la única obra de cariz municipal que se está 
ejecutando y que debía tener un periodo de 
tres meses de duración, por lo que si a finales 
de enero empezaron las obras, a finales de abril 
deberían haber finalizado. “La paralización es 
total”, ha afirmado el portavoz socialista, que ha 
añadido que “ni el responsable de urbanismo, 
ni el asesor, coordinador, y últimamente 
técnico de servicios, va subiendo de categoría”, 
han estado “encima de la obra ni haciendo 

seguimiento de la misma”. El portavoz socialista 
deseaba que realmente las obras estuvieran 
finalizadas al inicio de fiestas de San Juan y 
San Pedro, “si al empresa se ha marchado, se 
debe rescindir el contrato”, además de salir 
a licitación, situación que podría alargar el 
periodo con consecuencias de molestias para 
los vecinos, y especialmente los comercios. Otra 
problemática señalada por Romeu reside en el 
aspecto de la circulación ya que este céntrico 
vial permite a los vehículos procedentes de la 
parte norte acceder a otras partes de la ciudad. 
En otro orden de cosas, Romeu advertía al 
gobierno local que incorporen un cartel en la 
fuente de Fora Forat recientemente inaugurada, 
que especifique que el agua no es potable, 
ya que se ha observado a alguna persona, y a 
algunas mascotas, bebiendo cuando ésta entra 
en funcionamiento. 

Reintegran 
664.857 euros 
a  Vinaròs 
La ciudad obtendrá esta 
cantidad de la liquidación 
definitiva de los tributos 
del estado referentes al 
año 2010

Según ha anunciado el portavoz socialista 
Jordi Romeu, la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del estado del 
año 2010 arroja un resultado positivo para 
Vinaròs, que se cifra en 664.857 euros. Una 
“buena noticia” que ha sido comprobada tras 
estudiar la documentación correspondiente 
“Vinaròs, en la liquidación de este presupuesto 
del estado, recibirá ya euros vinculados al 
ejercicio de 2010”. Romeu ha añadido que “por 
mucho que le pese al equipo de gobierno, en 
el año 2010 gobernaba le PSPV y el PVI”. Romeu 
zanjaba así el tema de “acusaciones” por parte 
del PP acerca de la mala gestión económica 
al frente del consistorio. Así, un aumento a la 

recaudación respecto a lo previsto es al que 
ha fructificado finalmente en estos números 
a favor del consistorio. Romeu comunicaba  
al edil de Hacienda que de esta cantidad se 
recibirá de inmediato el 50%, 332.428 euros, 
y que el resto se pagará más adelante, “no 
sé si mensualmente o harán un segundo 
pago por la misma cantidad que ahora va a 
ingresarse”. El portavoz socialista calificaba la 
devolución de “muy buena noticia”, y criticaba 
que el gobierno local no haya informado a la 
ciudadanía de esta circunstancia. Un dinero 
con el que, aseguraba Romeu, ahora se podrá 
pagar a Vaersa la recogida y tratamiento de 
residuos. 

Calle Doctor Fleming

La regidora de Comerç de l’Ajuntament de 
Vinaròs, la vicepresidenta de l’Associació de 
Venedors del Mercat i un representant de 
Vinarosphotobloggers, van inaugurar dilluns 
l’exposició de fotografies que s’han presentat al 
concurs Art Fotogràfic al Mercat de Vinaròs.

La regidora de Comerç, Amparo Martínez, ha 
recordat que Art Fotogràfic al Mercat de Vinaròs 
és una campanya organitzada conjuntament 
per la Regidoria de Comerç, el Mercat de Vinaròs 
i Vinaròsphotobloggers, que consistix en la 
realització de tres activitats diferenciades que 
tenen com a eix comú la fotografia. Estes activitats 

són: un concurs de fotografia, un estudi de 
fotografia  projecció i una exposició fotogràfica.

El termini per a presentar les fotografies al 
concurs va finalitzar el dia 5 de maig i s’han 
registrat 27 participants que han presentat un total 
de 69 fotografies. Hui s’ha inaugurat, al Mercat 
de Vinaròs, l’exposició dels treballs presentats al 
concurs. 

Cal recordar que hi haurà un premi atorgat pel 
jurat popular, per això les persones que vulguen 
participar en la votació podran emetre el seu vot a 
l’anvers d’un tiquet de compra del mercat i l’hauran 
de dipositar en l’urna habilitada a aquest efecte.

Inauguració de l’exposició de fotografies del concurs 
Art Fotogràfic al Mercat de Vinaròs
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Lluís Batalla

Mans negres, caps blancs

Qué repetitus i...!
Mª Dolores MIralles

Que pesats són els representants del 
PP en el nostre consistori. Repeteixen i 
repeteixen, com lloro ensinistrat, allò que 
el seu amo els ensenya, dia rere dia, creient 
l’home que així el pobre animal té capacitat 
intel · lectual. Però no ens enganyem, no 
deixa de ser un ésser irracional que a l’únic 
que atén és a les lliçons del seu mestre i que 
no té iniciativa pròpia i d’aptitud per a un 
aprenentatge raonat.

Els nostres regidors del PP, com lloros 
ensinistrats, ens mostren setmana rere 
setmana, un espectacle buit d’iniciatives, 
de continguts, amb posades en escena 
que semblen molt però que són res. L’únic 
que sabem és que cada dia hem de pagar 
més impostos municipals. En realitat, 
han fet alguna cosa, vostès, des que són 
al consistori? Només queixar-se, acusar i 
desprestigiar l’anterior consistori, repetint 
la mateixa estratègia que els germans grans 
de Madrid, que ben apresa tenen la lliçó, 
que casualitat, ensinistrats com els lloros 
pel seu amo.

Han de saber que el seu únic interès ha de 
ser Vinaròs, per sobre del seu partit i de les 
ambicions personals de qualsevol dels seus 
integrants. La majoria absoluta de la qual 
gaudeixen no els atorga més poder ni més 
suport, sinó més responsabilitat, perquè 
obcecats per tant poder poden prendre 
decisions equivocades que ens afectin de 
manera negativa.

Recordem que el Sr Juan B. Juan, en 
el seu discurs d’investidura, va allargar 
una mà de cooperació i d’entesa a tots 
els representants sortits de les urnes 
electorals. Quin mentida només començar, 
com aquella en què asseguraven que no 
pujarien impostos. A més d’un dels votants 
se’ls s’encongiria la mà ara.

Però pensem en el present: treballen, 
treballen, treballen. Deixen de mirar al 
passat i solucionen tot el que estigui al 
seu abast. Siguen pràctics, si us plau, amb 
visió de futur i amb amplitud de mires. 
Encara que vist el vist és molt demanar. 
Semblaven una cosa i són una altra molt 
diferent. En el fons no estan preparats per 
governar, tot això els va gran i més d’un 
s’hauria d’haver quedat a casa, estalviant-
nos uns sous immerescuts. Tots vostès són 
una mentida, com el lloro que sembla que 
parla, però l’únic que fa és repetir de forma 
mecànica sons guturals que no sap el que 
signifiquen.

Dins d’un món global el progrés econòmic i social 
d’un país en totes les seves vessants es basa cada 
vegada més en l’habilitat de mostrar-se i projectar-
se com a quelcom diferent, singu lar i atractiu. De 
la mateixa manera podem aplicar-ho a nivell de 
competència turística entre pobles. La possibilitat de 
competir ja no ve donada exclusivament per oferir 
preus baixos com passava anteriorment (el turista 
d’avui dia no solament selecciona la seva destinació 
pel preu, sinó que atorga una gran importància a 
factors intangibles, surt a gaudir d’una experièn-
cia gratificant, que inclogui tot tipus d’activitats 
addicionals, que no cal considerar complemen-
tàries, sinó part fonamental d’un producte turístic 
complet), ni per l’oferta de sol i platja (dins un marc 
genèric, al qual també s’anomena com “marca 
blanca”), ni només per la qualitat , sinó per mitjà 
de l’originalitat i l’autenticitat; per competir cal ser 
diferents.

La aposta que es va fer pel turisme familiar des 
de Vinaròs tenia la virtut de tocar de peus a terra 
amb els atractius que es podien oferir. La aposta 
que es va fer amb un nou passeig cara al mar anava 
en la direcció d’oferir un producte diferent a un 
nombre de visitants, que platja per platja podien 
escollir qualsevol altre poble de la costa. Fora de 
polèmiques de sobrecostos, dels quals els principals 
acusadors d’aquests són aquells que ha dil.lapidat 
els recursos del País Valencià, el nou passeig situa 
Vinaròs a l’epicentre dels atractius turístics: és 
un passeig diferent, per a un turista familiar. La 
motivació per venir a Vinaròs està servida. 

Aquesta diferència és la pedra angular del 
turisme basat en la identitat, en allò que és inherent 
a un territori i una societat, i només a aquell. En el 
paisatge, en el llegat, en el capital cultural que es 
pot oferir.

Aquesta diferència s’ha de saber traslladar al 
mercat. En aquest primer any de govern popular a 
Vinaròs s’ha pogut observar que una cosa és la foto 
a les revistes especialitzades, la Fira especialitzada, 
i l’altra és la realitat que veiem. Salvaguardant la 
actuació de Elisabet Fernandez i la seva honestedat, 
que ha quedat palesa, el turisme que vindrà, trobarà 
el mateix que s’ofereix en altres llocs, i tot per la 
intromissió d’altres àrees de govern, amb familiars 
inclosos a l’ombra, entestats en camuflar un passeig 
emblemàtic amb terrasses, braves i cervesa. No es 
tracta tan sols d’una manca de coordinació entre 
regidories. El passeig de vianants de Vinaròs, amb 
la introducció i permís de circular de cotxes de 
manera indiscriminada, han aconseguit vulgaritzar-
lo i això no ha estat des de la regidoria de turisme.

Paseando el domingo por la mañana 
por el paseo, valga la redundancia, veo en 
funcionamiento aquello que según dicen, es 
una fuente, y en el momento que pasé por allí 
no tenia ningún motivo para pensar que era una 
fuente: estaba llena de gente que venían de la 
playa -incluso haciendo cola- para lavarse los 
pies.

Si es qué es una fuente y no un lavapiés, creo 
que se tendría que poner una valla; alguien 
comentó que las que están puestas a tal fin, o 
sea lavapiés, no funcionaban.

También vi vallada la estatua de Costa y Borràs. 
Pregunté y quizá exagerando, me comentaron 
que existe riesgo de que se derrumbe debido 
a las grietas que se han abierto en la base 
del monumento. Quizá el vallado sea una 
exageración, si bien se puede aplicar aquello de 
que “es preferible prevenir que curar”. Esperemos 
se pueda solucionar y no se tenga que quitar 
aquel monumento que debe tener algunas 
decenas de años de antigüedad. Cuando llegué 
a esta ciudad el año 1944 ya existía, y según 
me han contado, en más de una ocasión antes 
de que fuera derribada, cuando se derribó, era 
la estatua de metal. Sobre la paralización de las 
obras de la calle dr. Fleming, es porque la empresa 
constructora ha entrado en lo que antes se 
decía suspensión de pagos y mi acostumbrada 
pregunta: cuando se concede la obra a una 
empresa en los momentos actuales… ¿no se 
tendría que investigar su situación económica 
para evitar lo ocurrido? Me parece normal que 
esto hace unos anos no se mirara, pero siendo 
que este gran incremento del paro se deba a 
la infinidad de empresas que han cerrado, más 
que por reducción de plantillas, que esto cuesta 
lo que se dice un riñón. Hoy tal por cómo está 
la situación económica, ya no nos podemos fiar 
ni de nuestra somera y habrá que tener unas 
precauciones que indudablemente antes no 
hacían falta. Al no estar en el centro, como la obra 
comentada, también está parada y sin terminar 
la obra iniciada y muy adelantada en el avda. 
Barcelona ¿es por lo mismo?. Allí no hay ningún 
perjuicio -creo que para nadie- pero ¿cuántos 
establecimientos están en la calle dr. Fleming? 
no los he contado, pero sería curioso saber el 
perjuicio económico que para los mismos está 
representando el que no se haya cumplido 
el tiempo fijado para las obras y seguro no 
tendrán ninguna compensación que quizá esta, 
la compensación, podría ser que este año se les 
dispensaran los impuestos municipales.
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Aquesta volta si
Ramon Puig

Ara fa un any
Guillem Alsina Gilabert Jordi Moliner Calventos

Vicent Beltrán 
On farem cap ?

