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La setmana informativa ens ha deixat un 
protagonisme evident en la festivitat de La 
Misericòrdia.  Diumenge se iniciava una jornada amb 
segell femení que ens deixava pluja, signe inequívoc 
de fertilitat. Moment per recuperar instants i 
memòria. Se sortia a les set del matí, rumb a l’ermita. 
El monticle del Puig, el simbòlic si maternal, refulgent  
entre la pluja. Com cada any, la gent camina cap els 
inicis del poblat, cap el racó habitat pels primers 
vinarossencs. És repeteix el sortilegi. Ens rebien Les 
Camaraes i el seu vol de les faldes, els peus vestits 
amb les espardenyes, els passos contats, el so i la 
mètrica del ball. Temps per renovar el compromís, 
per aturar-se i retrobar-se amb amics i veïns. Moment 
també per recordar què i com s’ha segut poble, i 
instant per a reflexionar sobre què som actualment, i 
quin tipus de societat estem construint.

De vegades et perds de vista i necessites muntar 
al lloc més elevat de la ciutat, al lloc més elevat de 
tu mateix per recuperar-te. I observar. Deixant de 
banda qüestions shakespearianes, cada any se torna 
a Ser, al si de la mare, un ventre maternal i rocós que 
compta amb el seu propi paisatge.  En cada edició se 
percep més intensament  que allò que val, allò que 
sempre va valdre, és la consciència. Una consciència 
en contraposició a amnèsies fiscals, a la desmemòria. 
I precisament  en contra de la desmemòria ha 
treballat Ramon Redó durant 25 anys, construint 
poc a poc l’Enciclopèdia il·lustrada de Vinaròs. Vint i 
cinc anys de treball que Redó ha recopilat amb cura, 
amb la paciència de l’alquimista, per donar a llum 
un llibre en el que es poden trobar alguns plànols 
d’espais en femení. Geografies de indrets o espais 
humans amb noms de dones vinarossenques. Dones 
que ocuparien per si mateixos les pàgines d’un llibre 
complet, que han gaudit, patit, apostat pel que 
creien, dones de postguerra, de llargs silencis , que 
han parit somnis, projectes o fills, que han deixat 
constància i consciència, que han utilitzat la paraula, 
les xarxes, la destral, la música, els antibiòtics, el 
començ, el bisturí i el compromís, amb si mateixes o 
amb la societat. Aquesta setmana, la Fundació Caixa 
Vinaròs anunciava el nom d’una dona, Pilar Nos,  
com a  receptora de la distinció  Alè Vinarossenc 
2012.  Un Alè vinculat a la Sanitat que posseeix 
un currículum brillant en Medicina digestiva. Cal  

remarcar que Nos actualment és Cap del Servei de 
Medicina Digestiva La Fe de València, que ha segut 
anomenada directora d’àrea de Malalties Digestives 
el passat mes de Maig, i què, sobretot, és la primera 
dona en el país que és Cap de Servei de Medicina 
Digestiu. Per tant, felicitem des d’aquestes línies una 
distinció, sens dubte, molt merescuda. I continuem 
amb la nostre mapa de noms i cognoms  amb un 
altra dona, Agustina Doménech, que va morir sense 
deixar descendència, però que va deixar en el seu 
testament un tros de terra, un tros de cor, per tal de 
construir els fonaments d’una nova fundació amb 
finalitats formatives. Hi alguna cosa tendra, vivificant, 
plena d’energia i optimisme en aquesta preocupació 
per Agustina i de Vicent Bernat cap a l’educació del 
sector més jove de la societat. Un testimoni que 
pren aquesta voluntat per complementar activitats 
educatives que, han avançat, es posaran en marxa 
aquest mateix estiu. Són gests privats que motiven 
i ens condueixen novament  a la nostra consciencia 
de poble, que aporten un grau més elevat de 
pertinença a un grup. És llavors quan experimentem 
en la nostra carn allò que significa ser conscient, com 
deia Estellés, que no se és res, sinó se és poble. Però 
un poble en formació, àvid de coneixement. I Vinaròs 
mostra aquesta inquietud sempre que pot, la gent ens 
diu que sí, que sap gaudir de temps d’esbarjo, però 
que combina la participació en iniciatives d’esgambi 
amb un percentatge prou elevat en assistència a 
conferències i xerrades nutritives, a exposicions, 
un aliment que històricament s’ha revelat contra 
l’ostracisme i l’oblit dels gran centres culturals. Això 
sí es estar viu, això és fer poble, això és combatre el 
populisme. Un combat que, aquesta setmana ens ha 
deixat per al futur, i el més important, per al present, 
diferents histories, totes elles especials, totes elles 
nascudes sota l’auspici d’una terra, d’una matria. 
Totes elles, absolutament i inexcusable, en el nom 
de la dona.

Si ens permeten, volem agrair especialment a les 
persones que ens fan arribar el seu recolzament a la feina 
que desenvolupem setmana rere setmana. Comentaris i 
felicitacions molt satisfactòries que ens arriben a  redacció 

de diferents maneres , que en reforcen en la línia que hem empres. Són, per 
descomptat, les que ens donen oxigen per a continuar i la demostració què, 
a banda de les imatges i l’apartat social, hi ha persones que es miren el nostre 
setmanari, i se’l llegeixen, i què, quan hi ha alguna errada en el text, la troben, cosa 
molt d’agrair. Gràcies a aquestes persones, aquesta setmana tenim un motiu per 
dedicar  la secció del Faristol a homenatjar a una part de Vinaròs que sempre ens 
a semblat molt especial. Es tracta de l’antic barri de Sant Pere, barri de pescadors,  
o Fora forat, més ben dit, encara, Fora del forat, (Fora’l forat), com diuen que indica 
la normativa, ubicat a les afores del primitiu recinte murat.  Els habitants del barri 
de pescadors s’anomenaven forinyos, nom que de vegades se utilitzava de manera 
pejorativa, tot i que era una gent molt treballadora i pescadors afamats. El fet 

d’anomenar Fora forat el barri de pescadors sorgia per l’existència d’un forat a una 
antiga muralla, -aquí ens podrien ajudar els historiadors vinarossencs-, per el qual 
els veïns sortien i entraven, i que era utilitzat, per tant, com a drecera. 

Les cases del barri de Sant Pere van ser enderrocades el 18 de juliol de l’any 
1966. Posteriorment, la prolongació nord de 310 metres de passeig marítim en les 
immediacions de l’antic barri rebia el nom de el passeig de Fora forat de manera 
oficial a partir d’un ple municipal celebrat l’any 1995. Ocupava els terrenys d’una 
finca del conegut  popularment com  Tio Fart. 

Petit homenatge a Fora forat
En memòria dels forinyos

Fotos cedides per Vicent Beltrán 
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Vinaròs cuenta con una nueva fundación, la 
Fundació Vicente Bernat Camañes y Agustina 
Doménech Julve, que va a destinar sus esfuerzos 
e ingresos económicos al ámbito educativo. Al 
frente de la nueva entidad están sus patrones, 
el IES Leopoldo Querol y su directora Mercedes 
Rodríguez, que asume la presidencia, el colegio 
Sant Sebastià y su directora, Carme Fontanet, 
que asume el cargo de secretaria; y mosén 
Emili Vinaixa, que estará a cargo de la tesorería. 
La historia se remonta a años atrás, cuando 
Agustina Doménech, vecina de Vinaròs, murió 
sin dejar descendencia y quiso dejar constancia 
en su testamento de que un terreno de su 

propiedad pasara a convertirse en los cimientos 
de una nueva fundación que pudiese ayudar a 
los estudiantes de la ciudad. Como explicaban 
Rodríguez y Fontanet, fueron conscientes de la 
existencia de esta fundación cuando recibieron 
una notificación desde Contribución sobre 
el pago del IBI, que finalmente no abonaron 
por estar exentos. Según han explicado, los 
terrenos están ubicados en las inmediaciones 
de la Colonia Europa, y pueden pasar a formar 
parte de un alquiler o una venta que permita 
capitalizar la fundación. Así, se crea la fundación 
en el año 2008, y, además del terreno, se ha 
añadido una cantidad económica por la venta 

de una casa, que se eleva a 11.000 euros,  edificio 
al que renunciaron sus herederos y que ha 
pasado así a engrosar el capital de la fundación. 
Como explicaba Rodríguez, la idea es que se 
puedan ofrecer becas y ayudas, o participar 
en actividades extraescolares, aunque como la 
actualidad ha evolucionado se están barajando 
otras posibilidades, de las que se informará 
próximamente, ya que se ha iniciado una línea 
de colaboración que fructificará este mismo 
verano. La nueva fundación es una entidad 
abierta, ya que aceptará aportaciones siempre 
que tengan una finalidad que no desvirtúe el 
objetivo inicial educativo para el que fue creada. 

Nace una Fundación 
que ayudará a los 
estudiantes

La Fundació Agustina Doménech Julve y Vicente Bernat 
Camañes va a destinar sus esfuerzos e ingresos económicos al 
ámbito educativo

Vinaròs se prepara per una tarda i nit plena 
d’activitat comercial. El proper dia 15 de juny, 
la ciutat viurà  partir de les 20 hores i fins passa-
da la mitja nit una sèrie de iniciatives i propos-
tes conjuntes que s’aglutinaran sota el lema de 
Vinaròs Fashion Night. Com explicava Isabel 
Lladó, persona que va impulsar el concepte 
de la Fashion Night, l’objectiu és que la gent 
tinga un altra sensació del comerç de Vinaròs, 
que, en aquesta iniciativa, oferirà descomptes 
i ofertes interessants abans de les tradicionals 
rebaixes. Així, un total de 85 comerços han 
sumat forces contra la crisi per donar alegria 
al carrer i a la gent, com precisaven tant la re-
gidora de Comerç, Amparo Martínez, com la 
presidenta de l’Associació de Comerciants, Án-
geles Pereda, amb un objectiu que no se basa, 
únicament “en fer caixa”, sinó que té una clara 
voluntat de promoció comercial, “que visiten 
la nostra ciutat, és la més comercial per anto-
nomàsia”. A aquests comerços que mantindran 
les portes obertes fins a la mitjanit, se uniran 
diferents propostes de diversa índole que se 

repartiran al llarg 
de 18 carrers de la 
ciutat, “atraccions 
molt ben estudia-
des”, com indicava Pereda, que apostava per 
la unió com element imprescindible per a sor-
tir-se’n de la situació econòmica. Així, la gent 
de la ciutat i la comarca que s’aprope aquesta 
nit a la nostra ciutat trobarà en diferents punts 
urbans de localització per a musica ambiental 
d’un grup de jazz, la realització de graffitis en 
directe la música de 
DJs, alguns punts de 
beguda a l’aire lliure 
o castells inflables per 
als més menuts. 

La regidora de Co-
merç alabava la inici-
ativa destacant que, 
malgrat la situació 
econòmica,  els co-
merciants “en lloc de 
queixar-se fan una 

festa”. Una festa en la qual participaran no sols 
les botigues de moda, sinó perruqueries, òpti-
ques, pastisseries, cafeteres, etc. A més Martí-
nez informava que el carrer del Socors el dia 15 
de juny serà patonal a partir de les 19 hores per 
afavorir la proposta. A més, el Vinaròs Fashion 
Nigth se comptarà amb un sorteig que se durà 
a terme al voltant de mitjanit.

La nit més Fashion 
de Vinaròs
El pròxim dia 15 de juny Vinaròs se prepara 
per viure la Fashion Night, una tarda nit plena 
d’activitat comercial contra la crisi
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El edil de Hacienda, Ernesto Molinos, 

informaba que, como ya anunciaban hace 
unos días dese el PSPV-PSOE, Vinaròs va a 
percibir la cantidad de 665.000 euros, cantidad 
que se reintegra a Vinaròs en concepto de 
devolución a nuestro municipio por parte del 
gobierno central de los impuestos de todos los 
vinarocenses “se transfirió menos dinero de lo 
que finalmente se recaudó, y eso quiere decir 
que también pagamos todos los vinarocenses 
más impuestos”, concretaba Molinos,  Así, esta 
cantidad es fruto de “un error”, precisaba el edil 
, que descalificaba la supuesta buena gestión 
económica que ha defendido el anterior equipo 
de gobierno durante la anterior legislatura. Esta 
cantidad se reintegrará al Ayuntamiento en 
varios pagos. Por un lado se recibirá en breve 
un 50%, que asciende a 332.500 euros, y el 
resto se irá devolviendo de manera paulatina. 

Esta devolución irá destinada, como informaba 
el edil, a remanentes de Tesorería para poder 
dotar de un fondo económico al consistorio en 
previsión de futuros pagos, para fornatr al recte 
de aquí a septiembre con más tranquilidad”.  
“Este dinero no es la solución al problema que 
tiene el ayuntamiento, pero sí sirven para tapar 
una serie de agujeros”. 