Era Maig de 2011 quan un Juan Baustista 
Juan embriagat per l’eufòria de la recent 
aconseguida majoria absoluta del Partit 
Popular de Vinaròs, començava a ser una mica 
conscient que aquelles 150 propostes electorals 
presentades baix l’optimisme d’unes enquestes 
a nivell estatal realment favorables, serien molt 
complicades de portar a terme per la magnitud 
de la mentida contada i per la mandra política 
d’alguns dels seus Regidors.

Aquelles 150 promeses electorals van ser 
editades en dos idiomes, un era el castellà i l´altre 
una cosa extranya semblant al català. Constava 
d’onze grans temes, com el de “dinamizar la 
economía local para crear empleo” o el ja famós 
“hacer más y mejor con menos gasto”. Doncs 
bé, passat un any d’aquella festa nocturna 
regada amb cava repleta de cares conegudes a 
Arxipreste Bono 46, i fent un repàs a les accions 
de govern portades a terme pels populars, 
podem ben assegurar que d’aquells onze grans 
blocs dels quals constava el programa del 2011, 
tant sols han seguit fil per randa aquell que deia 
“disfrutar del tiempo libre”.

En un any al capdavant de l’Ajuntament 
de Vinaròs, hem vist com el senyor Gandia 
ho reglamentava tot, com ell era l’encarregat 
d’assumir el paper d’Esperança Aguirre i 
crear polèmiques recurrents per a distraure 
al personal davant la falta d’activitat de                         
l’Ajuntament, hem vist a un Don Juan Bautista 
Juan lluir com un autentic gall dindi en cel el 
“títol” d’Alcalde Absolut, a la senyora Mar Medina 
trinxar tot lo referent als funcionaris i a la policia 
local, al senyor Ernesto Molinos preguntant-nos 
diàriament allò de “donde està la bolita”, i al gran 
Tàrrega, anar de toll en toll fins a rentar-se els 
peus a la recent estrenada font del passeig. De 
la resta de Regidors Populars,  no podem dir res 
perquè encara no tenim notícies.

“Per a parlar de l´assessor m’agafaré aquella 
expressió tant castissa que diu que “lo cortés no 
quita lo valiente”, ja que personalment, i deixant 
de banda ideologies i maneres de fer, he de 
reconèixer que en un any ens ha tancat la boca a 
tots aquells que vam criticar la seva contractació 
a base de treball, encara que continuo pensat 
que el sou que cobra és innecessari ja que la 
seva feina la deuria estar fent el senyor Tàrrega, 
el qual cobra per ser Regidor de Serveis.”

Aquesta volta si ha segut possible debatre la 
moció presentada per BLOC-COMPROMÍS sobre 
el pagament de l’IBI de les propietats que trauen 
profit econòmic de l’Església Catòlica Apostòlica 
i   la taxa de recollida d’escombraries. Utilitzant els 
mecanismes legals que ens dona el reglament de 
l’ ajuntament, el passat plenari vam tornar a forçar 
el debat d’aquest assumpte ja que al plenari del 
mes d’abril el PP, en majoria absoluta, va votar 
en contra d’incloure aquests punt en l’ordre 
del dia. És cert que sabiem que no l’aprovarien, 
però l’important es crear el debat i la normalitat 
de poder parlar de qualsevol assumpte, ja siga 
l’església, la monarquia o el que sigui. Utilitzant 
la seua majoria, amb el recolzament del PVI i 
Esquerra Republicana, desvirtuant la nostra 
moció van acabar aprovant un altra, però la 
feina esta feta i l’hem fet nosaltres, ai beneita 
democràcia! Tal i com va dir el meu company 
i portaveu, Domènec Fontanet, continuarem 
portant al plenari tots aquells temes i preguntes 
que creiem siguin importants o necessaris per al 
bon funcionament de la nostra ciutat. 

Prompte venen les festes, unes festes de 
les quals l’oposició no estem assabentats de 
gairebé res doncs s’ens dona la informació en 
conta-gotes, la regidora de festes tindrà les 
seues raons,  natros no l’entenem. Una de les 
nostres grans preocupacions és la comissió 
de festes, l’any passat degut a lo prompte 
que vam vindre les festes, desprès de les 
eleccions, la regidora va desfer la comissió de 
festes existents i va crear una nova totalment 
formada per gent afín a ella i al seu partit, 
obviant la pluralitat. Ens va dir i així ho vam 
acceptar, que era provisional, que per a les 
fetes de 2012 estaria feta la comissió de festes 
nova amb més participació i oberta a totes les 
entitats. Les últimes informacions que ens ha 
donat la regidora es que encara no esta fet el 
reglament, un any desprès encara no ha sigut 
capaç de crear una nova comissió, al·legant 
problemes en la redacció dels estatuts, ella no 
té que fer els estatuts per això estan els tècnics. 
Espero que com ara no dona temps, sigui 
capaç d’obrir la comissió a tot tipus d’entitats i 
persones i no torne a ser una comissió només 
del PP pel bé de les nostres festes. Si es així ens 
tindrà per col·laborar amb un esperit crític però 
constructiu.

Algú es creu de debò que un comerciant, 
banquer, industrial, fuster o advocat, per 
ser ministre, president, alcalde o regidor, 
es converteix en un set ciències expert 
en lleis, economia, urbanisme, sociologia 
o agricultura? Això podria justificar la 
mediocritat de les obres, el desgavell 
pressupostari, la degradació de la qualitat 
humana de la societat o la ruïna econòmica 
de la població en general, però no aclareix 
qui decideix que tot això beneficie uns pocs i 
enfonse la majoria. 

Algú recorda els “poders fàctics” del 
franquisme? Doncs continuen dominant 
el poder de l’Estat. La corona, el govern, el 
congrés i els partits són l’aparador del poder, 
la façana que solapa les entranyes de l’Estat. 
L’aparell financer, militar, judicial, i l’elit de 
funcionaris, són els quatre pilars de l’Estat i 
l’únic poder executiu.

Quin és el paper del Parlament? L’escenari 
teatral d’una funció dirigida des de les 
bambolines. La població elegeix els actors, 
però no els autors de l’obra: el poder bancari, 
militar, judicial, ni els alts funcionaris del 
poder acadèmic i administratiu. Funcionaris 
que sempre hi són, governe qui governe, i 
representen les grans famílies econòmiques, 
militars, i judicials a través de concursos a què 
només els membres tenen accés.

El poder autèntic no és elegible ja que 
constitueix l’essència de la tirania de l’Estat 
i dóna caràcter de dictadura al règim 
parlamentari amb l’única funció d’aprovar el 
que el poder decideix. Es podria resumir amb 
la coneguda frase “Qui mana és el Pentàgon”, 
i aconsello als més estatolàtrics reveure la 
pel·lícula de J. Frankenheimer, Camí a la guerra, 
per veure el pobre paper d’un president —
en aquest cas, Lyndon B. Johnson— davant 
els poders fàctics de la Casa Blanca, amb la 
guerra del Vietnam sobre la mesa.

I els alcaldes? Una dita corrent entre els 
funcionaris municipals diu “Els polítics van i 
vénen, nosaltres sempre hi som”. Però també 
hi són els especuladors locals, provincials 
i estatals, amb el seu exèrcit d’advocats, 
arquitectes i enginyers. Pot decidir un alcalde 
qüestions importants? És clar que sí, sempre 
que tinga els vist-i-plau dels poders fàctics. 
La prova és que amb Bofill, Moliner, Romeu, 
Balada (junior) i Juan i el model de ciutat té 
el mateix perfil: el dels especuladors. Perquè 
serà?

Pot un alcalde amb voluntat de manar, 
confiar en els serveis tècnics? Seran ells la clau 
de la desfeta urbanística? De parlar, es parla, 
però ningú s’atreveix a tirar de la manta.

Manar.., 
Mana qui mana!

Estava jo sentadet tranquil·lament fent una 
birra en una terrassa del magnífic passeig, (per 
cert no l’ant volgut cobrar per defensar els 
corralets), quant han passat en manifestació els 
“amos”dels súper mercats Sabeco, Mercadona, 
Carrefour, etc. més els venedors de Vinaròs 
(quans hi ha) del mercat del dijous.

Protestaven per la grant quantitat de 
venedors “Top-Manta” que tenim Vinaròs 
que fan que les ventes beneficis d’aquestes 
empreses “menudes i familiars” han vist 
reduïdes dràsticament 

Que s’han cregut aquets capitalistes 
monolopolistes africans, que no en tenen prou 
organitzant safaris i matar elefants? Aquí venen 

a traure el pa dels nostres fills i els beneficis 
d’aquestes empreses familiars que tant 
pateixen per nosaltres.

Sort tenim a Vinaròs, de tindre dos regidors 
Nacionalistes, de quina nació? Espanya, 
País Valencià. Països Catalans. O comunitat 
Valenciana?. L’un fa de xivato, no sabem que 
en trau de denunciar a unes persones que han 
tingut que deixar el seu poble i familiars, uns 
per motius politics, altres per la fam. I l’altre, 
que a vegades te arriades devent, fa de cadi del 
tigre del Maestrat 2 ?

Arribarem com en la Alemanya nazi, que els 
fills denunciaven als pares?
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Beneficència Torera  
Ratonera (3)

Avançar cap a 
la III república
Manuel Villalta

Diumenge, no  fa sol, plou, la 
gent grant no passetja pel magnífic 
passeig, quant escampa un poc, és 
la canalla de les comunions  la que 
gaudeix d’ell jugant amb l’ampli i 
tranquil espai. A l’estiu farcit amb 

excés cadires i taules i casetes cutres de gelats. 
Que no sabem si és per abús recaptatori, o és com 
diu Dom Carlo, per mantenir el vot captiu. Per 
què els establiments que paguen tot l’any no 
diuen ni piu? 

“Levante 6 de maig”del primer any triomfal 
de don (Tancredo) el sr Rajoy, que pateix tan 
per nosaltres que ens deixarà més pelats que 
a les rates, tots els divendres per als jubilats, 
pensionistes, aturats, treballadors “legals”i 
treballadors obligats a treballar en negre,estem 
esglaiats quant ens dona informació dels acords 
presos en el consell de ministres, fan por els sentir-
los. Però et queda el dubte de saber qui mana en 
aquesta pell de brau amb tants “hidalgos”per 
metre quadrat, son els politics estrangers? els 
banquers? els mercats? els especuladors? o els 
alemanys? Porta una noticia (Levante) que per 
sabuda no ens deixa de sorprendre, de la patén 
de cors que tenen alguns politics amb solatge 
franquista.

“Xavier Moliner (president de la inútil 
Diputació, no per tots) estudia anular la corrida 
de la Beneficència para ahorrar,” que la feien per 
malgastar? La despesa per recaptar 68.000 euros 
és de 170.000. “Los ajuntamientos eran los que 
sufragavan gran parte del acto, abanderado por 
C Fabra”, no podia ser altre, el primer client dels 
puticlubs (paraules d’ell publicades al Levante 
26 d’abril) i dels paranys. Diuen que el reclam 
bucal atreu tota classe de pardals, inclús alguns 
que no tenen ales, però, sí que acabaven tots  
enviscats, en molts paranys tenen prohibida la 
entrada. 102.000 euros de dèficit tenen aquets 
espectacles, primitiu, inculte i torturador. “Levante 
5 de maig” protesta de l’alcalde de Vila-reial pel 
cobrament per par de la Diputació de 19.850 
euros pels passes de 2010 i 2011, de la famosa 
correguda benefica, passes que segons l’Alcalde 
no van arribar al poble. Vinaròs pagava entrades? 
Com es repartien?

Lo promès es deute, avui em parlat de 
beneficència torera i un tast de corrupció, que ací 
al País Valencià en tenim per donar i vendre. Com 
em dit en altre lloc, si el molt Honorable no fa ús 
dels imputats tindrà problemes per cobrir tots els 
llocs politics i administratius

Fem un petit espai a l’article 
que sobre els nostres carrers 
i places teníem preparat, per 
publicitar una noticia d’Acció 
Cultural del País Valencià al 
qual  hem cregut convenient 

donar-li total ressò que es mereix. Al mateix 
temps,  ens congratulem per la noticia que 
considerem un fre als atacs constants a la 
nostra llengua, podem dir que finalment 
la raó i el sentit comú es van imposant. El 
comunicat diu: 

“ El Tribunal Superior de Justícia li ha 
donar la raó a l’entitat Acció Cultural 
del País Valencià en la demanda que va 
interposar en el seu dia contra el reglament 
del Butlletí Oficial de la Província que edita 
la Diputació. La raó de la demanda era el 
fet que aquest reglament només admetia 
els anuncis redactats en valencià si anaven 
acompanyats d’una còpia amb la versió 
castellana.

Ara el TSJ sentencia que no, que la 
Diputació està obligada a acceptar els 
anuncis redactats en valencià sense que 
s’hagen d’acompanyar de cap versió en 
castellà. Acció Cultural del País Valencià 
entenia que si el català i el castellà eren 
cooficials al País Valencià, no es podia exigir 
a una de les llengües  un requisit que no 
s’entenia a l’altra.”

Poc a poc les coses van tornant al seu 
lloc. La llengua, qui som d’on venim quin 
es el nom del nostre país es segur que un 
dia tornarà. Lo que hem de tallar de soca-
rel, d’una vegada per totes es el sistema que 
permet que hi hagin corrupcions com es el 
cas de Bankia, i tantes i tantes injustícies 
lladronicis i malentesos en fi,   un sistema 
que fomenta sobretot l’individualisme. Un 
sistema que permet que hi hagin molts 
d’AVE i autopistes que no porten enlloc , 
com aquí a Vinaròs que tenim “ projectes” 
com el Castor que fan sospitar que només 
s’han fet per crear a la llarga, mes dèficit 
econòmic i mes dèficit democràtic i guanys, 
molts de guanys per la seva construcció 
que finalment harem de pagar tots. Com 
sempre.    

Sortosament, com diu Joan Fuster. Vindrà 
un dia que tot serà normal. Normal vol dir 
això, natural.

A qui té la raó se 
li ha de donar

La transició s’ha constituït en tot un Règim 
que ha anat consolidant aspectes conservadors 
de la mateixa com: la no roptura politica,moral 
ni econòmica amb el franquisme,el model 
monàrquic,el protagonisme d’una església catòlica 
sufragada amb fons públics,el model electoral 
de 1977,el control conservador de col·lectius 
fonamentals com el poder judicial. Cal incorporar 
el problema de la impunitat del franquisme, aixi 
com recuperar la memòria històrica,que aparelli 
reconeixement i indemnitzacions a les dones i 
homes que van lluitar contra el franquisme.

Mentre,algunes conquestes de l’esquerra per 
al text constitucional no són avui més que paper 
mullat .la constitució del 78 recull drets com: el 
dret a un treball suficientment renumerat (art 35),l’ 
dret a l’accés a la cultura (art 44),dret a un habitatge 
digne i adequada (art 47) i que els poders públics 
establixquen els mitjans que facilitin a l’accés 
de els treballadors a la propietat dels mitjans 
de producció (art 129) i que l’Estat,mitjançant 
Llei,podrà planificar l’activitat econòmica general 
per atendre a les necessitats col·lectives,equilibrar 
i harmonitzar el desenvolupament regional i 
sectorial i estimular el creixement de la rendas  de 
la riquesa i la seva més justa distribució (art 131.1)

En els últims anys són varis els sintomes de 
col·lapse del model,enmig d’una crisi econòmica i 
politica que copeja a la classe treballadora i suposa 
un buidament de la democràcia representativa en 
evidenciar-se que les decisions clau les adopten 
les grans fortunes,capaces d’enfonsar o reflotar 
una moneda,i organismes europeus i mundials 
que no responen a cap legitimació democratica.

Necessitem un canvi politic substancial que 
comporti un gir economic, social,cultural i ètic 
radical. A tal canvio l’esquerra li crida III República.

És l’afirmació d’una radicalitat  democratica: 
només és legitim el regim que és república,cosa 
pública,cosa de tots,en la cura de la qual i 
govern tots estan compromesos exercint la 
responsabilitat de la seva virtut ciutadana. 
No exsisteix llibertat si no es donen les condicions 
materials que la facin possible,per això defensem 
la afirmació antitiranica enfront de tota forma 
de dominació i una convivència basada en les 
virtuts civicas.la llibertat repúblicana és l’absència 
de dominació,tant en els àmbits públics com a 
privats,per això entenem que l’Estat republicà ha 
de ser un Estat social.

Per a això posem l’inici d’un procés constituent 
que retorni la veu i el poder de decisió als 
ciutadans.
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Los jardines 
mediterráneos vuelven 
a estar de moda

hghjhhg

El diseño del paisaje mediterráneo a menudo 
cuenta con patios abiertos y bien ventilados, 

de colores claros, texturas rocosas tales como 
paredes de mosaico, los lechos de grava o sin 
esmaltar, ollas de terracota, rocas del lecho marino, y como plantas decorativas, 
las plantas tolerantes a la sequía, setos, árboles y enredaderas podadas dándoles 
forma (es decir, de olivos, laureles y limoneros, plantas, lavanda, rosas, palmeras y 
arbustos). Este estilo se complementa perfectamente con flores de colores vivos.

Muchos jardineros están aprovechando su propia agua de lluvia en barriles de 
lluvia y la limpieza o el reciclaje de aguas grises (aguas residuales de las actividades 
domésticas como lavar la ropa, lavar los platos y el baño), con lo cual no es extraño, 
a parte de la tipica cisterna, ver barriles y otros elementos que ya forman parte del 
jardín.

Compras inteligentes

Así como los consumidores están siendo más cuidadosos con su uso de agua, 
también están haciendo compras inteligentes. En concreto, se vuelve al jardín 

mediterráneo con plantas autóctonas, por el cultivo de bajo riesgo: las plantas no 
sólo se ven bien en el centro del jardín sino que tienen una reputación probada y 
verdadera.

Las plantas criadas para resistir los ataques de plagas y enfermedades que también 
son tolerantes a condiciones climáticas extremas y el suelo también ofrecen un 
mejor valor. Los jardineros son más conscientes que nunca de que la elección de la 
planta adecuada para la situación correcta es imprescindible si queremos ser mas 
ecológicos, por no hablar del ahorro en pesticidas, etc.

Fuentes y estanques de jardín

Más y más personas dejan de optar por las fuentes y los estanques grandes y 
tienden a estructuras mas pequeñas, menos pomposas y mas minimalistas. 

Ahora la gente prefiere una pieza de corte de piedra, canto rodado o una urna de 
cristal, en un rincón del jardín e intedrado en él, rodeada de plantas, conchas, etc.

También se trata de una función práctica. Es mas facil de mantener y reparar una 
estructura pequeña que una grande.

Además de las típicas fuentes hechas con piedra natural, también están de moda 
hechas de metal y materiales hechos por el hombre. Forma de bola de piedra, cobre 
y otros metales.
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Plantas de temporada

Para jardines de interior, se están usando plantas con 
frutos de invierno, árboles de hoja perenne, cortezas 
de diferentes colores y texturas o los árboles de hoja 
caduca y arbustos de montaña. Así tenemos todo el año 
un aspecto mas uniforme.

Jardinería vertical

Los huertos verticales están también en aumento. La 
práctica consiste en cultivar plantas desde el suelo 
hacia arriba o en su plantación hacia abajo, fuera de la 
tierra. Se aprovechan los enrejados, pérgolas, balcones 
y muros

Otra variedad son los techos verdes. Ayudan a ahorrar 
en costos de calefacción y refrigeración y de hecho 
protege el techo por debajo de los efectos degradantes 
de los elementos.

JARDÍN ZEN

Los primeros indicios de jardines japoneses surgieron en el período Nara 
(710-794 D.C.) dentro del Palacio Imperial. El nacimiento del “Jardín Zen” 
está basado en la necesidad de crear un espacio que fuese utilizado como 
ayuda para la meditación.

Durante este período, las parcelas de tierra fueron pequeñas y sus estanques 
diseñados a una escala menor. Por ello, para inducir la sensación de grandes 
ambientes en espacios pequeños se requirió representar el paisaje natural 
mediante la combinación monocromática de todos sus elementos.

Como resultado nació el jardín Zen tipo “escenario,” el cual fue más sofisticado 
con la incorporación de intrincadas líneas en las orillas de sus estanques y me-
diante el uso de rocas en varias formas. Mas tarde, el jardín Zen se popularizó 
entre los Samurai como una disciplina necesaria para realizar la acción correcta 
en momentos difíciles.

El jardín tipo “paisaje seco” (kare-sansui), realizado con rocas y arena en 
estrechos espacios ubicados frente a los cuartos de meditación comenzó a 
aparecer en los Templos. Sin el uso de agua, la arena y las rocas simularon 
su presencia en forma de ríos o ambientes oceánicos. En el jardín japonés 
se expresa espiritualidad, en el sentido de que en él no hay riqueza material, 
sino la pureza de cosas simples y austeras. Los elementos son sólo objetos 
naturales y que mediante su perfecta colocación hacen que el jardín se con-
vierta en una obra para la contemplación.

Los elementos para un jardín zen
Arena: Neutraliza los malos pensamientos, las actitudes y emociones negati-
vas, creando un ambiente de tranquilidad y serenidad. Un espacio de arena 
perfectamente alisado representa la inmensidad del mar. Los surcos pueden 
simbolizar los diferentes caminos que emprendemos en la vida.

Piedras: Representan los obstáculos o las experiencias de la vida. Las que 
son irregulares y asimétricas contienen una mayor carga de energía. En la 
filosofía Zen nada pasa por casualidad y todo tiene una causa y un efecto. En 
un plano físico, representan las montañas.

JARDÍN ZEN

Partida Capsaes, 4-VINAROS Tel./Fax: 964 400 592
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Cristales de cuarzo: Pueden recibir, almacenar y transmitir energías positivas y ge-
neran armonía. Su transparencia está relacionada con valores como la sencillez, la 
humildad y la modestia.

Conchas o caracoles: Nos ponen en contacto con el mar y nos recuerdan su presencia. 
Representan la tranquilidad y la paz que se percibe ante la presencia de un mar en 
calma y el rumor constante de sus aguas.

Velas: Ayudan en muchos procesos de meditación creando ambientes que propician 
el relajamiento. Sirven para iluminar el jardín con una luz sedante y natural. Dentro 
del jardín pueden colocarse pequeñas velas redondas y aromáticas. Si son alargadas 
es más conveniente situarlas fuera de él.

Colores, texturas y sensaciones
Los jardines Zen son espacios de meditación y contemplación en conjunción con la 
naturaleza. Detrás de los Jardines Zen existe toda una filosofía basada en el budismo, 
representan al universo, son creados para inspirar vitalidad y tranquilidad, y están 
dispuestos para percibir la realidad de una forma correcta, con sus colores, texturas, 
y sensaciones.