Además, Molinos informaba de que la 
procedencia de este desfase, o diferencia, que 
recibimos de más viene derivada de cuando 
el gobierno central realizó las previsiones 
de transferencia del 2010 las previsiones el 
incremento del IVA”. “Es dinero de más que han 
pagado los vinaocenses y por tanto dinero de 
más que correspondenanuestro municipio”. Para 
Molinos el Ayuntamiento se ha convertido en 
“un campo de minas” ya que, según indicaba, 
el gobierno local se está encontrando con 

“sorpresas”  de “nuevo conocimiento”, como la 
cifra de 800.000 euros correspondientes a la 
solicitud realizada por un despacho en concepto 
de servicio de asesoría jurídica por facturas 
retenidas durante varios años y que aún no 
habían presentado, según  señalaba el edil 
popular, porque  la empresa tenía constancia 
de que “no existía partida”. Unas facturas que, 
de haber estado ya presentadas, se hubieran 
podido incluir en el plan de pago de proveedores 
impulsado por el gobierno central. 

Molinos ratifica los 665.000 euros
Pero descalifica de nuevo la gestión económica 
El edil de Hacienda  realiza un paralelismo entre las “sorpresas” económicas con las que 
se está encontrado en el consistorio y  “un campo de minas”

Respecto a la paralización de las 
obras de la calle Doctor Fleming, 
Molinos afirmaba que se debía 
mantener una reunión en el 
Ayuntamiento a tres bandas, por un 
lado la empresa adjudicataria de las 
obras de adecuación de este vial, 
y por el otro el alcalde de Vinaròs, 
Juan Bta. Juan, y el departamento de 
Servicios Técnicos. Molinos reiteraba 
la voluntad del consistorio de finalizar 

las obras a tiempo, y que durante el 
encuentro se trataría de analizar la 
situación y de buscar alternativas. 
No se descarta rescindir el contrato 
con empresa por incumplimiento 
de contrato. En el caso de que sea la 
misma empresa la que continúe con 
las obras de adecuación, el edil de 
Hacienda avanzaba que será el propio 
Ayuntamiento el que se haga cargo de 
las compras y los pagos a proveedores.

Calle Doctor Fleming

Desde el año 1987 la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) viene celebrando el 31 de 
mayo como el Día Mundial sin tabaco. Este año 
la jornada lleva por lema “La interferencia de la 
industria tabacalera”.

El Hospital de Vinaròs, un año más, se ha 
sumado a esta jornada mundial instalando 
desde primera hora de la mañana una mesa 
informativa en el hall principal y atendido 
por el personal de enfermería de Medicina 
Preventiva, personal del Centro de Salud 
Pública de Benicarló y el trabajador social del 
Departamento.

En esta mesa, además de la 
información editada para esta 
jornada, se está realizando una 
“Intervención mínima Antitabaco”, 
consistente en una prueba 
cooximétrica que mide el monóxido 
de carbono en la persona y una 
recogida de datos mediante una 
encuesta sobre los hábitos de 
consumo en fumadores.

En el Departamento de Salud de Vinaròs 
es pionero en nuestra Comunidad en la lucha 
contra el tabaquismo. Así desde el desde el año 

2005 se ofrece un programa de deshabituación 
tabáquica mediante terapia grupal gracias al 
cual casi 1.000 personas han abandonado el 
tabaco con una media cercana al 60% de éxito 
tras un año de terapia.

El Hospital de Vinaròs 
participa activamente en el 
Día Mundial sin tabaco

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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Emma Bas

La
Barana

actualitatactualitat

RESERVA YA 
TUS LIBROS DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 2012-2013

Llegia el passat cap de setmana una notícia 
en un diari provincial sobre el desnonament 
d’una família per impagament de la seua 
hipoteca. La família, composada per una 
parella jove, un xiquet de cinc anys i un altre 
de bolquers, es quedava al carrer i sense casa 
i, per a rematar el trist panorama, demanaven 
a la entitat bancària que no executés l’aval 
que pesava sobre el pis de l’àvia, que havien 
presentat com a garantia devant la seua 
hipoteca. Com tanta gent en una època de 
bonança, havien comprat una vivenda que, 
després de perdre la feina i vore disminuir els 
seus recursos, ara no poden pagar. El banc no 
atén a raons i els pren la casa i, si res no ho 
remedia, també la de la seua familiar. I aquesta 
no és una situació excepcional. S’està repetint 
de forma dramàtica en moltes famílies. 

Als ciutadans ens costa entendre que 
això estiga passant i que encara no s’hagen 
posat en marxa mesures, per part del poder 
polític i del legislatiu, per a regular aquestes 
qüestions. Perquè com hem d’entendre que 
els bancs, amb l’excedent que tenen de cases 
buides, es dediquen a quedar-se vivendes 
impagades i, a més, continuen cobrant les 
qüotes dels desnonats? Com és possible 
que s’estiga parlant de “rescatar” una entitat 
bancària com Bankia amb els diners de l’Estat 
mentre aquesta entitat –i tantes altres- s’han 
aprofitat de la bona fe dels seus clients colant-
los accions preferents i tòxiques? Per què els 
bancs gaudeixen d’aquesta mànega ampla? 

I parlant d’injustícies afavorides per la crisi 
de la construcció, a Vinaròs s’han produit casos 
flagrants que han quedat silenciats perquè 
els afectats no tenen relació amb polítics ni 
amb centres de poder. Es tracta de persones 
que s’han quedat sense casa perquè les 
empreses constructores que els van comprar 
les seues propietats els havien de pagar a 
travès de permutes. La situació ha paralitzat 
la construcció de les vivendes que s’havien de 
permutar i les empreses han fet fallida i no els 
donen cap altra opció que viure de lloguer i 
no poder defensar els seus interesos, a no ser 
que s’emboliquen en llargs i costosos procesos 
judicials. I, mentre, les vivendes propietat dels 
bancs van augmentant.

De bancs i persones

URGENT 
En adopció

T. 609 763 908
El Corralet

Convocatòria  Fa 35 anys
Sopar de germanor el dia 14 juliol de 2012 

Ex alumnes C.O. de la Misericòrdia
Curs 1976-77 Classes 8º A-B-C

Vas nèixer l’any 1963 I algun del 1962
Lloc del sopar: Unió Ciclista Vinaròs 

Preu: 16 euros  Hora: 21.30
Telèfon confirmació assistència: 655288013 (Morraja)

619655082 (Guardino)
Confirmació personalment en 

Ferretería Ric Roc C/Sant Cristòfol 55, 12500 Vinaròs

Feu publicitat, com més serem més xalarem
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Dando cumplimiento al acuerdo adoptado 
por el Consejo Rector de esta Entidad, y de 
acuerdo con lo legalmente establecido, se 
convoca a todos los Socios de esta COOPERATIVA 
AGRICOLA “EL SALVADOR” para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria el próximo 15 
de Junio de 2012, en esta localidad,  en el Salón 
de Actos de la Caixa  Rural Vinaròs, sito en la 
Plaza Cardenal Tarancón 2ª planta, a  las 20,30 
horas en primera convocatoria y a las 21 horas 
en segunda, a fin de tratar los siguientes puntos 
del siguiente:

ORDEN DEL DIA
 1º.- Examen o censura del Informe de Gestión.
 2º.- Aprobación si procede, de las Cuentas 

Anuales correspondientes al pasado ejercicio 
económico, cuya memoria contiene la distribución 
de excedentes y la liquidación del presupuesto y el 
plan de Inversiones de la RFPC.  

3º - Elección para la renovación estatutaria de 
miembros titulares del Consejo Rector y suplentes.

4º.- Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
5º.- Decisión sobre la  aprobación  del Acta. 

Designación de socios al efecto.

Vinaròs a 17  de mayo de 2012
EL PRESIDENTE  Fdo. Sebastián Polo Forner                 

NOTA INFORMATIVA: En relación a la 
documentación referida en los distintos puntos 
del Orden del Día de la presente convocatoria, 
el informe de gestión y de las Cuentas Anuales, 
se encuentran a disposición de los socios en las 
oficinas de domicilio social del la Cooperativa, 
en el horario de nueve hasta trece horas hasta 
la fecha de la Asamblea. Previa petición por 
escrito del socio, le será remitida a su domicilio.

COOPERATIVA AGRICOLA “EL SALVADOR”, COOP. V.
  Pol. Industrial Mediterraneo, Pda. Capsades 12500 Vinaròs tel-964 45 12 57CONVOCATORIA

El diputat per Valencia al Congrés d’EU, Ricardo 
Sixto, visitava Vinaròs el passat dimarts per tal 
de mostrar que continuen donant cobertura 
a les demandes de les comarques del nord de 
Castelló, un recolzament també al col·lectiu del 
partit a Vinaròs “que està treballant de valent” a 
més de fer públiques algunes de les actuacions 
a iniciativa de Vinaròs, com ara l’alliberament del 
peatge de l’AP-7, un antiga demanda que es veu 
agreujada per l’aparició en els pressupostos de 
l’estat de una quantitat que se eleva a 3 milions 
d’euros per a la prolongació d’una autovia a 
l’interior paral·lela a l’autopista, que arriba fins 
a Tarragona. L’alliberament de l’AP-7, però, és 

una proposta que ha trobat 
el vot en contra del PP, com 
ha indicat Sixto, i l’abstenció 
del PSPV-PSOE, que optava 
per alliberar alguns trams de 
l’autopista. 

L’altra qüestió plantejada 
“a instancies de la gent de 
Vinaròs”, és el tema de les 
rodalies, o de infraestructures necessàries per a 
la comarca, com ara la connexió amb l’interior 
que materialitza el projecte pendent del Port de 
Querol. Finalment, Sixto demanava que es crees 
una comissió de investigació per a Bankai, caiga 

quien cagai coste el que coste, és absolutament 
necessari perquè la gent tinga confiança en 
el s dirigents polítics i bancaris d’aquest país”.  
“La privatització de Bankia suposa en realitat 
privatitzar els beneficis i sociabilitzar les 
pèrdues”.

Ricardo Sixto visita Vinaròs
El diputat per Valencia d’EU fa públiques algunes 
propostes al Congrés a iniciativa de Vinaròs

Ante la actual situación económica, 
Sistemas de Gestión Avanzada (SGA), 
organiza en Benicarló el primer ci-
clo de “Desayunos contra la Crisis del 
Baix Maestrat”. De la mano de Javier 
Moreno, consultor y auditor, donde 
se abordarán temas empresariales de 
actualidad.

Esta iniciativa, gratuita, nace de la 
necesidad de apoyo a las PYMES ante 
la difícil situación por la que atraviesan, 
y es la sincera y humilde aportación 
que realiza SGA ante la misma.

Dirigido a las PYMES de la comarca, 
bajo el formato de coloquio/debate, y 
con una duración aproximada de una 
hora y media, pretende convertirse 
en un foro ágil para el intercambio 
de ideas y de apoyo entre las mismas. 
Dado el formato, el número máximo 
de participantes se ve limitado a 15, 
para un óptimo funcionamiento del 
mismo.

Entre los principales temas a tratar 
se encuentran: la financiación, el I+D+i, 
la internacionalización, las redes socia-

les... Todos ellos contarán con la partici-
pación de profesionales de reconocido 
prestigio dentro de su sector.

El primer desayuno del ciclo va diri-
gido a la presentación del mismo y en 
el se tratará sobre los apoyos que ne-
cesitan actualmente las empresas. En 
el contaremos con la presencia de Dª. 
María Ortiz Roca Concejala de Comer-
cio y Desarrollo de Ayuntamiento de 
Benicarló, y D. Justo Vellón, director del 
CEEI de Castellón.

El ciclo se realizará en los locales de 
la Cámara Agraria de Benicarló y tiene 
previsto su comienzo el próximo 29 de 
junio. Su formato será bimensual.

Para participar es necesaria inscrip-
ción mediante correo electrónico a 
javier.moreno@gestionavanzada.es, 
indicando nombre del participante, 
empresa y cargo.

Esperamos que la acogida de dicho 
ciclo sea favorable y que la participa-
ción sea mayoritaria.

Afrontar la crisis y salir de ella está en 
nuestras manos.

 
Ciclo de 
Desayunos 
Empresariales 

Comienzo: 29 de junio de 2012 
Lugar: Bajos Cámara Agraria 
Benicarló 

Inscripción: 
javier.moreno@gestionavanzada.es 

Objetivo: 

Tratar problemáticas 
de gestión en la Pyme 

y plantear posibles 
soluciones. 