Estos jardines no están hechos para pasear, más bien están hechos para ser observa-
dos y entrar en estado meditativo.

Crear un jardín Zen puede llegar a ser 
una experiencia agradable, meditativa 
y estética. Antes de crear un jardín 
Zen hay que considerar tres aspectos 
importantes que deben estar represen-
tados en cualquier jardín Zen, sin im-
portar su tamaño; estos aspectos son 
la simplicidad, la fluidez y el espacio.

El diseño es algo personal, según las 
necesidades estéticas de la persona, 
pero tomando en cuenta los aspec-
tos fundamentales de este tipo de 
jardines.

carrer dels Dauradors s/n
pol. ind. portal Mediterráneo (Carrefour)
Vinaròs (Castellón)
Telf. 964 401 411 - 630 069 858 (Óscar)
lacentralmuebles@hotmail.com

Oferta
temporada

15%
dto.

 EN MANTENIMIENTO
JARDÍN Y PINTURA

∙ REFORMAS EN GENERAL
∙ INSTALACIONES DE FONTANERÍA
∙ TRATAMIENTO PARA HUMEDADES
∙ AIRE ACONDICIONADO
∙ IMPERMEABILIZACIONES EN GENERAL
∙ INSTALACIONES ELECTRICIDAD
∙ CARPINTERÍA

∙ MADERA
∙ ALUMINIO Y PVC
∙ PINTURA EXTERIOR / INTERIOR
∙ TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS∙ TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
∙ LIMPIEZA FIN DE OBRA
∙ LIMPIEZA CRISTALES Y ESCAPARATES∙ LIMPIEZA CRISTALES Y ESCAPARATES
∙ MANTENIMIENTO DE JARDINES

Germán Rodríguez 647 102 756 · Rubén Adell 647 102 702 · vinaros_innova@hotmail.es

365
días

24
horas
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Farmàcia de guàrdia
Tot apunta que a partir d’ara, quant algun veí 

de la ciutat li fase mal algo, assistint als plens 
ordinaris, no sé si en recepta o no, se li poguessin 
facilitar els medicaments. Dic això perquè al últim 
plenari així va ser desde la banqueta del equip 
de govern. Per als mals de cap els medicaments 
que allí es van mostrar van be, però un altra cosa 
son els problemes reals de la ciutat on la recepta 
en cara no es veu en lloc i l’abandó continua en 
augment.

En quant a la font que s´ha inaugurat al passeig 
marítim, allò no te res a vore amb la façana 
marítima vinarossenca. Mes be pareix un renta-
peus en diversos compartiments; a mes diuen 
que representa ones, o sigues el temporal ja el 
tenim a terra i damunt poc decoratiu de cara a 
l’estiu que es quant se surt mes a passejar.

Hem de felicitar també a Carles Santos que 
ja ha pres possessió del seu càrrec com a nou 
membre del consell valència de cultura que es un 
òrgan consultiu. 

Cal destacar també que Caixa Vinaros, al 
Auditori Municipal (ple de gom a gom) va celebrar 
la seua assemblea en la que va quedar ben clar 
que continua amb excel·lent salut econòmica i 
això sempre va be per a la nostra ciutat que es on 
inverteix l’entitat. 

D’altra banda i a pesar que continuem “en via 
morta” des de 7 dies tornem a pujar dalt del tren, 
i es que les rodalies encara no arriben al Maestrat. 
Un estudi que porta anys de retràs i de moment 
res de res, però es que resulta que el govern 
central en estos últims dies ha fet públic el seu 
compromís del denominat tren de la costa entre 
Valencia i Alacant i ens torna a apartar de la via al 
nord d’una província centralista. Sempre s’ha dit 
de les ales de un mosquit es va fundar Castelló 
i de les retalladures Vinaròs i Benicarló i això 
continua així perquè primer i a tot hora priven els 
interessos de partit i els del poble nomes quant 
parlen de cara a la galeria. Mireu que fa anys que 
reivindiquem des de el Maestrat, però es veu que 
alhora de decidir Alacant te mes encant per als 
que se omplin la boca sobre la vertebració de la 
comunitat valenciana.

En fi, sense bitllet ferroviari per connectar 
les altres comarques, per lo que des de Vinaròs 
demanem misericòrdia, no tant sols per als trens 
sinó també per la industria, el camp, comerç,la 
educació, sanitat i moltes coses mes que els d’ací 
de casa li demanarem a la nostra patrona en el 
seu dia gran, a celebrar el diumenge a l’ermita i 
la ciutat.

Cristales de cuarzo: Pueden recibir, almacenar y transmitir energías positivas y ge-
neran armonía. Su transparencia está relacionada con valores como la sencillez, la 
humildad y la modestia.

Conchas o caracoles: Nos ponen en contacto con el mar y nos recuerdan su presencia. 
Representan la tranquilidad y la paz que se percibe ante la presencia de un mar en 
calma y el rumor constante de sus aguas.

Velas: Ayudan en muchos procesos de meditación creando ambientes que propician 
el relajamiento. Sirven para iluminar el jardín con una luz sedante y natural. Dentro 
del jardín pueden colocarse pequeñas velas redondas y aromáticas. Si son alargadas 
es más conveniente situarlas fuera de él.

Colores, texturas y sensaciones
Los jardines Zen son espacios de meditación y contemplación en conjunción con la 
naturaleza. Detrás de los Jardines Zen existe toda una filosofía basada en el budismo, 
representan al universo, son creados para inspirar vitalidad y tranquilidad, y están 
dispuestos para percibir la realidad de una forma correcta, con sus colores, texturas, 
y sensaciones.

Estos jardines no están hechos para pasear, más bien están hechos para ser observa-
dos y entrar en estado meditativo.

Crear un jardín Zen puede llegar a ser 
una experiencia agradable, meditativa 
y estética. Antes de crear un jardín 
Zen hay que considerar tres aspectos 
importantes que deben estar represen-
tados en cualquier jardín Zen, sin im-
portar su tamaño; estos aspectos son 
la simplicidad, la fluidez y el espacio.

El diseño es algo personal, según las 
necesidades estéticas de la persona, 
pero tomando en cuenta los aspec-
tos fundamentales de este tipo de 
jardines.

Oferta
temporada

15%
dto.

 EN MANTENIMIENTO
JARDÍN Y PINTURAGermán Rodríguez 647 102 756 · Rubén Adell 647 102 702 · vinaros_innova@hotmail.es

365
días

24
horas
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Dos grans fotos de família de grups d’alumnes 

Bon ambient Somriures i converses Una fantàstica professora de ball i una alumna (que jura que 
el pròxim any aprendrà a ballar el fox definitivament )

Mirant a la càmara De relax desprès del sopar Una nit molt divertida

Compartint amistats Un altre grup disposat a passar-ho bé Un poc abans d’encetar el ball

Els alumnes amb més marxa...
L’associació d’Alumnes i Consell Municipal d’FPA
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Una taula internacional L’ambientació musical, fabulosa Intercanviant experiències

L’associació d’Alumnes i Consell 
Municipal d’FPA va organitzar una gran 
festa de final de curs que en aquesta 
edició se celebrava al Restaurant Duc 
de Vendôme que va comptar amb tot 
l’entusiasme dels més dels 100 alumnes 

que estudien diverses modalitats en 
aquest organisme, que actualment 
dona cobertura a més de 1.600 alumnes. 
Desprès d’un sopar que incloïa una 
delicatessen a base de púding de cafè, 
va arribar l’hora de les converses, les 
fotos i la música, amb una fantàstica 

amenització a càrrec del músic Rafel 
Grau, que va mantenir durant tota la nit 
una gran dosi de marxa a la pista de ball 
del restaurant,  de gom a gom, fins les 
dues de la matinada,. Tot un èxit que des 
de la Junta de l’Associació d’Alumnes de 
la FPA es vol repetir per a l’any pròxim.

La Junta de l’Associació d’Alumnes de la EPA peces clau al sopar de final de curs

Les notícies dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

A.C.
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L’Escola Municipal d’Art inaugurava dijous 24 de 
maig a l’auditori l’exposició anual dels treballs que 
els alumnes han realitzat durant l’any. La directora 
de l’Escola, Cinta Barberà, juntament amb Lara 
Domènech, mostrava la seua satisfacció pel la 
qualitat dels treballs. 

El regidor d’Educció Lluis Adell, felicitava el treball 
dels professors i alumnes “se va un gran treball a 
l’escola municipal d’art, la prova es que l’any que 
ve ampliarem horari al matí també”, avançava Adell, 
que es declarava impressionat pel resultat final de la 
mostra. La matrícula estarà oberta a partir del 17 de 
setembre. 

Per la seua part, Barberà, apuntava que ampliar 
l’horari permetrà que no se quede gent fora 
de termini, “enguany hem fet una exposició 
didàctica, hem treballat tècniques especials, com 
cristal·litzacions, o un curs monogràfic impartit pel 
ceramista Jesús Rubio anomenat Rakú”, explicava 
Barber, que tornarà a repetir per el pròxim any. Per 
el mes de setembre, en ocasió de la Carta Pobla, 
tindrà lloc un altra exposició de pintura, amb inclusió 
d’algunes peces de ceràmica, que tindrà per títol 
“Vinaròs vist pels alumnes de l’Escola d’Art”, avançava 
Barebrà.

La curiositat aquest any ha estat un quadre de 
Les Menines realitzat pels xiquets i xiquetes que 
assisteixen a l’Escola d’Art. El quadre permet que els 
visitants puguen convertir-se en menines aguaitant 
el rostre a través dels famosos rostres. Aquest any 
el nombre d’alumnes s’ha elevat a un total de 
153 persones, “espero arribar a doblar el nombre 
d’alumnes per l’any pròxim”, desitjava Barberà. La 
reivindicació passa per aconseguir un espai més 
ampli per poder dur a terme les classes amb més 
comoditat. 

Per la seua part, l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, 
cloïa la inauguració de la mostra destacant l’esforç 
dels alumnes, “mirarem de fer tots els esforços per 
donar cabuda a tots els alumnes, podem millorar en 
la mesura de les nostres possibilitats, la predisposició 
de l’ajuntament és total i absoluta”, afirmava Juan.’’ 
La mostra va comptar amb l’assistència de diferents 
membres de la corporació municipal.

Mostra anual 
de l’Escola d’Art
L’Escola Municipal d’Art 
ampliarà horaris el 
pròxim curs
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Zona neuropsique

Salvador López Penalba
Clínica Medico-Psicològica Vinaròs
Teléfono 678 749 483

Mindfulness ó 
Atención Plena (II)

cultura

Existen varios libros de introducción al 
“Mindfulness”o conciencia plena, que es 
el término que se utiliza cuando se habla en 
términos más profesionales y también como nos 
ha llegado a nosotros a partir de las corrientes 
de Psicoterapia de Estados Unidos. En la práctica 
común es más útil usar el término meditar para 
cuando nos referimos a la práctica de la misma.

El Mindfulness, en realidad, nos permite vivir el  
presente en cada momento y no estar pendiente 
repetidamente del pasado o del futuro, lo que nos 
genera malestar. La forma más fácil de meditar es 
concentrarse en la propia respiración y se puede 
realizar en muchos lugares incluso caminando. 
Practicando la meditación se puede alcanzar un 
mejor equilibrio emocional, que puede repercutir 
en el estado físico y mental.

Hay muchos libros y referencias para 
introducirnos en esta técnica y hay muchos 
autores como Jon Kabat-Zinn, Germer, 
Puddicombe, Mattie Ricard, etc,. aunque yo 
destacaría un libro publicado en 2011: “Aprender 
a practicar Mindfulness”. Vicente Simón. 2011. 
Sello Editorial.

Es un libro escrito de forma clara y sencilla, 
estructurado en  7 capítulos con una 
autoevaluación en cada capítulo y una gran 
cantidad de referencias bibliográficas. El Dr. 
Simón es catedrático de Psicobiología de la 
Universidad de Valencia. Es una autoridad en este 
campo y una persona con una larga trayectoria 
científica.

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs 
inaugurava el dia 29 una exposició “entranyable” 
de fotografies antigues dels Nanos i Gegants. 
La sala d’exposicions ofereix una mostra que 
permet  aguaitar a diferents moments de la 
història dels Nanos, que té un origen que 
se situa en l’any 1.600, Borràs Jarque cita 
documentalment una data aproximada en una 
de les seues investigacions. El president de 
l’associació José Luis Pascual, recordava que 
han patit diverses modificacions, desaparicions 
i aparicions per tornar a adquirir protagonisme 
quan l’associació de Ball de Dimonis de Vinaròs, 
com destacava Pascual, van dinamitzar un altra 
vegada la Colla, restaurant les peces. Pascual 
vinculava la figura dels Nanos a la dels joglars. 

Per la seua part, el responsable d’exposicions 
de l’entitat, Salvador Oliver, afirmava que “són 
uns veïns més de la nostra cuitat, formen part 
de la nostra cultura”. “Són els habitants més 
antics de la nostra ciutat, i tenen el privilegi de 
participar en totes les manifestacions socials”. 

Oliver citava novament a Borràs Jarque per a 
destacar que en la festa del Corpus de 1903 es va 
restaurar l’antiquíssima costum que participaren 
en la processó, i va ser Antonio Cendra el que fa 
fer dos gegants i 6 Nanos” “No sé perquè els Nanos 
sempre en són 6”, apuntava Oliver, recordant que 
la revista Sant Sebastià també fa referència a la 
Colla l’any 1921 en una inauguració de 6 caps de 
Nanos.  Per a una processó del Corpus. L’any 1936 

els Nanos desapareixien, segons apuntava Oliver, 
i tornaven a aparèixer l’any 1944, “quan el bon 
amic i admirat” Manuel Garcia acompanyat per 
Vicent Calvia va adquirir a Barcelona la parella de 
gegants, i els Nanos més antics.      

Les paraules d’Oliver donaven pas a les del 
president de la Colla, Jordi Beltrán, el qual  
indicava que agraïa la iniciativa de l’Associció 
Amics de Vinaròs, en una data ideal perquè és 
propera al mes de juny, el mes per excel·lència 
dels Nanos i Gegants. Les fotos exposades 
pertanyen al fons de la Colla, “darrere de 
cada foto hi ha tota una historia, algunes són 
del senyor Joaquin Simó, de la família Valls, 
d’Agustín Delgado, d’Alfredo Gómez, de Ramón 
Redó, és una recopilació de recopilacions”. La 
mostra ofereix imatges que transcorren des de 
l’any 1903 fins el 1989, les últimes fotos són dels 
moments actuals de la Colla i de la gent que la 
conforma. La Colla està en procés constant de 
investigació de historia de Vinaròs vinculada a 
la Colla per tal d’oferir noves aportacions a la 
ciutat. 

El regidor de Cultura cloïa la mostra 
assenyalant que podia servir com a preludi de 
les festes de Sant Joan i Sant Pere., destacant la 
importància del moment inicial de les festes, en 
el qual participa molt activament la Colla. Una 
circumstància que, afirmava Gandia, significa 
que Vinaròs “sap mantindre les tradicions”.

La exposició se podrà visitar fins el 28 de juny.

Entranyables Nanos i Gegants
Amics de Vinaròs ofereix una mostra fotografies 
antigues de la Colla de Nanos i Gegants
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Finalitza el Taller de Graffiti “Personalitza les 
teues sabatilles” organitzat per la Regidoria de 
Joventut i Casal Jove. Un dels tallers rebut amb més 
interés i entusiasme per part dels joves adolescents 

del nostre municipi. Una vegada més,  Chile,  fou 
l’encarregat de transmetre els seus coneixements 
sobre l’art del graffiti a una vintena de participants, 
que amb molta il·lusió els van aplicar, en aquest 

cas, per a personalitzar les seues sabatilles. 
Aprenentatge d’una técnica moderna amb la qual 
van obtindre un resultat personalitzat amb unes 
sabatilles úniques creades per cada alumne.

El graffiti al Casal Jove

El passat 25 de maig, l’auditori Carles Santos 
va convertir-se en l’escenari perquè els joves 
músics Ana Falcó (violí), i Sergi Medina (oboè), 
acompanyats al piano per Jordina Setó, oferiren 
un concert que quedava emmarcat dins de 
l’agenda de concerts que alguns joves de Vinaròs 
estan duent a terme abans del seus exàmens 
per passar de grau aprofitant les possibilitats 
que ofereix l’auditori i el Bosendörfer de Carles 
Santos. 

La violinista Ana Falcó Sáez va néixer  a 
Tortosa el 2 de febrer de 1990, va començar 
els seus estudis musicals a l’Escola Musical “La 
Alianza” de Vinaròs. Més tard, va accedir al tercer 
curs de Grau Professional al Conservatori de 
música de la Diputació de Tarragona a Tortosa.  
Durant aquests anys ha  compaginat els 
estudis musicals amb el grau en Comunicació 
Audiovisual, que cursa a la UPF (Barcelona). 
Actualment, es troba cursant els darrers anys 
d’ambdues branques. Per una banda, sisè de 
Grau Professional amb el seu actual mestre Ivan 
launes; i per altra banda, quart de Comunicació 
Audiovisual. Ha participat en orquestres com 
l’OSMO (Orquestra Sinfónica de Monzón), o 
com a concertino* de la JOSDT (Jove Orquetsra 
Simfònica de la Diputació de Tarragona). 
Actualment forma part de les orquestres: 
Jove orquestra “La Alianza” de Vinaròs, MOMA 
Orquestra de cambra i Orquestra de corda de la 
UPF .

Per la seua part, Sergi Medina  va neixer a 
Tortosa el dia 12 de març de 1994. Comença els 
seus estudis musicals a l’ Escola/Conservatori 

de música de la Diputació 
de Tarragona a Tortosa l’any 
1999 en l’especialitat de 
violoncel. De molt petit, i amb 
l’ intensió d’entrar a la Banda 
de l’Associació Musical Mestre 
Candel de Morella, s’interessa 
per l’oboè i comença a rebre 
classes particulars del seu 
actual professor Jordi Bonilla. 
Actualment combina els seus 
estudis de segon de batxillerat 
científic amb sisè curs de Grau 
Professional en l’especialitat 
de violoncel i d’oboè. Sergi 
ha participat en cursos de 
perfeccionament a Tortosa 
amb Paco Gil, a Cervera amb 
Eduardo Martínez, a... i a Xàbia amb Thomas 
Indermuhler. Aquest curs escolar ha estat 
seleccionat per el conservatori com a un dels 

representants del mateix a la fase autonòmica 
del concurs “Intercentros Melómano”, que 
organitza la revista de música clàssica amb 
aquest nom.

Concert de Falcó i Medina a l’auditori Carles Santos
Redacció
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Plovent pedres

cultura

“Doncs doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és 
de Déu” (Evangelis de Mateu 12, 13-17, i Lluc 20, 20-26). 

Per segona setmana un columnista d´aquesta revista 
surt en defensa de que l’església eludeixi les seves 
obligacions fiscals (suposo que es refereix a la dels 
catòlics, que solen oblidar que hi ha unes quantes 
més). Reprodueix l’argumentari dels bisbes catòlics que 
intenten convèncer-nos del món a l’inrevés: malgrat que 
l’Estat els finança amb 7.000 milions d’euros anuals i els 
eximeix de pagar 2.500 en impostos, encara ens estalvien 
diners (és com el govern, quan diu que donar-li 23.000 
milions a Bankia-PP no ens costarà res). 

La pitjor cara d’aquests bisbes és la de monsenyor 
Rouco quan amenaça que, si se’ls aplica l’IBI i altres 
impostos que tots paguem, sortirà perjudicada la gran 
labor social de Càritas. Res diu de reduir capellans 
castrenses, professors de religió o col·legis, perquè ja 
els paguem entre tots, catòlics o no. Aquesta mesquina 
amenaça (cal ser-ho per amenaçar, vestit amb casulla 
d’or, als necessitats que estan en una cua) ha tret a la 
llum que l’aportació de l’Església a Càritas és, amb prou 
feines,d’un 2%, cobrint la resta les aportacions públiques 
i privades (moltes de no catòlics). 

Els catòlics compten amb bisbes més solidaris, com 
monsenyor Blázquez que ha demanat als seus sacerdots 
“sensibilitat amb la situació immensament complicada 
que vivim” i que “no defensin amb ungles i dents” les 
exempcions fiscals. Com ell, molts catòlics creuen que és 
hora d’acabar amb els Privilegis de l’Antic Règim (sistema 
anterior al liberalisme democràtic, amb Privilegis per 
Noblesa i Clergat, emparats per la Monarquia Absoluta). 
Privilegis que conserva l’església catòlica a Espanya 
gràcies als Concordats amb Isabel II, Franco (què menys 
després de beneir la “croada”!) i Marcelino Oreja, “un 
democristià més súbdit del Vaticà que d’Espanya” (Juan 
Bedoya, El País).

Molts pensem que la defensa dels privilegis de 
l’església de Rouco –segona propietària immobiliària 
d’Espanya després de l’Estat- poc té a veure amb 
Càritas (o Mans Unides) i molt amb ostentoses visites 
papals, la xarxa de col·legis confessionals sostinguts 
amb fons públics o els atacs a l’homosexualitat i els 
drets de les dones de bisbes com Reig Pla. L’excés de 
presència institucional d’una fe que hauria de quedar 
en l’esfera personal també es qüestiona a Itàlia, com 
mostra L’hora de religió (Marco Bellocchio, 2002).

Trobo a faltar una jerarquia catòlica menys preocupada 
pels seus ingressos i més crítica amb un sistema que 
aboca a tants a una pobresa que no pot deixar-nos 
indiferents (ja tenim més pobresa infantil que Romania 
o Bulgària). Però la jerarquia sembla preferir una imatge 
pública d’església-BBC (bodes, batejos i comunions). Una 
situació d’injustícia i alienació que reflectia de manera 
brillant Ken Loach a Plovent pedres (Raining Stones, 1993).

El pròxim dissabte dia 9 de juny l aplaça 
de La Mera acollirà la Mostra Viva de 
Treballs, aprenentatges en viu i en directe, 
organitzat per el Consell Municipal d’FPA 
Vinaròs. Com explicaven el regidor de 
Cultura, Lluis Gandia, i la directora de 
l’escola per a persones adultes, Anna Garcia, 
a partir d eles 10 del matí se desenvoluparà 
la Ruta dels sabers, durant tot el mati, 
una iniciativa que permet també que els 
alumnes de les diferents modalitats que 
ofereix la FPA puguen establir contacte. A la 
Mostra es podran trobar diferents estands 
amb activitats vinculades als cursos 
corresponents. Així, hi hauran activitats 
com ara de Bonsai, d’entrenament de 
la memòria, de valencià, de castellà per 
estrangers, de italià i angles d’informàtica 
de cuina de tall i confecció, entre altres. 

Els visitants podran obtindre un 
passaport que serà segellat en cada 
parada i qui el complete podrà optar 
a una samarreta commemorativa. A 

les 14 hores se durà a terme la foto de 
família, i, posteriorment, a les 18 hores, al 
passeig marítim, se desenvoluparà una 
demostració de classe de Gimnàstica de 
manteniment i una demostració de dansa 
oriental. Ambdues demostracions contaran 
amb la participació d’els i les alumnes. 