Primera edición de 
“Desayunos contra la Crisis 
del Baix Maestrat”
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L’Escola d’Estiu l’Illa está  a punto de abrir 
sus puertas, como ha informado esta mañana 
la edila de Juventud, Carla Miralles, quien 
ha avanzado que las inscripciones podrán 
realizarse a partir del 11 de junio y hasta el 
próximo día 15, de 9 a 13 horas, en las oficinas 
del PROP. Según Miralles, el trabajo de 
preparación de las actividades ha requerido 
un “trabajo intenso” y que, a pesar de que no 
se han convocado las subvenciones, se han 
mantenido las partidas para poder contratar 
a monitores, por lo que se van a ofrecer las 
mismas plazas que garantizan el servicio en las 
tres áreasas fechas ofrecidas por Miralles para 
la actividad de la Illa son la primera quincena 
del 2 al 13 de julio, la segunda quincena del 
16 al 27 de julio; la tercera quincena del 30 de 
julio al 10 de agosto. En cuanto a las plazas 
disponibles, en infantil para julio existen 

350, y para agosto 150. En Arts existen 150 
plazas para julio y 60 plazas paragosto y en 
Illa Esports hay 100 plazas para julio y 60 para 
agosto. El horario y el lugar de actividades, 
será de lunes a viernes de 9 a 13 horas en el 
colegio Assumpció, (infantil), Misericòrdia 
(arts), i el Pavelló Poliesportiu (esports).  La 
edila de Juventud estaba acompañada per la 
persona encargada de Illa Arts, la directora de 
l’Escola Municpal d’Art, Cinta Barberà, y por 
la persona encargada de Illa Esports, Nacho 
Chaler. 

Se trata, como opinaba Barberà, de cautivar 
a los más alumnos, de 9 a 16 años, para que 
continúen una actividad artística también 
en invierno. Respecto a la Illa Esports, se 
mantendrá el autobús que permite desplazar 
a los alumnos de esta modalidad de la Illa a los 
diferentes espacios de la ciudad destinados a 
la práctica deportiva. 

Presentan la Escola d’Estiu l’Illa

Las inscripciones se realizarán del día 11 al 15 de junio 

MATRÍCULA PER AL CURS 
2012-2013

Del dia 11 al 22 de juny s’obri el plaç 
de matrícula per als alumnes d’ESMUVI. 
A partir del 25 de Juny s’obri el plaç per 
als alumnes nous.  La matrícula la podeu 
fer per a la vostra comoditat per internet 
a casa o a l’escola.  Entreu a www.esmuvi.
com

JORNADA DE RODA 
D’INSTRUMENTS

El pròxim dia 16 de juny de 11h. a 
13:30h., es farà una roda d’instruments 
per part dels professors d’ESMUVI amb 
la finalitat de que els nostres alumnes 
coneguen els diferents instruments i 
professors de l’escola per així facilitar 
als alumnes i pares quin instrument 
pot agradar-li més. Els alumnes poden 
experimentar amb els instruments amb 
classes pràctiques. 

ACTIVITATS A L’ESTIU
ESMUVI continuarà les seues activitats 

durant l’estiu. Els pares i alumnes que 
estiguen interessats/des ens ho poden 
comunicar 

AUDICIÓ FINAL DE CURS
El dia 26 de juny a les 19h celebrarem 

l’audició de final de curs dels nostres 
alumnes  a l’auditori municipal. Esteu 
tots/es convidats/es a compartir en tots 
nosaltres aquest final de curs.
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En resposta a les paraules de Migjorn, des 
del BLOC se replicava que “des de l’any 1971 
han segut molts els col·lectius, associacions 
i entitats que han estat vinculats en l’acte de 
l’Arribada de la Flama al nostre poble, Centre 
Excursionista, Club Esportiu Vinaròs i d’Acanar, 
Maulets, AC Ball de Dimonis, Colla de Dolçainers 
de Vinaròs, AV Migjorn, Caixa Rural, Ajuntament, 
i moltes i moltes persones que han participat i 
col·laborat, per tant, no podem entendre com 

es vol canalitzar l’acte només en una persona 
en concret quan en realitat ha segut gràcies a 
l’esforç de moltíssimes”. A més, des d’aquest 
partit han demanat que algú explique “com 
aquestos últims anys, des de la regidoria de 
Festes, s’ha donat la quantitat de més de 6.000€ 
per organitzar l’Arribada de la Flama quan la 
proposta de l’AC Jaume I sempre anat pel voltant 
de 2.000€ a 3.000€, i mai em discutit la decició de 
l’Ajuntament”.

“El nostre objectiu es que Vinaròs compte 
amb l’Arribada de la Flama del Canigó el dia 23 
de juny, amb la participació de totes aquelles 
persones i entitats que creuen en el significat 
de umitat lingüística i cutural del territori, 
deixant al marge  persomalismes o diferències 
de criteris”.  

Per la seua part, des de la regidoria de Festes 
s’a traslladat que la porta continua oberta per si 
se possibilita un acord i s’arriba a un consens.

Migjorn deixa 
d’organitzar la Flama
L’associació renuncia a l’organització de l’acte per tal 
d’evitar espectacles “vergonyosos i partidistes”

L’Associació de Veïns Migjorn ha anunciat 
que renuncia a seguir organitzant l’acte de 
l’arribada de la flama del Canigó a Vinaròs, 
“desprès de moltíssim anys”, com destacava el 
president de l’associació, Vicent Beltran. Així, 
des del col·lectiu es vol evitar conflictes amb 
un altra entitat cultural de la ciutat, “imaginem 
que els que han estat boicotejant l’acte estos 
últims anys són els que tenen més influència en 
l’actual ajuntament i ho faran ells, però nosaltres 
taxativament abandonem l’organització de la 
Flama del Canigó”. En aquest sentit, l’associació 
ha elaborat un comunicat mitjançant el qual 
se trasllada el sentiment del col·lectiu, que 
recordava que va agafar el testimoni de l’antic 
Centre Excursionista de Vinaròs i la festa per la 
llengua que llavors se duia a terme a Vinaròs. 
Se tracta de evitar organitzar “un espectacle” 
com el de els dos últims anys passats davant la 
porta de l’ajuntament, “va hi haure una actuació 

patètica per part del regidor del BLOC”, opinava 
el membre destacat del col·lectiu, Sebastià 
Fabregat, afegint que “semblava un cromanyó 
buscant el foc, anava boig per ser ell l’encenedor 
del fanal i per ser ell el que sortís a la foto i en 
primer pla”. “Migjorn no vol participar d’aquest 
espectacle” vergonyós i partidista”, ni tampoc 
no vol realitzar “un judici salomònic sobre l’acte, 
i  menys davant del principal enemic, la banda 
dreta franquista i ara PP”. A més, un altre motiu 
esgrimit per Migjorn ha estat que la regidoria 
de Festes no ha atès els pressupostos aportats 
per Migjorn per l’acte de la flama d’enguany, 
“considerem que ha passat de nosaltres, obviant 
la nostra sol·licitud per parlar amb nosaltres 

d’aquest tema”. “A més, no funciona cap comissió 
de participació”, ha lamentat Fabregat, per la 
qual cosa, “no ens hem posat en contacte amb 
ella”. Fabregat concloïa declarant que “Migjorn 
no vol ser l’excusa per la desunió de certa 
esquerra, entre cometes, de Vinaròs”, i ha al·ludit 
a interessos partidistes i egos personals com a 
part responsable en la desvinculació d’aquest 
acte. Unes handicaps què, segons indicaven, ha 
impedit inclús que la crida del col·lectiu a una 
reunió conjunta entre partits sols fora atesa per 
dos partits, EPRV i EV. Els integrants de Migjorn 
se dedicaran el dia 23 de juny, dia de l’arribada 
de la flama, a fer un acte de germanor entre els 
membres del col·lectiu amb un sopar a la fresca.      

Réplica del BLOC

Esta setmana, la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública ha traslallat les 
seues demandes. Des de Migjorn, un dels 
col·lectius que integra la plataforma, se 
informava que s’havia invitat a tots els 
partits de l’oposició a recolzar la moció 
que es va debatre en el passat ple, i que 
va comptar finalment amb el recolzament 
dels diferents partits en l’oposició. 
Tot i així, la invitació de l’associació a 
compareixer conjuntament havia segut 
declinada, presentant-se únicament el 
portaveu d’ERPV, “agraïm de tota manera el 
recolzament de la moció”, afirmaven des del 
col·lectiu. La plataforma està composada 
per entitats i associacions de Vinaròs, com 
explicava Sebastià Fabregat, així com per 
la Confederació d’Associacions de Veïns. 
El manifest aposta per una sanitat 100% 
púbica, per la necessitat de més serveis 
d’atenció primaris i llits d’hospital, per 

mantenir-se units per tal d’ evitar 
el desmantellament de la sanitat 
pública, i, llegia Fabregat,  “tenim 
clar que no és una crisi,  és una 
estafa”. Fabregat incidia en que part 
del “forat inesgotable” de Bankia 
correspon al deute que té el País Valencià. 

Per la seua part, el portaveu d’ERPV, 
Lluis Batalla, present durant la lectura 
del manifest, ha declarat que “no podíem 
fallar a aquesta cita conjunta que s’ha fet  
a tots els partits de Vinaròs, lamentem 
el no de la formació BLOC, com lamento 
també la no presencia d’altres companys 
d’altres formació”. Batalla elaborava un 
paral·lelisme entre hospitals i caixes 
d’estalvis, “la col·locació de càrrecs 
públics per la seua gestió”. El problema, 
per a Batalla, en la sanitat pública és un 
problema de gestió, “Vinaròs és un cas molt 

concret d’una deficient gestió”, precisava 
Batalla, recordant que el regidor popular 
Lluis Gandia havia dit en sessió plenària 
que de cada 10 euros, 8 van a sanitat, “si 
de 10 euros, 8 van a Sanitat, se pot ser 
més incompetent? “Com és possible que 
hi hagin les llistes d‘espera que hi ha?”,  o 
que hagin pagat una ampliació a l’hospital 
“sense preveure un augment de plantilla”, 
lamentava Batalla, destacant les llistes 
d’espera en Neurologia, Traumatologia o 
Oftalmologia. Per el portveu d’ERPV, el que 
succeeix es què, “s’amaguen en que hi ha 
una crisi econòmica”. Finalment opinava 
què, “Vinaròs tardarà anys en tindre un 
segon centre de salut”.

Traslladen les demandes de 
la Plataforma en Defensa d’una 
Sanitat Pública
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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

Desde el PVI esta semana se ha criticado 
que el gobierno local no haya realizado un 
seguimiento adecuado de las obras de la calle 
Doctor Fleming, puesto que, según indicaban,  
las obras ha tenido un tratamiento discontinuo, 
y jornadas de trabajo seguidas por otros días 
en los que no se ha apreciado movimiento 
laboral. Según afirmaba Joan Blanchadell, todo 
indica que ha existido suspensión de pagos, y 
a pesar de que desde el partido independiente 
han asegurado que no quieren aprovechar 
políticamente la paralización de las obras en 
este vial “como hicieron ellos en el retraso de 
la calle de Les Ànimes”, si que han exigido que 
“digan la verdad”. Blanchadell también ha 
dudado de que la adecuación esté finalizada 

para fiestas de San Juan y San Pedro, “la gestión 
es un absoluto desastre”, sentenciaba.

Por su parte, Carlos Roger replicaba de nuevo 
al edil de Hacienda para lamentar que desde 
el gobierno local se saque provecho político, 
incluso, cuando el gobierno central reintegra 
a la economía de Vinaròs los 660.000 euros en 
concepto de recaudación de impuestos que 
le corresponden a la ciudad, y ha lamentado 
que, “en lugar de alegrarse”, por la noticia, ésta 
se utilice “en contra del equipo de gobierno 
anterior”. Respecto a las facturas retenidas 
en concepto de servicios jurídicos, y al hecho 
que según el popular Molinos la empresa 
no había presentado facturas porque sabía 

que no había una partida destinada al efecto, 
Roger ha afirmado categóricamente que 
“una vez más es totalmente falso”. Roger ha 
señalado que son declaraciones “tendenciosas y 
malintencionadas” por parte del gobierno local, 
y que durante las dos anteriores legislaturas 
nunca se dio orden a ningún proveedor que 
no se presentaron facturas. Además, Roger ha 
explicado que se ha solicitado la relación de 
contenciosos vinculado al consistorio, y que 
consta que durante 8 años “las facturas se han 
ido pagando”. Finalmente, Roger ha apuntado 
que las cifras más gravosas para el Ayuntamiento 
de Vinaròs en cuanto a pagos ya efectuados 
o pendientes corresponden a sentencias 
vinculadas al PGOU de 2001 aprobado por el PP.

Críticas del PVI por el 
seguimiento en las obras de 
Doctor Fleming
Roger recuerda que los pagos más gravosos para el 
Ayuntamiento corresponden a sentencias vinculadas al 
PGOU aprobado en 2001 por el PP

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
anunciado que “a partir del próximo lunes, 18 de 
junio, RENFE aumentará los trenes Regionales 
que cubren el trayecto entre Vinaròs y Valencia 
en un tren más diario por sentido.”