Un nou local per a la FPA
D’altra banda, Gandia avançava que per 

el pròxim curs seria possible que la FPA 
puga disposar d’un local que centralitzi 
totes les activitats que se desenvolupen 
sota el seu paraigües i que actualment 
deuen impartir-se de manera disgregada 
en diferents locals de Vinaròs, a més de en 
l’antic col·legi Sant Sebastià . Un local que 
permeta ampliar el nombre d’alumnes, o, 
com indicava Garcia, poder oferir les classes 
amb un índex de major funcionalitat i 
comoditat tant per els professors com per 
els alumnes. 

Actualment l’FPA dona cobertura a més 
de 1.600 alumnes

Mostra viva de 
treballs, quan els 
aprenentatges 
creixen amb tu

A.C.

A.C.

Con la finalidad de clausurar el curso 
teatral, Vinaròs va a contar con dos 
fines de semana consecutivos en los 
que el escenario del auditorio cobrará 
protagonismo. Para presentar las dos obras 
que se van a representar, Eloisa está debajo 
de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela, 
cuya representación correrá a cargo del 
Grup Les mil i una, y Y Dios creó al hombre, 
a cargo del Grup Els figurants, el edil de 
Cultura, Lluis Gandia, y el director teatral 
Josi Ganzenmüller, comparecían en la sala 
de actos de la biblioteca, recordando que 
esta es ya la quinta temporada, todo un 
hito, como apuntaba Ganzenmüller, quien 
remarcaba que se trata de dos comedias, 
el género más difícil, ya que la reacción del 
público es inmediata, al contrario de lo que 
sucede durante la representación de un 
drama. Así, la obra de Jardiel tendrá lugar 
el viernes 8 y sábado  9 a las 22:30 h., y el 
domingo 10 a las 20:30 h., mientras Y Dios 
creó al hombre del propio Ganzenmüller, 
tendrá lugar los días viernes 15 y sábado 
16 a las 22:30 h., y el domingo 17 a las 
19 h. Respecto a las obras, el director 
teatral calificaba la obra de Jardiel como 
“una auténtica obra maestra del humor” 
que retrata un mundo esperpéntico y 

absurdo. En cuanto a su propia obra, el 
director teatral explicaba que se trata de 
una adaptación de textos  de Mark Twain, 
Alan Ayckbourn, Rafel Santapau, Miguel 
Albadalejo y Elvira Lindo, entre otros. 

Como informaba Gandia, el precio 
de entrada será de 5 euros, y se podrán 
adquirir en el auditorio en el horario 
habitual de este espacio municipal.  

Por otro lado, el edil destacaba que del 
día 29 de mayo al día 31 de julio se va a 
desarrollar la iniciativa Vina Art 2012, en 
la que se podrán encontrar propuestas 
como Caos, Vanitas, La Mar, Xarxes o Petit 
Format. Esta iniciativa se iniciaba esta 
misma semana con la exposición de fotos 
antiguas de Nanos i Gegants . Además, 
ya se puede acceder a las bases del XXVIII 
Certamen de Pintura Ciutat de Vinaròs 
2012. Las personas interesadas, pueden 
dirigirse al teléfono 964 40 79 61 o al email 
culturayjuventud@gmail.com. 

Finalmente, Gandia avanzaba que se 
está ya organizando la programación de 
La llum de la lluna. Una agenda cultural 
que incluye, como en años anteriores, 
diferentes propuestas de colectivos, 
entidades y asociaciones de la ciudad.

La comedia, 
a escena 

Eloisa está debajo de un almendro y Y 
Dios creó al hombre llegan al auditorio 
de Vinaròs en junio 
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Carlos Catalán Font 
(Licenciado en Historia del Arte)

Azulejo Neobarroco

Vinaròs, sota balcón calle Mayor nº 10. Tipo: azulejo cuadrado de 
cuarto ornato. Estilo/serie: Eclecticismo, neobarroco. Grupo: zarcillos 
romos. Cronología: 1850-1870. Fábrica/población: ¿Valencia? Medidas: 
20,6 x 20,6 x 1,7 cm. Enlace: bidireccional. Técnica decorativa: Mano 
alzada sobre estarcido. Ornato: zarcillos gruesos y romos ocupando la 
diagonal y hoja trilobulada (lis simple) en la unión, cercados por trazo 
azul paralelo; en el ángulo zarcillos gruesos y romos convergentes 
también con un trazo envolvente de color azul. Es espacio entre ambos 
zarcillos se rellena con finas líneas paralelas en color ocre amarillo. Se 
trata de un azulejo inédito (existe uno muy parecido en el Catálogo E.P. 
nº 1607, pág. 282, pero los zarcillos van en color diferente y no posee el 
rayado de líneas amarillas paralelas interiores)

El passat  dia 27 de maig del 
2012 una imatge de Federico 
Margalef Serretmembre del Grup 
d’Astronomia Cel de Vinaròs va veure 
premiat el seu treball amb un AAPOD  
-la imatge del dia del aficionat -, 
sabent que durant aquest dia el seu 
nom i el nom de Vinaròs van donar 
la volta al planeta. La imatge es del 
cometa C/2009p1 Garradd un cos 
que el Grup d´Astronomia Cel de 
Vinaròs segueix la seva primera 
i única visita al sistema Solar des 
de que es va descobrir realitzant-
li fotografies cada Lluna nova des 
de fa mes d´1 any, degut a l’òrbita i 
a la perspectiva de veure’l des del 
nostre planeta aquest el dia 19 de 
febrer d´enguany es veia amb les dos 
cues totalment oposades  un efecte 
mes que curiós. La fotografia es la 

suma de 40 fotografies de 6 minuts 
d’exposició cada una en total 4 hores 
d´exposició am un telescopi de 20 
centímetres de diàmetre realitzades 
a la partida de les Soterranyes, les 
estrelles es converteixen en traces 
degut a la diferencia de direcció. 
La fotografia que acompanya 
l’article correspon a un imatge del 
mateix cometa realitzada el dia 21 
de gener que el passat mes d´abril 
va ser publicada a les 2 revistes 
d´Astronomia de mes prestigi 
d´Espanya , es pot veure els canvis 
d´aparença que ens ha donat 
aquest cometa i com les cues han 
anat cambiant d´aspecte segons es 
trobés al seu pas per el Cel de Vinaròs. 
Podeu veure un seguiment a fons 
a la web celdevinaros.es.tl/cuerpos 
menores/C/2009p1 Garradd.

Grup d´Astronomia 
Cel de Vinaròs 

Federico Margalef Serret 

Aquest taller forma part dels actes del 
desè aniversari de la Colla de dolçaina i 
tabal de Vinaròs. 

Es treballarà la tècnica específica de la 
dolçaina. Els continguts estaran en relació 
al nivell dels assistents.

En aquest taller no es treballarà repertori, 
sinó aspectes tècnics específics de la 
dolçaina. S’ofereix a priori treballar qualsevol 
aspecte de tècnica general, des d’aspectes 
com la posició corporal, embocadura o 
respiració fins a qüestions tècniques de 
digitació, articulació, expressió, fraseig... 
Un cop realitzada la matrícula, s’atendrà en 
la mesura d’allò possible les especificitats 
dels alumnes. Les classes seran col·lectives 

i es podran fer fins a tres nivells si hi ha un 
número de matrícula suficient.

Els alumnes poden portar passatges 
musicals (en paper) o dubtes d’altres tipus i, 
si són escaients, es treballaran i s’intentaran 
aportar sol·lucions.

Els professors aportaran material tant de 
bibliografia com d’exercicis susceptibles de 
ser treballats.

Professors:
• Pau Puig.
• Cristòbal Aixendri.
• Pere Garcia.

Durada del curs: Matí i vesprada, amb 

descansos. Inici del curs a les 10h

Lloc: Vinaròs. Locals de l’E.P.A. Antic 
col·legi Sant Sebastià, al passeig marítim, 
front la plaça del mercat.

Requeriments per part dels alumnes: 
portar dolçaina o dolçaines, tots els 
tudells i canyes que tingueu, material per 
prendre apunts, paper pautat. Es permetrà 
a l’alumnat enregistrar amb àudio o vídeo 
alguns moments de les classes.

Inscripció gratuïta. Per a inscriure’s o 
per obtenir més informació, escriviu a:

mambebe@gmail.com

Tallers de tècnica de la dolçaina. Vinaròs (2 de juny)
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Que no es converteixi 
en un circ romà...

cultura

En temps dels romans, la gent acudia en 
massa als amfiteatres, on es donaven lloc els 
espectacles més fastuosos com eren les lluites 
dels gladiadors. Ja en aquell temps imperava lo 
que ara es moda, entretindre al poble. Des de la 
Moncloa, intenten sense cap tipus de mirament, 
enfrontar a la gent amb temes identitaris, com la 
final de la Copa del Rei o el conflicte amb Gibraltar. 
Pretenen desarmar ideològicament a la gent jove, 
implantant com a recepta el retall en Educació, 
aplicant l’increment de les tasses universitàries i 
fins i tot, aplicant una matricula de 400 euros als 
cicles formatius de grau superior. Amb tot això, lo 
que volen fer prevaldre és la incultura del jovent.

Nosaltres com a joves no ens podem quedar 
callats, ja que el futur serà cosa nostra, i per 
tant, hem de lluitar per un país lliure i pròsper. 
No ens han de fer avorrir la política, no tots som 
iguals, que no ens enganyen, perquè l’única 
realitat que estem veient, és que no estan 
respectant el seu programa electoral i ens estan 
mentint setmana si setmana també, mentre 
afavoreixen als seus amics els banquers i obliden 
a tots aquells que depenem del nostre sou per 
arribar a final de mes.

 
Prou de mentides i cortines de fum. Ens hem de 

fer escoltar. Hem de fer valer el nostre esperit jove 
per destapar allò que ens volen amagar. Que no 
ens enganyen. Som joves, però no babaus!

ASSEMBLEA GENERALCONVOCATÒRIA

LLOC: SALA AGUSTIN DELGADO, C/ 
Franciscans, 4 - entresòl
DIA:16 de juny del 2012.

HORA. 19 hores en primera convocatòria, i 19,30 en segona.

ORDE DEL DIA
PROPOSTA DE TAULA I CONSTITUCIÓ DE LA MATEIXA

LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX DE L’ACTA DE 
L’ASSEMBLEA         ANTERIOR.

INFORME DEL TRESORER:
Estat de situació. Pressupostos anuals d’ingressos i gastos

Pressupost i previsions per al curs 2012.

INFORME D’ACTIVITATS.
Publicacions: Mare Nostrum

Certàmens: Puig Roda i Borràs Jarque
Exposicions i Conferències

Altres Activitats

INFORME DEL PRESIDENT
Memòria anual d’activitats

Recordatori dels socis difunts
Realitzacions i Projectes

PRECS I PREGUNTES
DESPEDIDA.

El passat dijous 24  de maig a les 19h. a la 
Biblioteca Municipal de Vinaròs va tindre lloc 
l’inauguiració d’una exposició de fotografia 
amb el titol genèric “IMATGES DEL NOSTRE 
MÓN”. Les imatges han estat realitzades per 
membres de l’associació Xarxa Educativa 
Solidària XARXES que han viatjat a Nicaragua 
per conéixer la seva realitat educativa, 5 d’ells 
de la nostra comarca. 

XARXES va començar el seu projecte a 
Nicaragua l’any 2006 i està composada 
principalment per mestres, que viatgen al 
país centre-americà i que traslladen aquesta 
experiència al seus centres educatius. Les 
tasques de sensibilització de XARXES tracten 
de fer visible una altra realitat d’aquest món, 
i amb aquesta exposició, no només a les 
escoles i instituts del Baix Maestrat i Terres de 
l’Ebre, sinó també al conjunt de la societat. 

Les imatges que es presenten no han estat 
preparades ni coordinades expressament 
per a l’exposició, sinó que han estat creades 
espontàneament per diferents persones 
que han viatjat amb XARXES i que han 
volgut guardar un record amable d’un 
moment viscut, un paissatge, unes mirades, 
un detall curiós... Cadascuna d’elles parla 
silenciosament a qualsevol que les vulga 
mirar i observar. Ens conviden a reflexionar 
sobre una realitat ben diferent, de vegades 
dura, de vegades divertida. Una realitat no 
tan llunyana que fins al 15 de juny podrem 
fer més pròxima i visitar tantes vegades com 
vulguem.

Aquesta exposició ha estat possible gràcies 
a l’Obra Social de Catalunya Caixa-Fundació 
Caixa Tarragona, que financia projectes que 
han rebut un suport majoritari a través del 
programa “Tu ajudes 2011”. Igualment agraim 
la col·laboració de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Vinaròs per l’acollida 
d’aquesta mostra a l’espai municipal de la 
Biblioteca . 

T’invitem a visitar aquesta exposició . No 
faltes!!

Exposició fotogràfica 
“Imatges del nostre Món”
(NICARÀGUA , NICARAGÜITA)

Xarxa Educativa Solidària XARXES

agenda cultural

Dissabte 2 de juny a les 20 hores, 
concert del Duo piano - violoncel: Eros Jaca i Joel 

Reynoso, que tindrà lloc a l’auditori municipal. 
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs.

DISSABTE 2 de JUNY
11 hores, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal

BEBETECA infantil “Món del nadó” per a xiquets 
i xiquetes de 10 a 20 menos. Cal preinscripció.

Organitza: Biblioteca Pública Municipal

DIVENDRES 8 de JUNY
22.30 hores, Auditori Municipal

TEATRE amateur amb l’obra Eloisa está debajo 
de un almendro a càrrec del grup LAS MIL I UNA 

de l’Aula de teatre de Vinaròs.
Preu entrada: 5 euros 

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Aula de teatre

DISSABTE 9 de JUNY
11 hores, Sala d’actes de la Biblioteca 

Municipal
BEBETECA infantil “Món del nadó” per 
a xiquets i xiquetes de 10 a 20 menos. Cal 

preinscripció.
Organitza: Biblioteca Pública Municipal

DISSABTE 9 de JUNY
22.30 hores, Auditori Municipal

TEATRE amateur amb l’obra Eloisa está 
debajo de un almendro a càrrec del grup LAS 

MIL I UNA de l’Aula de teatre de Vinaròs.
Preu entrada: 5 euros 

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Aula de teatre

DIUMENGE 10 de JUNY
20.30 hores, Auditori Municipal

TEATRE amateur amb l’obra Eloisa está 
debajo de un almendro a càrrec del grup LAS 

MIL I UNA de l’Aula de teatre de Vinaròs.
Preu entrada: 5 euros 

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura i Aula de teatre
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

1 juny

2 juny

3 juny

4 juny

5 juny

6 juny

 7 juny

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS zona turística nord 

9 de Juny de 2012
Plaça de la Mera

APRENENTATGES

EN VIU I

EN DIRECTE

9 de Juny de 2012
Plaça de la Mera

APRENENTATGES

EN DIRECTE

9 de Juny de 2012
Plaça de la Mera

APRENENTATGES

EN DIRECTE

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

DE 10 A 14 H

ESTANDS AMB ELS TREBALLS 

I INFORMACIÓ DE CURSOS I 

ACTIVITATS. 

RUTA DELS SABERS: VINE A 

GUANYAR-TE UNA SAMARRETA! 

(MAJORS DE 18 ANYS)

A LES 18 H

DEMOSTRACIÓ ESPORTIVA

I DANSA ORIENTAL

FESTA DE LA MARE DE DEU 
DE LA MISERICÒRDIA .  VINARÒS

 
3 de Juny de 2012

 
Programa d’actes:

 

Del 25 DE Maig al 2 de Juny  : 
Novena  a la Mare de  Deu de la Misericòrdia desprès de la Missa 

de la tarde.
 

DIA 3 DE JUNY, DIUMENGE:
 

7’00  hores. sortida de la Rogativa de l’arxiprestal.
Acompanyarà la Rogativa , la Germandat dels Sants Patrons amb 

els cants de rogatives a la pujada i a la baixada.  
A l’arribada Missa de Pelegrins.

 
12’00 hores . Missa Major .

Desprès de la Missa  benedicció dels Termes.
 

17’30 hores. Sortida a peu de la rogativa. 
 

19’00 hores . Missa a la Parròquia ,
a continuació rebuda de la Verge Peregrina ,  processó i ofrena 

de flors a la Mare de Déu , dins de l’Església.
 

Nota: Es convida a totes les entitats , associacions  i particulars a 
participar en l’ofrena.
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Un total de 35 aficionats al senderisme van participar en 
aquesta sortida que va tenir per escenari les terres dels Ports. 
La ruta es va iniciar a la zona del mas de Morella la Vella per 
continuar cap al mas i ermita de Sant Antoni, mas de Barrón 
de l’Ombria, riu Xiva, Xiva, ermita de la Verge del Roser, mas 
de Mejora, Serra Pelada, mas del Pou, mas de Palau i peiró dels 
Santets.

Com que el dia va acompanyar, els participants van poder 
gaudir d’una magnífica jornada de contacte amb la natura i dels 
espectaculars paisatges que els va oferir l’itinerari.

“Morellla la Vella-Xiva-Morella la Vella”
Ruta del 6 de maig per terres dels Ports

 El pasado dia 5 de mayo se celebró el Campeonato Provincial 
de Patinaje Artístico en la ciudad de Alberic (Valencia).

El “Club Patinatge Artístic de Vinaròs” se desplazó con 10 
de sus patinadoras: Janira Melià, Anna Gil, Iris Pujol, Paula 
Chalé, Paula Escura, Irene Tomás, Patricia  Gomis, Almudena 

Gómez,  Marina Banasco  y Maria Gomis.   Se obtuvieron  tres primeros 
puestos, Ana Gil,  Patricia Gomis  y Maria Gomis,    tres segundos, Paula 
Escura, Irene Tomás y Almudena Gómez  y un tercer puesto, Paula 
Chalé. Se clasificaron  9 de las patinadoras para el Autonómico de sus 
correspondientes categorias.

Era la primera vez que Janira Melià, Iris Pujol y Marina Banasco disfrutaron 
de la experiencia de presentarse a un Provincial, felicidades.

Desde estas líneas queremos felicitar a las participantes y a su cuerpo 
técnico, Pilar Díaz y Nuria Miralles.

 “Club Patinatge Artístic de Vinaròs”, Temporada 2012

A lo largo de 
la semana, se ha 

ido reduciendo el número de 
aspirantes a ocupar el banquillo 
langostinero. Al principio 
eran varios los candidatos, de 
diferentes perfiles y procedencia, 
no solo de la provincia ni de la 
misma categoría, además no 
todos han terminado de competir 
y esto implica que aún no se haya 
elegido.  No soy de los que dice 
nombres, como mucho pistas 
y los que entienden y siguen el 
día a día saben por donde voy.  
Este martes por la tarde aún no 
se había tomado la decisión 
pero no tardaría en producirse 
ya que la duda estaba entre dos 
opciones y para el viernes a no 

más tardar tenia que saberse 
quien sería iba a ser el timonel 
de la nave albiazul. Si la semana 
pasada, incluso desde antes de 
finalizar la temporada quien 
tenia más opciones era un 
“ilustre veterano”, ahora esta más 
cerca uno joven. Para el viernes 
digo que tenía que saberse,  
porque es el día en que están 
citados todos los jugadores 
de la temporada pasada para 
presentarles el proyecto y ver 
quienes deciden continuar o no 
y empezar a planificar la nueva 
plantilla para la cual ya empiezan 
a sonar y saberse algún que otro 
nombre. Poco a poco, como cada 
verano los rumores serán noticia 
y la mayoría solo eso, rumores.

Rafa Marcos

Toma de decisiones
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

En el Pabellón Polideportivo de la ciudad, se celebró la V Jornada de 
Deporte Adaptado para personas con discapacidad física e intelectual. Fueron 
alrededor de 150 personas con diversas discapacidades, las que participaron 
en este espacio de convivencia, para practicar  toda clase de deportes, así 
como en diversas actividades relacionadas con la actividad física: Dominó, 
Tenis Mesa, Boccia, Fútbol Sala, circuitos de habilidades diversas, fueron las 
que conformaron el amplio abanico en esta jornada de integración social en 

la que las personas DIS – CAPACITADAS, fueron las protagonistas.

V Jornada de deporte 
adaptado en Benicarló

La escuela futbol base Vinaròs CF tiene 
abiertas las inscripciones para la temporada 
2012-2013, podrán inscribirse todos los niños 
nacidos entre los años 1994 - 2008 inclusive,   la 
forma de pago para este año será de 100 euros 
en Junio, 100 euros en septiembre y 100 euros 
en diciembre, para los mas peques, nacidos 
entre 2007-2008 será gratis ya que solo 
pagaran 100 euros que se descontaran cuando 
cumplan los 6 años y puedan competir, para 
nuevas inscripciones nacidos en 2006 solo 
pagaran 100 euros en junio o septiembre y 100 
euros en diciembre. La inscripción la pueden 
realizar en Rural caja, (Calle dels Franciscans) 
al lado de contribuciones, tienen que ingresar 
100 euros , decir el nombre del alumno y 
año de nacimiento. La documentación se la 
solicitaremos en los entrenos.

PAELLAS FIN DE TEMPORADA
Dia 23 de Junio en la carpa de fiestas del 

final del Paseo 
PRECIO: 3,50 € por persona (pago a vuestro 

entrenador)
Fecha limite: 17 DE JUNIO

ASAMBLEA
Viernes 6 Julio
LUGAR: Salon de actos “CASA 

MEMBRILLERA”
20:00 h primera convocatoria, 20:15 h 

segunda “20:30 h tercera
INICIO TEMPORADA
AMATEUR Martes,21 de Agosto a las 20 :30h 

(Martes, Jueves, Viernes) 
JUVENIL(94-95-96) Lunes, 20 de Agosto a 

las 20 :30h (Martes, Jueves, Viernes) 
E.FEMENINO Lunes, 20 de Agosto a las 

19:00h (Lunes, Miércoles, Viernes) 
CADETES (97-98): Lunes, 20 de Agosto a las 

20:00 h (Lunes, Martes, Jueves) 
INFANTILES (99-00): Lunes, 20 de Agosto a 

las 19:00 h (Lunes, Martes, Jueves) 
ALEVINES (01-02)): Martes, 4 de Septiembre 

a las 19:00 h (Martes, Viernes)
BENJAMINES (03-04)): Martes, 4 de 

Septiembre a las 17:30 h (Martes, Viernes) 
PREBENJAMINES (05-06)): Miércoles, 5 de 

Septiembre a las 17:30 h (Miércoles, viernes)
MINIBENJAMINES (07-08): Miércoles, 26 de 

Sep. a las 17:30 h (Miércoles, Viernes)
Toda la información la pueden encontrar 

en www.futbolbasevinaros.com, telf. 678 465 
495,email:vinarosfb@gmail.com.

INSCRIPCIONES 2012 -2013 
FUTBOL BASE VINAROS CF

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfruta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

El d ia r i  d ig i ta l V inaròs, Ben icar ló, Peñ íscola i  e ls pobles de la Tau la del Sénia
Not ícies, ser ve is, en l laços i  tota l ' in formació dels nostres pobles.

E l pr imer d ia r i  interact iu del Maestrat . Par t icipa, tu també fas e l d ia r i
On estàs?, Opin ions, Foto denuncia, deixa 'ns la teua not ícia....  i  molt més
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canina 

Yo tambien tambien 
tuve una familia

En tiempos no muy lejanos, cuando llegaba la época 
estival, los amantes de los animales sufríamos por los 
abusivos abandonos de mascotas de muchas familias 
que no querían cargar con la responsabilidad de llevar 
a sus mascotas de vacaciones con ellos. Muchos eran 
abandonados en carreteras, dejados en refugios o 
incluso, mucho de ellos, abandonados a su suerte en 
el mismo hogar el cuál se quedaba vacío por varias 
semanas.