Gandía ha informado que “el tren Regional 
con salida en Vinaròs a las 19:14 horas que 
solamente circulaba los domingos pasará a ser 
diario durante toda la semana y desde Castellón 
a Vinaròs se incorpora un tren con salida de 
Castellón a las 16 horas también todos los días.”

El portavoz municipal ha señalado que 
“pasaremos de tener 3 trenes Regionales 
diarios entre Vinaròs y Castellón a tener 4; sigue 
siendo insuficiente pero lo valoramos como un 
pequeño gran paso para conseguir el objetivo 
final que no es otro que unas frecuencias dignas 
entre Vinaròs y la capital de la provincia.”

En este sentido Gandía manifestaba que 
“desde el cambio de gobierno en Madrid 
estamos comprobando una mayor receptividad 
a nuestras demandas, ahora se nos escucha y 
poco a poco se va mejorando el servicio para los 
ciudadanos que ha sido y es nuestro principal 
objetivo.”

El edil popular remarcaba que “con estos 
nuevos horarios será posible que un estudiante 
de Vinaròs salga de casa a las 7:20 horas de 
la mañana y a las 5 de la tarde vuelva a estar 
en Vinaròs con el ahorro que para las familias 
representa.”

Renfe aumenta 
los trenes 
regionales

 El personal facultativo del Departamento de 
Salud de Vinaròs ha participado en una sesión 
interdisciplinar entre Medicina de Atención 
primaria, la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio y los facultativos de Atención 
especializada en traumatología.

La jornada de trabajo se ha desarrollado 
englobada en el proyecto integral del manejo 
del paciente con gonartrosis. 

Durante el desarrollo de la jornada se 
trataron diversos aspectos tales como 
“Descripción del proyecto y criterios de 
derivación” a cargo del Dr. Miguel Ángel Valero, 
jefe del servicio de traumatología del Hospital 
de Vinaròs; “Diagnóstico de la gonartrosis” 
a cargo del Dr. Ballester del CSI de Benicarló; 
“Tratamiento de la gonartrosis en Atención 
Primaria” a cargo de la Dra. Ferrer del CS 
Vinaròs y finalmente “El papel de la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio en el manejo del 
paciente con gonartrosis” a cargo de la Dra. 

Pitarch de la UHD del Departamento de Salud 
de Vinaròs.

Entre los objetivos de la jornada pueden 
destacarse la adecuación terapéutica así 
como mejora de la interrelación entre los 
distintos estamentos que sirvan para mejorar 
la satisfacción del paciente atendido y una 
reducción del coste socio-sanitario.

Tras la jornada de trabajo los beneficios de 
la misma serán visibles en los facultativos de 
Atención primaria que dispondrán de unos 
criterios óptimos de fácil aplicación para la 
derivación de pacientes con artrosis de rodilla; 
al mismo tiempo el facultativo especialista 
de traumatología recibirá un paciente 
correctamente estudiado y tratado que evitará 
segundas visitas repetitivas mientras que los 
pacientes dispondrán de una mejor atención 
en los diferentes niveles de atención sanitaria 
y una mejor preparación tanto física como 
psicológica previa a la intervención quirúrgica.

El Departamento de Salud de Vinaròs 
mejora la formación de los facultativos en 
el área de traumatología

Redacción
Redacción
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Lluís Batalla

Rien ne va plus!!! 
(Lleveu-me el gotero!!)

La  3ª modificació, 
Molinos cau per  
tercera volta 

Mª Dolores MIralles

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

Cosmética sensual y juguetería para adultos.

Asesoramiento y venta directa.

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

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

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

PROMOCIÓN 

Hace años se urbanizó la plaza Hort dels 
Escribano, quedando muy adecuada sobre 
todo para el recreo de los niños, por lo que a la 
salida del colegio de tarde se ve muy concurrida. 
Quedaba en la misma una pared que la deslucía, 
y no es otra que la del aparcamiento que se 
entra por el principio de la calle del Pilar, y que 
ha estado muchos años con el riesgo de que 
se tuviera que tirar, ya que incluso -si no estoy 
mal informado- había una sentencia firma del 
Tribunal Supremo en este sentido. 

Por lo que sea, allí está el aparcamiento, cosa 
de la que no opino, si bien ahora lo que hay que 
agradecer es que la fachada en la mencionada 
plaza se ha lucido, haciendo que tenga buena 
visión, y la plaza ha mejorado en gran manera. 
A quien corresponda merece la felicitación, 
y ahora la acostumbrada pregunta: ¿cómo 
quedará la parte baja? Supongo que también se 
enlucirá y así quedará todo más atractivo.

Alguien dirá que soy un pesado y quizá tenga 
razón. Una tarde de esta semana, paseando que 
pasearás, tuve la paciencia de contar todos los 
coches que estaban aparcados en lugares donde 
esta señalada su prohibición con discos o con 
rayas en el suelo. Citaré solo dos sitios para no 
ser tan pesado, uno a la entrada al Camí Fondo 
y otra en la calle del Puente; solo en estos dos 
sitios había nueve coches, si bien el total de los 
contados en el centro de la ciudad era de 17. No 
sé si se puede decir muchos o pocos. Y vuelvo a 
escribir en más de una ocasión: si estas señales 
no se han de hacer cumplir... ¿por qué no se 
quitan? En la calle san Francisco incluso había un 
camión interrumpiendo la circulación; estaba 
descargando mercancía y el sitio reservado 
para carga y descarga estaba ocupado por dos 
turismos. En dicha calle ya es normal que estén 
coches aparcados eh doble fila, pero claro, están 
poco tiempo y han de tener muy mala suerte 
para que en este pequeño espacio de tiempo 
pase quien le tiene que dejar un papelito 
aconsejándole que allí no debe estar.

Sigo leyendo lo que ahora se ha puesto de 
moda, una de las soluciones para terminar con 
la crisis, es el pago del IBI, sobre todo por parte 
de la iglesia. Alguien de esta, la iglesia, a nivel 
nacional ya dijo que esto, si se pone en práctica, 
puede reducir lo que se asigna para Caritas. 
Si esto fuera así ¿habría alguien o algo que 
constituiría un parecido para compensar? ¿Se 
encontraría gente que gratuitamente lo llevara? 
Sería curioso que se intentara, a ver si se podría 
conseguir; de momento Caritas no ha tenido 
competencia.

Un home porta 5 hores a  Urgències de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Són les 21 hores. 
Està a la part nova , recentment ampliada. Li ha 
caigut el cavall a sobre. No sap quan l’atendran, i 
no sap quan podrà sopar. Ningú no li diu res. Per 
motius familiars he estat a l’Hospital fins les 12 
de la nit. Quan abandono les dependències a la 
mitjanit encara l’home no ha estat atès. Porta 8 
hores a urgències. Ningú encara no li ha dit res.

Un regidor del partit popular alça un bitllet 
de 10 euros. No, no és el seu sou. Estem a un 
plenari, a un plenari molt ordinari. És el seu 
moment mensual de glòria(“ Gloria patriae!), 
aquell moment entranyable de sentir-se realitzat. 
Per cert sempre he pensat que certs plenaris 
per a certes persones són com una oposició 
administrativa: es una manera d’assegurar el lloc... 
però segueixo.... El regidor alça el bitllet i afirma 
que de cada 10 euros , 8 fan cap a Sanitat, com una 
garantia estadística de qualitat.

La primera cosa que em ve al cap és l’home que 
va estar 8 hores a Urgències; la segona, és una 
pregunta: si de cada 10 € las Generalitat dedica 
8 a Sanitat, qui és l’inútil que està gestionant-la? 
I tercera, un aclariment esperat,: de 10 € 8 van 
a Sanitat, la qual cosa vol dir que la resta , 2 €, 
van a Educació, Benestar social, justícia, etc. Tot 
comença a tenir sentit: amb les estadístiques 
s’apanyen molt bé, amb la realitat no se n’enteren.

La crisi i la necessitat d’acomplir amb criteris 
de dèficit de l’Unió Europea són els arguments 
del Govern espanyol per afirmar que el sistema 
sanitari públic és insostenible i cal aplicar 
retallades i privatitzacions. 8 euros de cada 10 van 
a Sanitat i és insostenible? Qui té la culpa? 

El que no diuen és que és dels més barats 
d’Europa, mentre que la pressió fiscal és de les 
més baixes amb un nivell de frau al voltant del 
25% del PIB.

Cal adaptar-se a la situació econòmica actual, és 
cert, però tenint molt clar que la universalitat, la 
gratuïtat i la igualtat de l’actual model sanitari són 
trets irrenunciables. La universalitat de la mentida, 
la gratuïtat de certes afirmacions i la falsa igualtat 
no són admissibles.

En el plenari ordinari del mes de Maig, es 
va portar l’aprovació del tercer  expedient de 
reconeixement extrajudicial. Cal dir que es 
tracta de pagar a tots els proveedors, treballs 
que ja estàn fets i per tant l’Ajuntament 
coma institució té l’obligació moral de 
pagar sempre que les factures estiguen ben 
justificades.

Però, senyors del PP, nosaltres a diferència 
de vostés, de moment no els tildarem de 
mals gestors ni els acussarem d’improvisació. 
Vostés en l’anterior legislatura ens van 
maxacar. Cada volta que es portaven al 
plenari extrajudicials, o votaven en contra, 
en l’agravament que això suposava per a 
les empreses que tenien que cobrar, perquè 
aquestes facutures no es podien fer efectives 
(molt a pesar nostre, perquè   es disposava 
de diners en caixa per a poder-li front), o 
l’aprovaven condicionat a retirar-ne algunes 
que vostés en aquells moments no veien 
clares (treballs fets i per tant obligats a pagar). 
Tan sols per un motiu, posar entrebanscs a 
l’anterior equipo de govern.

Quan es van aprovar els pressupostos 
de2012, els primers elaborats per vostés 
després de huit anys, el nostre partit ja van 
manifestar públicament, que havien estat 
uns pressupostos elaborats amb un esquelet 
estructural de l’exercici anterior. No s’havia 
apostat per une politiques més que per unes 
altres. Unes partides pujaven, altres baixaven, 
altres estaven més detallades, altres no 
tant, amb la qual cosa ja els vam vaticinar 
que al menys que es paralitzes l’activitat 
municipal (com així ha estat en aquest últim 
any), es veurien obligats a fer modificacions 
pressupostàries al llarg del nou any.

El responsable d’Hisenda, Sr. Molinos, 
sempre va criticar a l’anterior equip de 
govern, el fet de les modificacions ( un 
instrument legal, utilitzat per totes les 
institucions amb assiduitat, diputacions 
provincials, Generalitat Valenciana, totes 
governades per el PP però inassumibles en 
Vinaròs governades aleshores per PSOE-PVI).

Però el temps posa a tots a seu lloc i 
ara vostés SI O SI, tindràn que emprar 
aquesta eina més vegades en la present 
legislatura.  Per això Sr. Molinos, a vosté se li 
ha acomplit la dita “ Per la boca mort el Peix”.
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Així NO!!
Joan Francesc Sanç Solé

Zuri Burua
Guillem Alsina Gilabert Jordi Moliner Calventos

En la mort de 
Josep Lluis Bausset

Carpintería de aluminio 

Lucas, s.l.

Avda. Capsades, s/n
12500 VINARÒS

Tel. Fax: 964 407 075
Móvil: 616 917 488

e-mail: alulucas@telefonica.net

Per segon juny consecutiu, el PP-Vinaròs 
estrenarà un nou capítol de la serie de malifetes, 
de dubtosa moralitat de la qual ja ens té a 
tots acostumats, i que ells i els seus militants, 
continuen practicant ja que no els comporta 
ni un mínim càstig electoral. Recordeu tot el 
pollastre que es va armar amb la recaptació de 
la barra de festes de Sant Joan i Sant Pere 2011? 
Recordeu aquella ombra esblanqueïda que 
s’encarregava de fer la recaptació? Recordeu 
a les dos Regidores repartint diners públics en 
sobres tancats al saló de plens? Doncs bé, com 
diria el mateix Guardiola, ciutadans de Vinaròs, 
ja la tornem a tenir aquí!´

Un estiu més, Juan Bautista Juan com a 
director de la sèrie, ha tornat a confiar en el seu 
actor fetitxe per a continuar la saga del “Anem 
de Barres”. 

No es un altre que aquell que presideix dues 
importants associacions locals (sense tenir res 
a veure amb elles professionalment) ja que és 
un personatge acostumat a protagonitzar èxits 
com el “Pastisset gate”, on feia desaparèixer 
els pastissets i la mistela que es repartien 
gratuïtament a Sant Sebastià, i després 
presumptament, els feia aparèixer a la carpa 
jove on perdien tot el sentit de gratuït, o més 
recentment, l’hem trobat protagonitzant una 
altra confabulació  amb el “berenjenal” de les 
noves terrasses. 