Pues bien, ahora tenemos otro tipo inquietud, no 
solamente nos preocupa las vacaciones de las familias 
capaces de abandonar a sus mascotas, sino que también 
sufrimos por las situaciones económicas actuales. Quien 
es capaz de desamparar a un alma inocente por no 
renunciar a sus vacaciones, es capaz de renunciar a su 
mascota por falta de solvencia. 

¿Acaso necesitan muchos cuidados nuestras 
mascotas?.

Sólo necesitan comida, agua , cariño y cuidados 
veterinarios en caso de estar enfermos, cosa que ellos 
no son los culpables de ponerse enfermos y tú ya sabías 
de este gasto cuando adquiristes el animal. Nuestras 
mascotas no nos piden ropa de marca, no necesitan 
pañales ni el último modelo de la consola marca x. Su 
trabajo es no pedir nada a cambio de nuestra fidelidad.

¿Te has parado a pensar porque adoptas o compras 
una mascota?, ¿para presumir de ella, porque te lo pide 
tu hijo, porque tu vecino tiene uno y tú no quieres ser 
menos?

Antes de obtener un animal, piensa en lo que eso 
supone. Ellos son animales de compañía y si los tenemos 
es porque queremos, no son objetos de usar y tirar.

Por una adopción responsable, está en tus manos!

El sábado 12 se celebró en la discoteca 
Magnesia, de La Cenia, una fiesta motera 
en la que el equipo de competición He-Le 
Team dio a conocer su “hoja de ruta” para 
conseguir la meta de participar en las 24h. 
de Montmeló 2012. A la fiesta asistieron unas 
200 personas que disfrutaron del ambiente y 

de los DJs presentes hasta altas horas. 
Esta fiesta da por iniciados los preparativos 

finales para conseguir dicha meta. El próximo 
día 2 de Junio tendrá lugar en el “Castell de 
Peníscola” la presentación oficial del equipo, 
a la cual están invitados todos aquellos que 
deseen asistir.

Fiesta motera

RADIO NUEVA 98.2 FM,
continua incrementando su audiencia
como emisora líder de la radio musical 

con 11.000 oyentes diarios
según el último

Estudio General de Medios

RADIO NUEVA 98.2 FM,
continua incrementando su audiencia
como emisora líder de la radio musical 

con 11.000 oyentes diarios
según el último

Estudio General de Medios
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Este dissabte 
passat en 
j o r n a d a 

vespertina es va celebrar el Cpt. 
Autonòmic en categoria infantil, 
i el Club Esportiu Aigües de 
Vinaros va comptar amb dos 
atletes que el van representar, 
Daniel Adell va realitzar un 
magnifique concurs de Salt 
d'Altçada  millorant la seua 
marca, en  1,47 mtrs i aconseguint 
col·locar-se en el mes alt del 
podium, en el primer caixo, a 

més va poder intercalar este 
concurs amb el de Llançament 
de Javelina, on a pesar que les 
coses no van anar tan bé, va 
aconseguir fer un llançament 
de 26,72 mtrs i aconseguir una 
boníssima 5ª posició.

Parel Vanhaelen va disputar els 
seus primers Cpts. Autonòmics i 
va realitzar una extraordinària 
carrera de 80 mtrs. tanques, on 
guanya la seua sèrie, aconseguint 
un 14é lloc en la classificació 
final.

Campionat Autonòmic Infantil aire lliure
Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El pasado  22 de mayo, 
COCEMFE MAESTRAT fue 
invitado a dar una charla 
en el Centro de Acogida 
Especial “Baix Maestrat”, 
sobre el Deporte Adaptado. 

Fue un privilegio conocer de primera mano 
la gran labor que realizan en dicho centro los 
profesionales de la Fundación Diagrama, cuyo 
objetivo primordial es conseguir la reinserción 
e integración de este tipo de colectivo en la 
sociedad. Durante la charla, que corrió a cargo 
de Rafael Mingo, Manolo Celma y Ramón 
Meseguer, se fue desgranando cada uno de 
los deportes adaptados que el colectivo de 
personas DIS - CAPACITADAS puede practicar 

y que, en concreto, COCEMFE 
MAESTRAT a través de su Club  
BAMESAD, ofrece a la ciudadanía 
del Maestrat. 

Ha nacido entre la Fundación 
Diagrama y COCEMFE MAESTRAT 
una buena amistad y entendimiento 
de colaboración mutua, para 
trabajar en acciones sociales que favorezcan 
a todos estos jóvenes.  Ambas entidades 
luchan por la integración social de aquellas 
personas que de una manera u otra, corren 
un grave riesgo de marginación o exclusión 
social. Aclarar que todo se ha realizado 
de forma informal, pero estamos seguros 
que, unos y otros, lucharemos para fundir 

nuestros vínculos en beneficio de este tipo de 
colectivos. Carlos Serrano, Director del Centro 
de Acogida Especial “Baix Maestrat”, y Manolo 
Celma, Presidente de COCEMFE MAESTRAT, 
se mostraron muy ilusionados con estas 
iniciativas cuya finalidad es unir instituciones 
que tienen los mismos fines, es decir, ayudar a 
colectivos menos favorecidos de la sociedad e 
integrarlos en la misma. 

Mundos paralelos
Cocemfe maestrat y su club bamesad 
con la fundación diagrama en vinaròs

Juny és un dels mesos més esportius a 
Vinaròs, ja que és el moment de l’any en el 
qual les entitats locals donen l’oportunitat a la 
ciutadana i de participar de manera gratuïta en 
les activitats que se realitzen al llarg de l’any, 
així com gaudir d’exhibicions i campionats. 
El regidor d’Esports, Lluis Adell, destacava 
els principals esdeveniments que tindran 
lloc durant els pròxims dies, com la Festa de 
Clausura Jocs Esportius, que inaugurarà el mes 
esportiu, i que tindrà lloc avui  dissabte 2. La 
festa està emplaçada a la ciutat esportiva, i per 
tal de traslladar els participants se disposarà 
d’un bus que surt del pavelló poliesportiu a les 
10 del matí,  tornant a la ciutat a les 13 hores. Se 
ha organitzat un circuit esportiu que incorpora 
diferents modalitats, com explicava Adell. 

A més, la programació se inclou la primera 
Mini Olimpíada Escolar que es desenvoluparà 
del 4 al 8 de juny. Una activitat organitzada 
per xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys i cada 
equip representarà el seu col·legi. Hi haurà 

trofeus per als guanyadors i trofeus 
per tots els participants”, explicava 
Adell. En total són més de 30 
activitats esportives al llarg del 
mes de juny, amb una planificació 
diària que inclou triatló, futbol 
sala, patinatge, handbol platja, 
un open de tenis taula adaptat, 
o campionats de birles i petanca, 
entre altres. Per la seua part, el tècnic esportiu 
Nacho Chaler, traslladava que des de Esports 
es pretén recuperar els campionats escolars, 
“hem començat fent una Mini Olimpíada, i 
de cara a la temprada que ve se estudiarà 
fer-la un poc més amplia”. Respecte al Dia de 
la Bici, aquest any tindrà lloc el 17 de juny, 
tot i que les inscripcions poden efectuar-se a 
partir del dia 4 al CME, a l’Oficina de Turisme, 
a Cicles Fandos, Fandos Esport Bicicletes Gallo. 
El circuit establert se iniciarà a la carpa de 
l’Atlàntic i discorrerà fins a l’ermita amb una 
parada a l’esplanada al costat de la gravera. 

L’arribada ser realitzarà, també a la carpa de 
l’atlàntic. 

Retallades 
D’altra banda, el Consell Municipal d’Esports, 

segons Adell, ha intentat desenvolupar un altra 
activitat que devia desenvolupar-se al Club 
Nàutic per a alumnes de 6é de primària, i que 
ha “sigut truncada per la no participació dels 
col·legis”, segons Adell. El motiu argumentat 
des de els centres educatius  als quals es van 
adreçar des del departament, ha estat com 
apuntava Adell, que a conseqüència de les 
retallades declinaven participar degut a que 
“ara no era el moment”.

 Juny, mes de l’esport
La Festa de Clausura Jocs Esportius inaugura un mes 
que comptarà també amb una Mini Olimpíada

A.C.
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Foto cedida per: Agustín Asensi Artigas



El dissabte dia 5 de Maig la comparsa Fot-li Canya es va reunir per celebrar el nomenament de la Reina 2013, les candidates van ser Maria Pietat Gandia i Cristina Casanueva. La reina saliente Arantxa Mayordomo li va imposar la banda que li acredita com a Reina 2013 a la Sra.. Cirstina Casanueva. Moltes Felicitats

Gracias a todas por haber preparado una despedida inolvidable

34

El passat divendres, 25 de maig de 2012, a les 20.30 hores, a la “Peña Pan y Toros”, vàrem presentar a Anna Bel Caballer, Dama entrant del Consell Local Agrari, amb la 
presència de Laura Guimerà Masip (en representació de Virginia Guimerà Masip, Dama sortint del Consell Local Agrari), el president i membres del Consell, regidors de 

l’Ajuntament de Vinaròs, Reina i Dames de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2012, familiars i amics de la nostra Dama. Anna, des del Consell Local Agrari, et desitgem que passes unes molt bones festes!

presència de Laura Guimerà Masip (en representació de Virginia Guimerà Masip, Dama sortint del Consell Local Agrari), el president i membr
l’Ajuntament de Vinaròs, Reina i Dames de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2012, familiars i amics de la nostra Dama. Anna, des del Consell Local Agrapasses unes molt bones festes!

El passat diumenge 
6 de maig Diana 
Adell va pendre 
la comunió en 
compañía de 

familiar i amics

34

En memoria del buen amigo Jan
Que nos dejó el pasado día 22. Haciendo honor a su espiritu 

vinarocense, días antes visitamos a Sant Sebastià en la ermita, 

sin ser conscientes de que esta sería su última visita.

Jan, te tendremos siempre en nuestros corazones.
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societat

Escuela de Verano
Aula estival para niños: durante el mes de Julio y la primera 
quincena de Agosto, de 9 a 13 h. Edad: 6 a 12 años

Manualidades, taller de danza, cuentacuentos,  
juegos, visitas a la granja escuela, malabares, 

papiroflexia, pintura...
Infórmate al - 671 502 842

Precio por quincena 60 €
(socios: 50 €)

Hazte socio del Casino y disfruta
de sus ventajas
- Club billar exclusivo de socios

- Descuentos importantes en las multiactividades del 
Casino: · Escuela de Verano para niños
· Cena-Gala en Fiestas S. Juan y S. Pedro
· Fiesta infantil gratuita para familiares de socios
· Bailes de Salón y Sevillanas 
· Nuevo abastecedor: Paco del Vinya d’Alós 

En protesta contra la Crisis del Ladrillo, nuestro amigo 

Roberto ha decidido jubilarse.

Alumnas de Gentsana quisieron darle una sorpresa a María en el día e su primera 

comunión. Desde aquí quieren darle las gracias a sus padres por el trato que recibieron



Pl. Hort dels Escribano,2
cantonada C/ de Vila-real

Tel. 964 45 65 31

Neurologia
 

Ecografia

Dermatologia
 

Oftalmologia

Neteja bucal

 Urgències

Exòtics

Patologia del
comportament

 
Perruqueria

canina i felina
 

Vacunacions
 

Medicina interna
 

Radiologia

Cirurgia i traumatologia

 Anàlisi clínic 

Inseminació artificial

Microxips
 

Diagnòstic per imatge

Electrocardiogrames

Hospitalització

URGÈNCIES 24 HORES 606 569 836