Pel que sabem, a l´”Anem de Barres 2”, la trama 
girarà al voltant d’una adjudicació pel valor de 
5.000 euros de la barra de festes a una de les dues 
associacions que presideix, on ni els mateixos 
associats sabran res d’aquesta adjudicació. Però 
com a novetat  i per a donar-li un poc més de suc 
a la nova temporada, aquest any s’ha inclòs en la 
conspiració una nova barra, la de la carpa jove, 
que màgicament i per a quadrar el cercle, serà 
adjudicada a l’altra associació local, a la qual ell 
també controla. Tot indica que serà un altre gran 
èxit personal del Zuri Burua.

Des d’aquestes línies, voldria recomanar a 
la figura del Zuri Burua com a “Alè vinarossenc 
2013”, al ser un clar exemple d’emprenedoria 
empresarial en temps de crisi, ja que a sabut, 
més ningun altre afiliat popular, treure tot el 
profit possible al govern municipal dels seu 
amic Juan. Això si, i quede ben clar, sempre 
presumptament.

Bé, per anar acabant, voldria avançar-vos 
la temàtica de les 2 pròximes entregues del 
nostre director preferit; la primera, girarà al 
voltant de la mar i una petita embarcació 
d’esbarjo anomenada “tonyina vermella”, i la 
segona, tindrà com a protagonistes a les platges 
vinarossenques i a la UTE, com un petit tribut a 
Dwight Frye.

Així no es pot tractar a la gent i no es 
res personal, es en genèric. Durant aquest 
dies es pot presentar la documentació 
per a les ajudes dels llibres, cosa que es 
repeteix tots els anys amb moltes coses 
per millorar. No es pot utilitzar la part 
de dalt de la biblioteca per a fer de lloc 
d’entrega de documentació per ser un 
lloc de lectura i es necessita silenci, cosa 
que es impossible quan hi ha una gran 
quantitat de gent fent cua durant moltes 
hores del dia. Seria més fàcil habilitar el 
saló d’actes, ficar un parell o tres de taules 
i aniria molt més ràpid, sense molestar a 
la gent que esta utilitzant la biblioteca. 
Només hi ha una funcionaria que es 
dedica a compulsar la documentació en 
un lloc que no cap ningú, si estigues al saló 
d’actes, podrien estar altres funcionaris, 
només hi ha que compulsar, i ella podria 
començar a valorar els expedients, 
guanyat quinze dies que no pot fer un 
altra cosa que rebre documentació, segur 
que un d’ací un d’allà per a quinze dies 
trobaríem personal. L’aglomeració de 
gent i el llarg temps d’espera fa perdre 
els nervis a més d’un, de manera que el 
dilluns de matí ja va tindre que acudir 
la Policia Local per ficar pau entres dos 
persones que van aplegar a alguna 
cosa més que les paraules per veure qui 
anava davant, per no parlar com queden 
emocionalment els funcionaris tant del 
servei d’educació com de la biblioteca, 
doncs, també son persones i no es pot 
treballar d’aquesta manera. Com ja he 
dit una solució fàcil seria habilitar el 
saló d’actes, ficar més personal i ficar un 
expenedor de números, així no es podria 
colar ningú. Els ciutadans estarien millor 
atesos, el personal menys pressionat 
per lo tant més eficient, els usuaris de la 
biblioteca tranquils i així que tots més 
contents.

Per cert, el dia que faig aquestes 
quatre paraules, dilluns quatre de juny, 
vaig baixar al pàrquing de Rio Quarto, 
esperant trobar-me la nova maquina 
expenedora de tiquets, i  sorpresa! Encara 
està la que no va. No va dir la regidora 
de governació, a pregunta meua, en el 
plenari de maig que el dia 1 de juny es 
canviaria? Espero que s’en recorde de les 
seues paraules i agilitze el tema, per que 
ja es la segona volta que no compleix les 
dates ficades per ella.

Era l’any 1968, quan potser carregat de bona fe, 
però també esperant un mon i una societat una 
mica millors, vaig fer un cartell ben gran, tan gran 
que em tapava tota la lluneta posterior del cotxe, El 
cartell deia “ESTIMEM LA NOSTRA LLENGUA” i amb 
ell al cotxe vàrem  enfilar-nos cap a València. Una 
vegada passada València, vam aparcar el vehicle 
a l’Acudia, dita aleshores de Carlet, en això un 
home que a mi un jovencell em va parèixer molt 
gran, encara que en aquella època no arribava als 
60,  ens s’acostà i ens va felicitar per la pensada 
que havíem tingut. Aquell home era ni mes ni 
menys que Josep Lluis Bausset, un dels homes de 
referència del Catalanisme al País Valencià i potser 
un dels homes que mes ha fet per la recuperació 
i per dignificar la nostra llengua al País Valencià. 

Bausset va ser gran amic de Joan Fuster, de 
Manuel Sanchis Guarner  i de Vicent Ventura amb 
qui fundà l’any 1974 el PSPV, partit que tenia, 
en aquell temps, una forta vinculació en tot el 
que feia referència a la defensa nacional del País 
Valencià i en la unitat històrica i cultural amb els 
Països Catalans. Quins temps! 

Ara quan parlo d’ell ho faig en passat, perquè 
aquest gran home, activista mestre i polític ha 
mort aquest diumenge a l’Alcúdia a l’edat de 
101 anys. Va exercir de mestre, malgrat la seva 
depuració durant el franquisme i va  estar una 
llarga temporada a la presó. Finalment va fer de 
mestre a Tortosa , Alzira Alberic,  Carcaixent,  i 
Carlet.

L’any 1971 va participar al 1er congrés d’Història 
del País Valencià, al qual van assistir també 2 
vinarossencs, Manuel Foguet i Joan Francesc Sanç, 
amb els quals va establir una molt bona relació.

Va ser un dels signats de les normes de Castelló 
el 1932.

Va rebre infinitat de premis entre els quals el 
que li va entregar la Universitat de València pel seu 
compromís cívic. La fundació Carulla per l’actuació 
cívica finalment va rebre el premi Valencià de l’any 
que atorga la Fundació Huguet.

El 25 d’Abril del 2007, just desprès de 300 anys 
de la desfeta d’Almansa,  va signar un document 
on reivindicava als Maulets.

La primera quinzena de l Març del 2010 se li va fer 
un homenatge a la Universitat de València al qual 
va assistir Jordi Pujol, ACPV i moltes personalitats 
i coneguts que mai han deixat d’estimar-lo amb 
motiu de complir els100 anys.

En fi ens ha deixat un gran home, home que tots 
li dient l’home subterrani, perquè anava fent coses 
a poc a poc. Com deia ell mateix “quan siga mort 
poseu-me damunt del pit un cartell que diga (per 
fi m’heu deixat en pau.)”.

Mestre Bausset, sempre et recordarem.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Com  no  acabaran  el  port, 
tiren l’hotel al mig  de la plaça 
1 de Maig
Com no fan mes que tapar 
clots,i  fer  malbé  el  passegi, 
tiren  al  mig  la  barrabassada 

d’ arresolar el Convent Sant Francesc.

Laïcisme
Manuel Villalta

La ruta Bankia 
Vinaròs-Vladivostok

Reservas 964 45 18 38 - 620 990 513

BAR-RESTAURANT
CASA LOLÍN

c/ Santa Magdalena, 10 VINARÒS

Menú Noche San 
Juan y San Pedro

 15€

Que és com el Guadiana. Al ple ordinari del 
mes de març de 2008 el sr Gandia va culpar al ex 
alcalde R. Bofill i PSPV de que caigués el sostre 
de l’església de Convent, ara és el sr Tarrega, 
que vol amagar la memorable actuació del 
Atila local, el sr J. Moliner, donant ha entendre 
que el Convent era irrecuperable, que ningú va 
protestar. Ningú?

Al 7-dies de 3 de maig de 2008, publicarem 
una llista, no exhaustiva, de les entitats culturals, 
partits politics, Generalitat, Diputació, C.V.C etc. 
que condemnaren la salvatjada del alcalde del 
P.P. 

Levante 22.4.2001.-“Cultura expedienta a 
Vinaròs per enderrocar el convent”  

“L’ajuntament no va esperar l’estudi de 
Patrimoni”

Levante 23.4.01.- “l’enderrocament del 
Convent aixeca moltes protestes conta el PP.- 
“Entitats ciutadanes volen sancions per aquet 
acte terrorista”

Levante 24.4.01.- “Cultura va demanar que 
el P.G.O.U el poses al catàleg de  bens i espais 
protegits”

Levante 25.4.01.- “Zaplana i Fabra 
qualifiquen de precipitada l’aterrament del 
Convent de Sant Francesc.” “El Conseller de 
Cultura considera lamentable l’actuació de 
l’Ajuntament.” “La U.J.I es planteja trencar el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament”

Levante 25.4.01.- “Fabra recrimina a Moliner 
que no esperés l’informe de Patrimoni.”- 
Zaplana: L’ajuntament s’ha precipitat”

Levante 28.4.01.- “Moliner el 1999 
intentà enderrocar el Palau d’Aiguals.”- 19 
associacions, sindicats, i partits polítics 
condemnen l’enderroc del Convent de Sant 
Francesc”

Levante 29.4.01.-“El Consell Valencia de 
Cultura condemna l’aterrament del Convent 
de Sant Francesc, i acorda no visitar Vinaròs 
mentre mane el P.P. i   el sr Moliner sigue 
l’Alcalde”

El dia 20 del passat mes d’abril va fer 12 
anys de la salvatjada especulativa i atac 
al patrimoni cultural fet per un alcalde de 
molt trist record J.M i el seu partit, el P:P. 
Barrabassada feta per aquet “senyor”i partit, 
que hores d’ara no han demanat disculpes 
al poble de Vinaròs. I com tenen la cara dura 
com el ciment, donen les culpes als altres.

Al plenari de 11.10.2005 Migjorn férem a 
l’Alcalde sr Balada una pregunta referen al 
Convent: “vostè sr Alcalde, en aquesta sala 
ha dit alguna vegada que la barbàrie de 
l’enderroc del Convent va donar peu que 
algun edifici del voltant ha pogut fer dos 
altures més”

Contestació del senyor Alcalde: “Quant els 
senyors del P.P. van enderrocar Sant Francesc 
van aprovar fer dos altures més a l’edifici en 
construcció, en concret, podem dir que dos 
altures més son “legals”però immorals”

Quina és la “legalitat” del P.P.? Quina és la seva 
moral?

No fa molt temps en un altre article ja bats 
manifestar la meva opinió i la d’Esquerra Unida 
sobre el pagament de l’església als impostos de 
l’IBI i  altres.

En est article manifestaré les dues opinions 
sobre un altre tema també relacionat amb 
l’església.Tema que durant molts anys s’ha parlat 
i escrit molt,com és la, laïcisme.

El laïcisme suposa l´ exsistencia de les 
condicions *politiques,juridiques i socials que 
permeten garantir el dret al ple exercici de la 
llibertat de consciència en qualsevol de les seves 
manifastacións i en un plànol d’igualtat.

Avui no exsisteixen tals condicions perquè l´ 
caracter aconfessional al·ludit en la Constitució 
ve negat amb la afirmaciçó de l’Art. 16.3 que els 
poders públics tindran en compte les creences 
religioses de la societat espanyola i mantindran 
les consegüents relacions de cooperació amb 
l’Església Cátolica i les demes confessions”. 
Aquestes relacions se sustenten en:Concordato 
de l’any 53,els acords amb la Santa Seu en 1979 
i en la llei de Llibertat Religiosa de 1980 que 
emparen subvencions,privilegis fiscals,presència 
i simbologia religiosa en les institucions 
públiques...,negant el principi de separació entre 
església i Estat Proposem.

Eliminar qualsevol tipus de finançament 
públic,exempció fiscal o administrativa.

Suprimir tot tipus d´ simbologia religiosa en 
actes i espais públics.

Els actes confessionals no tindran caracter 
“oficial”. Ningun funcionari públic participarà 
en l´seva condició de tal. No ha d’ haver-hi cap 
ostentació de fe en la Prefectura de l’Estat.

Respectar a l’escola el pluralisme  ideologic 
i la llibertat de consciència d’ alumnat i 
professorat,suprimint l’adoctrinament religiós a 
l’exhibició de simbols confesionals.la formació 
religiosa,per qui la desitgi,ha de quedar fora de 
l’ensenyament oficial.

No pot haver-hi finançament públic per als 
centres educatius amb ideari religiós o un altre 
que suposin exclusió i segregació idéologica o de 
qualsevol altre tipus per a l’alumnat.

Suprimir l’obligació de declarar sobre les 
creences,o sobre l’absència d’elles,en qualsevol 
tipus de documentació civil.

Facilitar que qualsevol cerimònia civil pugui 
celebrar-se dignament al marge de connotacions 
religioses.

Per enfortir la convivència en un plànol d’igualtat 
reivindiquem:incorporar commemoracions civils 
al calendari laboral i escolar,noms de persones 
il·lustres de totes les tradicions a la llista de carrers 
municipal,denominació neutra de les vacances 
escolars,igual accés als mitjans de comunicació 
públics,eliminant el previlegi de tracte concedit a 
sectors confessionals.

El govern espanyol ha “nacionalitzat” Bankia 
amb 23.465.000.000 €.

Segons l’Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la població censada a l’Estat espanyol a 
l’1 de gener de 2012 és de 47.213.000 habitants 
(xifra arrodonida). Si dividim els 23.465 milions 
aportats a Bankia pels 47.213 milions d’habitants 
de “la quarta economia europea” i “vuitena 
potència mundial”, obtenim el resultat de 497 € 
per càpita. Un bitlletet de 500 €. 

Primera conclusió: calen 46.930.000 
bitllets de 500 € per fer efectiva al comptat la 
“nacionalització” de Bankia.

Un bitllet de 500 € és de color porpra i 
amida 160x82 mm, amb una superfície total de 
13.120 mm². Si multipliquem l’àrea d’un bitllet 
de 500 € pels 46.930.000 bitllets, obtindrem 
una superfície total de 615.721.600.000 mm². 
Fetes les oportunes conversions, equival a una 
superfície de 0,61 km² o si preferiu, 615.721 m². 
Les dimensions del terreny de joc del Camp Nou, 
homologades per la UEFA per a disputar partits 
de la Champions League, són de 105x68 m., és 
a dir, 7.140 m²: 8,56 fanecades (una fanecada = 
833,3 m²). 

Segona conclusió: per a tapar el forat de 
Bankia cal encatifar 82,23 camps de futbol amb 
bitllets de 500 €.

Un bitllet de 500 € té una llargària de 160 mm. 
Si disposem en filera cadascun dels 46.930.000 
bitllets obtindrem una longitud total de 
7.508.800.000 mm., que equival a 7.508.000 m. 
O siga, 7.508,8 km. La distància per carretera 
entre Vinaròs i Novosibirsk és de 7.335 km, unes 
85 hores i tres quarts amb cotxe, a mig camí de 
Vladivostok, estació final del Transsiberià a la 
costa del Pacífic, a 13.473 km. 13.473.000.000 
mm., que corresponen a 84.206.250 bitllets de 
500 €. 

El ministre de Guindos ha assegurat que el 
govern lliurarà “todo el dinero que haga falta” per 
a capitalitzar Bankia, i el president del govern, 
Mariano Rajoy, ha insistit que no ens trobem de 
caire al precipici. 

Tercera conclusió: encara tenim per davant 
5.965 km fins arribar a Vladivostok, o el que és 
el mateix,  hi falten 37.276.250 bitllets de 500 €. 
Estalviem tant com podem, no fos cas que una 
ventada sobtada s’emporte tots aquests euros 
i ens force a emprendre la ruta Vinaròs-Pequín 
amb bitllets de mil... de mil pessetes devaluades.

Joan M. Guzman Pau
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Vinaròs Viu, sempre atractiuUna Nit Magica de SANT JOAN i SANT PEREUna Nit Magica de 

PEÑA MADRIDISTA
VINARÒS

Dr. Pasaje Dr. Santos, 2 bajos (PLAZA CONSTITUCIÓN)
Tel. 964 45 66 52 - m. 617 936 808

1er PLATO: Parrillada 
de Marisco

(Cigala, Langostino, 
Gambas, Almejas, 

Navajas y Mejillones)

2º PLATO: Medallones 
de Solomillo de cerdo 
a la salsa de queso 

Gouda, con guarnición
ó

Rape a la marinera

BEBIDAS: Vino Rioja 
Tinto, Blanco Rueda, 

Refresco, Agua, Café y 
Copa

Postre: Copa helada

MENÚ 1  25€

ENTRANTES:
Mejillones al vapor 

Gambas a la plancha

Calamares a la romana

1er PLATO: Filete de 
leñador de Cerdo
(cebolla, salsa de 

champiñones)
ó

Rape a la marinera

Vino - Agua - Caña barril 
- Refresco 

Postre

MENÚ 2  15€

Menú Infantil POR 8 €
ADEMÁS, BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

ESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOANESPECIAL NIT DE SANT JOAN
Cazuela de marisco

--
Entrantes Especiales de Sant Joan

--
Rollito de Lenguado

con emulsión de pimientos del piquillo
ó

Medallones de solomillo ibérico a la crema
--

Postre de Noche Mágica
--

Vino Tinto Rioja, Agua y Cafés
Cava Brut Nature

--
Coca de Sant Joan

¡ APOSTAMOS POR LA CALIDAD !

35 35 35 €Cena con regalos para todos y amenizada
por el magnífico Duo Adagio

Bombón  de foie con granillo de almendra
≈≈≈

Crema de escalibada con anchoas en pan de cristal
≈≈≈

Langostinos y cigalas de Vinaros  al vapor con 
salsa tártara

≈≈≈
Crêpe relleno de marisco

≈≈≈
Merluza de pincho del cantábrico acompañada de 

perrochico y crema de marisco
≈≈≈

Helado de mandarina  bañado con almíbar de 
naranja
≈≈≈

Blanco caballero de castilla verdejo, tinto rioja 
crianza, cava brut nature

≈≈≈
Café y chupito

≈≈≈
Coca de San Juan

≈≈≈
45 € iva incluido

Paseo Blasco Ibáñez, 13
VINARÒS (Castellón)
Tel.: 964 45 49 62

Menús económicos y tapas, en terraza frente al mar

Vinya d´Alòs
Restaurante - Marisquería
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Casa Lina
RESERVA LA NIT DE SANT 
JOAN I SANT PERE!

Tapes i ranxos mariners

COM MÉS SUCRE MÉS DOLÇ !!!!!

MENÚS PERSOLANITZATS

Santa Magdalena, 96 VINARÒSSanta Magdalena, 96 VINARÒSSanta Magdalena, 96 VINARÒS
Tel. 964 45 42 37 - 660 841 130Tel. 964 45 42 37 - 660 841 130Tel. 964 45 42 37 - 660 841 130



Poc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

UN ANY DE 
LEGISLATURA
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El dilluns dia 11 es complirà el primer 
aniversari de la pressa de possessió de 
l’actual corporació municipal. No val a 
badar, ni per part del equip de govern 
,ni de la oposició, perquè les legislatures 
passen depresa i Vinaròs te moltes 
necessitats. A banda, a l’última roda 
de premsa del regidor d’economia del 
nostre ajuntament, va dir que segueixen 
trobant sorpreses del anterior equip de 
govern i va donar a conèixer la xifra de 
800.0000 euros corresponents a serveis 
de assessoria jurídica en factures retesses 
durant diversos anys, que no s’havien 
presentat fins ara, i on fins i tot es va 
comparar l´ajuntament amb un camp de 
mines. O sigue, quant entrem a la casa de 
la vila tindrem que estar tots a l’aguait a 
vore lo que xafem, i si aixo ja no fora poc, 
el carrer del doctor Fleming continua 
totalment empantanat. 

Anem de cara a l’estiu, i en ple centre de 
la ciutat Déu ni do la que se pot muntar; 
fira i festes ja están aquí i es que a lo millor 
algú ha fallat al hora de controlar les 
obres que se anaven allargant massa en el 
temps. Al final ha passat lo que el veïnat ja 
es pensava, veient com s’estava actuant i 
d’altres passant ...i al final quin panorama: 
els ha agafat el bou!!!. Encara no ha arribat 
sant Joan i ja s’ha encès la traca!!!

Tampoc no en sortirem en la nova font 
del passeig marítim: funciona poc i es que 
al parèixer hi havia qui ho confonia amb 
dutxes i fins i tot se ensabonava. No es 
per a menys, perquè vaga geni el que va 
dissenyar aquell artilugi en plena façana 
marítima de la ciutat. 

Tot hi haver passat un any de legislatura, 
desde la Conselleria de Sanitat, continuen 
tenint abandonat el accés principal del 
nostre Centre de Salut: l’elevador es un 
gran perill i desde Valencia ja fa molts 
de anys que no escolten a les persones 
en mobilitat reduïda, al menys en lo del 
Centre de Salut, que ja s’ha denunciat 
mes vegades però no se actua, per poc 
que valga, o a lo millor esperen que es 
produixca algun accident... fet que no vull 
ni pensar.

L´associacio cultural i recreativa 
del Ama de Casa va celebrar 

la Misericiordia
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TODO EN CARNES
El mejor precio para profesionales y particulares

“CASH & CARRY”
Ctra. San Mateo, Km. 2,2

Polígono Mercado de Abastos  
12580 BENICARLÓ

964 46 02 28

¡COMPRUÉBALO!

Lunes a Viernes
9.00h. a 13.00h. y 16.00h. a 20.00h.

Sábados
9.00h. a 14.00h.

NUEVO HORARIO

L’última classe d’alumnes 
de la FPA de la modalitat 
de balls de saló va 
resultar entranyable. 
Posteriorment, el grup 
va gaudir d’un sopar de 
germanor per acomiadar 
el curs. 
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Uns dels primers pobladors de Sant Carles de la Ràpita 
van ser vinarossencs, i amb ells el cognom Zaragozá es va 
instal·lar a la marinera ciutat del Montsià. Per celebrar-ho, 
el restaurant Varadero va acollir per segona vegada una 
trobada molt familiar entre les diverses generacions ,tant 
de les Terres del Ebre com de Vinaròs i Benicarló entre 
d’altres municipis.

Un altra dels Zaragozá



Vinaròs celebrava diumenge la festivitat de la seua patrona. La pluja 
inicial del matí donava pas a clarianes a mig matí que feien possible 
que la jornada es visques de manera intensa. El primer acte del dia, 
la romeria, transcorria sota una fina pluja, que se intensificava poc 
desprès, però que en l’arribada al santuari respectava la continuïtat 
de la programació. Era el torn dels integrants del Grup Folklòric Les 
Camares, que posaven fil musical tradicional amb els seus balls típics 
i la música popular. La missa en honor a la patrona va ser  el moment 
de recollida per als fidels que van assistir a l’acte litúrgic, acte previ a 
la degustació multitudinària de les paelles, elaborades per la brigada 
municipal.  

Ja a la tarda, el nucli urbà acollia la missa a l’arxiprestal , la processó 
i l’ofrena floral. Vinaròs culminava així una jornada mitjanant la qual 
els vinarossenc van compartir la devoció per la seua patona. 

Compartint 
devoció per 

La Misericòrdia
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Càrregues i 
beneficis de 

l’herència rebuda

Emili Fonollosa

cultura

Se trata de la mayor obra de consulta sobre 
Vinaròs editada hasta la fecha

La que puede convertirse en la publicación de 
referencia para cualquiera que desee conocer 
algún dato relativo a Vinaròs, ha podido por 
fin hacerse realidad, aunque únicamente en 
formato digital, por lo costoso y voluminoso que 
hubiera sido en papel.

El maestro de Primaria jubilado Ramón Redó 
Vidal ha hecho por fin realidad su sueño de ver 
plasmado este trabajo de recopilación de datos 
que ha ido realizando a lo largo de décadas, (ni 
él dice recordar cuando comenzó a fraguar esta 
idea). La “Enciclopèdia Il.lustrada de Vinaròs” ve 
la luz al convertirse en una iniciativa más de las 
muchas emprendidas por la asociación cultural 
“Amics de Vinaròs”. Las miles de entradas, 
fotografías y la inmensa cantidad de datos 
referentes a Vinaròs han quedado recogidos 
en un  cd que forma parte de la colección Mare 
Nostrum. Esta obra que ya estaba prácticamente 
lista para imprimir hace cinco años cuenta con 
el IV Premio Internacional de Història “J.M. Borrás 
Jarque” y es uno de las muchas razones que en 
su día llevaron al Ayuntamiento a conoceder a 
Redó la distinción del Grinyó Ballester. 

El retraso en la publicación de esta “obra 
monumental”, en palabras del presidente 
de “Amcis de Vinaròs” José Luis Pascual, ha 
propiciado que  las nuevas tecnologías le 
saquen el máximo rendimiento. Así, además 
de haberse editado digitalmente, va a permitir 
que la totalidad de su casi infinito contenido 
esté a disposición de todo el mundo en internet. 
En cuestión de varios meses, va a crearse la 
“Vinapèdia”, que la recogerá íntegramente, 
con mútliples enlaces para encontrar cualquier 
detalles con facilidad y la posibilidad de 
añadir contenidos  para que esta enciclopedia 
vinarocense siempre esté renovándose. 

La obra, en caso de haberse publicado en 
papel, hubiera tenido tres volúmenes, al menos 
así eran los cálculos cuando está prácticamente 

lista para pasar por imprenta. En los últimos 
años, especialmente desde el 2008,  había 
quedado prácticamente “congelada”, a la espera 
de encontrar una solución para salir a la luz 
pública, por lo que ahora será el momento de 
actualizarla a través de internet. El prolongarse 
tanto tiempo antes de decidirse a darle forma 
definitiva fue debido a  intentar hacerla lo más 
completa posible e incluir todo lo más reciente. 

Los personajes, las entidades, los hechos 
más relevantes de Vinaròs, están en el que es 
sin duda  el más importante trabajo realizado 
hasta la fecha por este gran aficionado a la 
cultura de Vinaròs, autor de libros dedicados a 
las costumbres locales y a los vinarocenses que 
emigraron a América y Barcelona. “Esto que he 
hecho es una barbaridad, indudablemente no 
hay ningún pueblo o ciudad que tenga una 
enciclopedia propia, o al menos no lo conozco” 
es lo que decía ya hace siete años y algo parecido 
comentó el historiador Arturo Oliver, durante la 
presentación oficial de la obra, ante numeroso 
público en la Biblioteca Municipal.

 A lo largo de los años, ha ido recopilando 
“cosas y cosas” y he preferido guardarlas para 
esta enciclopedia en lugar de irlas publicando en 
la prensa. El prólogo de la obra lo ha realizado el 
prestigioso profesor vinarocense Pedro Barceló 
mientras que le hizo el prólogo de la bibliografía 
el científico ya fallecido Alfred Giner Sorolla.

 Está escrita en valenciano, aunque respetando 
el idioma de los textos que se citan literalmente.  
“El hacerla yo solo, me ha llegado a agobiar, 
además, seguro que tendrá muchos defectos, 
son muchos años buscando información, 
nombres, datos, fotos... he desmenuzado obras 
donde pudiera haber alguna cosa relacionada 
con Vinaròs, he recopilado todo lo publicado 
sobre Vinaròs en muchos años...”. Todo lo 
publicado en textos e imágenes de Vinaròs, se 
puede decir que está en casa de Ramón Redó; 
parte de su abundante material ha servido para 
ilustrar varios libros, a parte de los que él ha 
escrito.

La enciclopedia de Vinaròs 
ve la luz tras más de 25 años 
recopilando datos
El maestro jubilado Ramon Redó ve por fin hecho 
realidad su sueño, gracias a “Amics de Vinaròs”

Juan Bta. Juan vol ser notari d’una realitat 
interessada. Conscient de la incapacitat 
d’aportar llums als projectes en marxa o per 
activar, necessita uns culpables. L’objectiu és 
rebaixar el valor del que anomenen “herència 
rebuda” fins nivells ínfims. El benefici seria 
presentar qualsevol realització com un èxit. 
Així, ha triat un camí que considera segur: 
desqualificar les etapes de govern anteriors i 
estigmatitzar part de l’oposició. 

Assistim a un espectacle sincrònic. Es treballa 
en fer marca: Afirmen que som un municipi 
indigent i que els Centres del Coneixement, 
de Dia i l’Especial d’Ocupació són inversions 
improductives i impossibles d’activar. I, alhora, 
que hi ha solució i que la tindrem abans que més 
tard. El passeig marítim, però, és el pecat capital. 
Ens parlen de preus contradictoris, canvis sense 
justificar i amb sobrecostos, imposicions amb 
l’aquiescència de l’equip d’obra, deterioraments 
....  Tot un seguit de malifetes, analitzades –
diuen- per auditories externes. Però, a qui 
s’adrecen? als mitjans de comunicació, als 
ciutadans, a la Generalitat?

A la Generalitat? Caldria descartar-ho. Tenen 
l’experiència de l’Escola d’Idiomes. Recorden? 
Amb la finalitat de desprestigiar el govern 
anterior, la van donar per perduda. A València 
van veure l’oportunitat de dur a terme l’objectiu 
de no construir-la i, alhora, quedar bé en tots. 
Únicament calia anunciar que aniria a Benicarló 
i, Juan, faria la resta. Així, tots tindrien raons i 
culpables... Ara, els que han pres molt bona nota 
del missatge són els “empresaris d’iniciativa 
ociosa”, aquells que sempre troben ombra a les 
rodalies del poder. Ara, ja deuen pensar que 
som un poble amb oportunitats que es poden 
obtenir a preu de saldo. 

Defensar els interessos del municipi i exigir 
responsabilitats és una competència de bon 
govern. Tanmateix no es pot ignorar que 
una administració transparent va lligada a 
funcionaris vinculats a la professionalitat, a la 
independència i a la imparcialitat –allò que 
mana la Constitució. Juan ha de justificar el 
recurs a auditories de consultores externes, pel 
seu cost excessiu i per no servir per a res pràctic; 
llevat de si la conclusió reforça el criteri polític de 
qui encarrega el servei, per tant, qüestionable. 

Juan té la legitimitat de les urnes, faltaria 
més. Però renunciar a respectar les opinions 
que li duen la contrària és la més tòxica de les 
il·legitimitats. I, quan es projecten idees (per 
determinades veus del govern), no s’hauria de 
ser malcriat. Puix, aleshores, les idees són pedres 
que van a una bassa totalment enfangada i el 
que esquitxa és fang.
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A.C.

David Gómez Mora

La biblioteca acull una exposició organitzada 
per Xarxa Eductiva Solidària ‘Xarxes’, una 
organització de cooperació en projectes 
de desenvolupament que va començar a 
funcionar cap als anys 2005 2006. La seua 
acció més important està centralitzada en 
el país de Nicaragua. Com explicava un dels 
seus membres, el professor Paco Molpeceres, 
Xarxes està conformada per mestres de l’àmbit 
educatiu de les nostres comarques i també de 
la part del sud de Catalunya, “l’objectiu és molt 
concret, sensibilitzar a la gent d’altres realitats 
socials”, explicava Molpeceres, una manera 
d’evidenciar que no tothom vivim igual, que 
existeixen moltes desigualtats, “els viatges 
dels cooperants pretenen això, conèixer altres 
realitats per a desprès tornar i mitjançant 
l’acció eductiva i a través de tasques de difusió, 
com l’exposició, difondre aquestes altres 
realitats”. “És una organització de la qual tots 
podem formar part. La pretensió es que contra 
més gent siga millor”. “El treball ha estat fins 
ara dedicat a Nicaragua, però no se descarta 
que a partir d’ara es puga treballar en realitats 
del nostre territori”.   

 Per al seua part, Clara Ferrer, explicava que 
la exposició ajuda a sensibilitzar, “la imatge és 
el missatge més directe que podem treballar”. 
En principi, Xarxes treballa a les aules amb els 
alumnes, però també participen altres persones 
que no estan dins l’àmbit educatiu. Xarxes 
surt, així dels col·legis per recórrer territori a 
través d’exposicions, com la del passadís de 
la biblioteca, una mostra que ofereix imatges 

que no estan preparades, “moltes vegades són 
records, la càmera es un objecte de luxe per a 
ells, un element molt car, i evitem ensenyar el 
màxim possibles, algunes de les imatges són 
mig furtades, o pertanyen a l’últim dia”.  No són 
imatges de qualitat, doncs, però de totes elles, 
les que s’han realitzat al llarg de 6 anys, s’ha fet 
una tria de imatges “que diuen alguna cosa”, 
com explicava Ferrer. 

Una de les imatges mostra un cartell amb 
la paraula Escola, però l’escola no existeix, 
“de vegades és un espai menut, i els alumnes 

no caben a la classe i l’escola és finalment la 
muntanya”.  El regidor de Cultura Lluis Gandia, 
cloïa la mostra destacant la temàtica de la 
mostra “l’educació enllaça molt bé amb aquest 
espai que visiten molts estudiants que podran 
descobrir tota la tasca que desenvolupa Xarxes”, 
indicava.  

L’exposició podrà visitar-se al passadís de 
la biblioteca fins el dia 15 de juliol. “Agraïm la 
col·laboració de la Fundació Caixa Tarragona i 
a l’àrea de Cultura  de l’Ajuntament de Vinaròs”, 
apuntava Molpeceres. 

‘Xarxes’, difussió 
d’altres realitats 
educatives

Las recientes obras de excavación, llevadas a 
cabo durante las últimas semanas en la céntrica 
plaza Parroquial de Vinaròs,  han sacado a la 
superficie, unos restos de construcción, que 
formarían parte de la antigua trama defensiva, 
que se alzaba en la franja de poniente del viejo 
casco urbano de la población.

Lo que en un primer momento parecían 
ser los vestigios de un muro de mampostería, 
podrían ser más antiguo de lo supuesto. Así, 
las últimas prospecciones efectuadas por el 
equipo de expertos que están trabajando en 
el lugar, hacen pensar que dichos vestigios, 
puedan enmarcarse entre los siglos XVI-XVII. No 
obstante, cabe matizar que ello no deja de ser 
una previa datación orientativa, con posibilidad 
de ser corregida, puesto que  han de continuar 

estudiándose, hasta que finalicen las 
obras, y de este modo, saber con una 
mayor certeza, la fecha como tipología a 
la que pertenecen.

Hemos de pensar, que es a partir 
de estos siglos, cuando la demografía 
vinarocense experimenta un crecimiento 
destacado, un fenómeno, que junto 
con los acontecimientos políticos 
de la época, obligaron a modificar el 
trayecto y consecuente espacio urbano 
de la villa. Sólo como ejemplo, el 
historiador Borràs Jarque, ya nos habla 
en su primer tomo del libro Historia 
de Vinaròs, sobre las obras de reforma de la 
muralla, ocurridas durante la segunda mitad 
del siglo XVI (alrededor del año 1560), así como 

posteriormente, las actuaciones que derivarían 
con motivo de la guerra dels Segadors (a partir 
de 1640), y entre las que destacaba la labor de 
reforzar el portal de Dalt o de arriba.

Las obras de la plaza Parroquial
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

El jutge de la forca

cultura

“Ningú es creu culpable si ell mateix és el seu jutge” 
(Séneca)

Fa 25 anys Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, es va fer 
conegut en ser inhabilitat per dir que la justícia era una 
conya, després de que aquesta paralitzésl’enderrocament 
d’un xalet de Bertín Osborne edificat en zona rústica. 
Realment, Pacheco va dir “La gente dirá que la Justicia es 
un perfecto cachondeo, o hará otra lectura, que el rico gana 
los pleitos”. Fa poc Felipe González va deixar anar amb 
contundència que “la justicia está hecha unos zorros por el 
ganao que hay dentro”.

Avui molts comparteixen ambdues afirmacions. 
Cada vegada és més evident que la nostra justícia 
és freqüentment ineficaç, presumptament parcial i 
desesperadament lenta. Segur que assumptes com la 
piscina de Pedro Jota, les prescripcions pels Albertos 
o Botín (delictes, encara que prescrits), la eternització 
dels casos polítics o la impossibilitat de trobar a Julio 
Iglesias perquè declari, haguessin estat ben diferents si 
els afectats fossim vostè o jo.

Si el prestigi dels jutges ja anava per terra, fets com 
l’expulsió de Garzón per accelerar la investigació de la 
trama Gürtel (tan propera al PP) o la barra amb la qual 
el president del Suprem gasta els diners públics (i lo poc 
que ho justifica) l’han sepultat sota terra. Els de la toga, no 
només no eviten ser “jutge i part” (són quotes polítiques 
al Constitucional, Poder Judicial, Fiscalia o Tribunals de 
les Comunitats), sinó que actuen com a jutges, jurats i 
executors, a l’estil del jutge Roy Bean que Paul Newman 
interpretava en El jutge de la forca (John Huston, 1972). 
Tampoc els nostres jurats s’assemblen als mítics Dotze 
homes sense pietat (Sidney Lumet, 1957) i solen mostrar-
se implacables amb els humils i benèvols amb truans 
mediàtics i polititzats. Tampoc aquest sistema funciona 
sempre als EUA (Coacció a un jurat, Brian Gibson, 1996).

Aquest divorci entre la casta judicial (la nostra directora 
ja tractava aquesta setmana de les castes) i el poble al que 
deuria servir té molta responsabilitat en la baixa qualitat 
de la nostra democràcia. El poc interès dels jutges per 
tallar els excessos i abusos d’oligarques i mandamassos 
ha fet créixer aquesta sensació d’impunitat que ens ha 
portat a l’indecent espoli i l’estafa generalitzada que 
algunsanomenen crisi. I si ets banquer o polític i al 
final acabes “palmant” en un tribunal… tranquil, que 
t’indultarà el govern de torn! O encara creuen que tots 
som iguals davant la justícia?

I que va passar amb Pedro Pacheco? Finalment 
va ser rehabilitat i el xalet de la “celebrity” demolit. 
Sembla un final amb moralitat exemplar però no 
degué ser així perquè, des de llavors, és més fàcil trobar 
alcaldes participant en irregularitats urbanístiques que 
denunciant-les.

La Fundació Caixa Vinaròs ha anunciat 
aquesta setmana el nom de la persona 
escollida pel jurat per a rebre la distinció 
Alè Vinarossenc 2012. Es tracta de Pilar Nos 
Mateu, que va nàixer a Vinaròs l’any 1962. 
I que gaudeix d’un currículum extens. Fins 
la seua entrada a la Facultat de Medicina 
de València, amb el millor expedient 
acadèmic de la província de Castelló havia 
viscut i estudiat a Vinaròs, al col·legi de la 
Consolació i l’institut Leopoldo Querol.  

Després de la seua llicenciatura, realitza 
la seua especialitat a l’hospital Universitari i 
Politècnic La Fe com a especialista d’aparell 
Digestiu. Ja durant la mateixa opta a Fons 
de l’institut d’investigació Sanitària (FIS) i 
publica el seu primer article original en una 
revista internacional. Desenvolupa allí la 
seua tesi doctoral dirigida a valorar la funció 
de buidament gàstric amb marcadors 
isotòpics i és Doctora Cum Laudem des de 
1996. 

Cap a l’any 1994 comença els seus estudis 
en Malaltia Inflamatòria Intestinal i fruit de 
la seua labor en aquest camp són la direcció 
de diverses tesis, la participació en tribunals 
per a lectura de les mateixes, la participació 
com a ponent i moderadora en congressos 
nacionals i internacionals, la publicació 
en revistes d’alt impacte  i la consecució 
de financiació, per al desenvolupament 
d’estudis i assajos clínics..

Aconsegueix des del seu lloc de Cap de 
Secció, al Setembre de 2006. És ponent 
habitual en taules rodones, simposis, 
jornades i participant i dissenyadora 
d’assajos clínics controlats i investigació en 
projectes nacionals i europeus competitius. 
L’any 2010 assoleix una fita en la seua 
trajectòria professional i juntament amb un 
magnífic grup de persones aprofundeixen 
en la investigació de la  Malaltia Inflamatòria 
intestinal aconseguint l’acreditació 
científica del mateix. Després de dirigir 
diverses beques competitives de l’institut 
de Salut Carles III, el seu grup és acreditat 
com a grup de nova creació per l’Institut 
d’investigació Sanitària - Hospital La Fe. 

Els estudis sobre estrès oxidatiu i 
funció mitocondrial en Malaltia de Crohn 
són publicats, difosos i premiats i són 
l’inici de l’aprofundiment en aspectes 
etiopatogénics d’esta malaltia i possibles 
implicacions terapèutiques. En l’actualitat, 
Pilar Nos Mateu és la investigadora principal 
d’un estudi liderat a nivell multicéntric en 
el que participen 24 hospitals espanyols 
sobre l’impacte terapèutic en la prevenció 
de la recurrència postquirúrgica en la 
Malaltia de Crohn.

Pilar, sempre ha tingut un important 
perfil docent. Membre de la Comissió de 

Medicina Basada Professora de tallers de 
lectura crítica. Experta en salut electrònica i 
web màster de la pàgina del grup espanyol 
de treball en Crohn i Colitis fins al 2009. 
Actual responsable de la web de l’associació 
Espanyola de Gastroenterologia (de la que 
és vicepresidenta). També ha participat 
com a professora en diverses edicions 
dels cursos de l’escola Valenciana d’estudis 
en Salut i actualment és professora 
col·laboradora de la Facultat de Medicina 
(Departament de Fisiologia, on dirigeix 
una tesi doctoral en genòmica) i de la 
Universitat Politècnica de València. Ha 
participat com a professora de totes les 
edicions dels cursos per a residents del 
Grup Espanyol de treball en Crohn i Colitis 
del que és membre des de la seua Fundació 
i en el que ha ocupat diversos càrrecs en la 
junta directiva. 

Durant estos anys de trajectòria 
professional ha participat amb més 
de dues-centes comunicacions 
en Congressos Nacionals. Més de 
cinquanta comunicacions en Congressos 
Internacionals. Mes de cent publicacions 
en revistes nacionals i mes de 30 en 
revistes internacionals. Seixanta-tres de les 
publicacions que tenen estan indexades 
en Medline (Pubmed). Ha presentat més 
de cent ponències en taules redones i 
reunions nacionals i internacionals i ha 
publicat més de vint capítols de llibres sent 
editora/Coordinadora de diversos d’ells.

Ha rebut diverses beques nacionals i 
internacionals) i diversos premis en distintes 
edicions de la SVPD (Societat Valenciana de 
Patologia Digestiva i Associació Espanyola 
de Gastroenterologia). És membre des de la 
seua Fundació del Grup Espanyol de Treball 
en Malaltia de Crohn i   Colitis Ulcerosa 
(GETECCU). Actualment vicepresidenta 
de la AEG i vicepresidenta de la Societat 
Valenciana de Patologia Digestiva. Membre 
de l’ECCO (European Crohn’s and Colitis 
Organization). 

La seua labor d’investigació clínica i 
bàsica la completa amb els seus estudis en 
Gestió sanitària, és màster en Salut Publica 
(UNED, ESADE). Després de ser cap de 
Secció des de Setembre de 2006 fins a 2011 
de la Unitat de Gastroenterologia del Servei 
de Medicina Digestiva de l’hospital La Fe de 
València, actualment és Cap del Servei de 
Medicina Digestiva des de 2011. 

És anomenada directora d’àrea de 
Malalties Digestives el passat mes de Maig. 
És la primera dona en el país que és Cap de 
Servei de Medicina Digestiu.

Pilar Nos 
Mateu Alè 
Vinarossenc 2012
Nos és la primera dona en el 
país que és Cap de Servei de 
Medicina Digestiu.
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El passat mes de maig va finalitzar l’etapa lectiva 
de la tercera edició del Curs de Monitor/a d’oci i 
temps lliure organitzat per la Regidoria de Joventut 
al Casal Jove.

Un curs que te com a finalitat capacitar i formar 
als nostres joves en el sector laboral de l’animació 
i l’educació no formal i que segueix sent molt 
demandat per part dels joves del nostre municipi aixi 
com de poblacions veïnes. Tècniques d’animació, 

Finalitza el curs 
de monitor/a 
d’oci i temps lliure  
al casal jove

expressió àudio-visual, psicologia evolutiva, 
sociologia, jocs del món, primers auxilis, etc 
són alguns del continguts de les diferents 

àrees que s’han tractat durant el curs.
Novament, donem la benvinguda als nous 

monitors/es.

El passat dimecres 23 de maig, els alumnes de 
la Universitat per a Majors de la Seu del Nord  i els 
de la Seu del Camp de Morvedre es van retrobar 
en una jornada de germanor i d’activitats. Al 
matí vam realitzar una visita guiada al Delta del 
Ebre, on vam veure de primera mà el conreu 
d’arròs i vam recórrer amb vaixell els darrers 
kilòmetres del riu fins la desembocadura al 
mar. Després de dinar vora una platja de fina 
arena, ens vam traslladar a Vinaròs on l’arxiver 
municipal Xavi Palomo ens va conduir per 
l’Església Arxiprestal i la seva història.La visita 
ens va dur fins l’Auditori municipal on vam 
realitzar la classe: la presentació dels treballs 
d’investigació que aquest any han pres forma 
de Blog d’Antropologia. En finalitzar, vam fer la 
foto de grup.

El programa de la Universitat per a Majors de 
l’UJI ha obert fins al 28 de juny de 2012 el termini 

de preinscripció per al pròxim curs acadèmic. 
Sota el lema “Tots podem aprendre al llarg de 
tota la vida”,comença aquest període en el que 
s’ofereix l’oportunitat a totes aquelles persones 
majors de 55 anys d’accedir als cursos específics 
que la Universitat Jaume I oferta amb l’objectiu 
d’obrir un espai científic-cultural on créixer 
intel·lectual i socialment.

Les persones que vulguin cursar per 
primera vegada aquests estudis es podran 
preinscriure  mitjançant una sol·licitud a la Seu 
del Nord de la Universitat Jaume I (Biblioteca 
Municipal de Vinaròs) o per Internet, a 
l’adreça  http://preinscripcio.uji.es, aquesta 
preinscripció és imprescindible per a la 
formalització de la matrícula posteriorment.

D’altra banda, el dijous 24 de maig la Seu del 
Nord va acollir la conferència Desenvolupament 
i innovacions en  les investigacions de les 

demències a càrrec del professor César Carlos 
Ávila, del Departament de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia de la Universitat Jaume I.

La Universitat per a Majors presenta el Blog a Vinaròs

informa que del 4 al 13  de juny es poden preinscriure al següents estudis:

Nou cicle de Grau Mitjà: INSTALACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Grau Mitjà: COMERÇ

Així com els Batxillerats en les tres modalitats:

BATXILLERAT ARTÍSTIC.
BATXILLERAT SOCIAL-HUMANÍSTIC

BATXILLERAT CIÈNTÍFIC

VI
N

AR
Ò

S

L’IES LEOPOLDO QUEROL
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La nostra sanitat: 
en perill?

cultura

agenda cultural

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

Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  
 
Inauguració de l’exposició: 
 

! L! art de la costura!   
Vestits de Tere Chaler 
Dia: 
8 de juny de 2012, divendres 
Hora: 
19:00 h 
Lloc:  
Espai d’art de la Fundació Caixa Vinaròs  
(Passatge Cardenal Tarancón) 
 
 
L’exposició romandrà oberta del 8 de juny  
fins el 8 de juliol.  
De dimarts a dissabte de 18’30h fins les 20’30h. 

Des del Partit Popular i des de Noves 
Generacions defensem la nostra sanitat, una 
sanitat que ha dut al nostre país a un nivell de 
qualitat de vida i de benestar mai aconseguits. 
És ara amb la crisi quan es posa en dubte la 
viabilitat del nostre sistema sanitari i quan els 
partits que realment volen mantenir-lo hem de 
treballar colze a colze per un sistema viable. 

Des de NNGG davant la qüestió de la 
sostenibilitat del sistema sanitari, volem fer una 
reflexió: la salut és un bé universal, però que es 
gestionat amb recursos limitats. D’una banda, 
la demanada de tot servei sanitari gratuït 
tendeix a l’infinit i per tant hi ha manca de sentit 
comú perquè acaba per destruir-lo, o almenys 
el deteriorar-ho. Davant aquesta situació 
ara agreujada per la crisi, ens plantegem les 
següents preguntes: s’han de finançar tots 
els serveis sanitaris a tot el món, incloent els 
ciutadans amb rendes més que mitjanes?, s’ha 
de revisar la compra de material i medicines? 
(per exemple una central de compres i control 
del consum); aquestes són algunes de les 
qüestions que es planteja el partit popular.

Enfront d’això els partits a la oposició, fan 
demagògia irresponsable, diuen que el PP 
implantarà el copagament a la sanitat i que 
haurem de portar diners per anar al metge 
o si tenim una urgència. I aquest NO és el 
plantejament del govern, ni més ni menys, el 
copagament és l’última solució per al PP i més 
que una solució, pensem des de NNGG és un 
fracàs de la societat en general. Fem autocrítica, 
i les dades o posen sobre la taula, Espanya és 
un dels països que té més serveis sanitaris 
gratuïts, és el que té major demanda de serveis 
col·lapsats per estrangers l’anomena’t turisme 
sanitari, etc. 

Des de NNGG de Vinaròs som clarament 
partidaris de la universalitat de la sanitat però 
també creiem que Espanya no es pot permetre 
el luxe de jugar amb el nostre sistema sanitari i 
hem de posar fre per a no estampar-nos, perquè 
des de l’extrem del tot gratis sense limitacions 
al res gratuït i tot pagant hi ha una diferencia.

Creiem que tots podem fer l’esforç i tots 
hem de ser conscients del que costa la sanitat, 
podem fer tots de manera particular un ús més 
racional, perquè una cosa on coincidim societat, 
joventut, govern, oposició, economistes, 
sindicats, professionals, etc. és: necessitem 
un pacte per a tindre un sistema de sanitat 
sostenible.

Fins al 10 de JUNY
De dimarts a diumenge, a l’Auditori 

Municipal
EXPOSICIÓ dels treballs dels alumnes de 

l’Escola d’Art de Vinaròs
Organitza: Escola d’art

Fins al 15 de JUNY
A la Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ de XARXES sobre projecte 
educatiu a Nicaragua

Organitza: Regidoria de cultura

Fins al 24 de JUNY
A la Cafeteria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 

12 baixos (cantonada amb Escultor 
Agramunt)

EXPOSICIÓ de pintures de Verónica 
García

Organitza: Cafeteria Cantonet

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

DIMECRES 13 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

DIJOUS 14 de JUNY
19.30 hores, Sala d’actes de la Bibblioteca 

Municipal
CICLE DE CONFERÈNCIES DE LA SEU 

NORD
CONFERÈNCIA amb el títol “Els processos 

de participació ciutadana i les xarxes socials” 
a càrrec de de Ramón Andrés Feenstra, 

Departament de Filosofia i Sociologia de la 
Universitat Jaume I

Organitza: SEU NORD 

DIVENDRES 15 de JUNY
22.30 hores, Auditori Municipal

TEATRE amateur amb l’obra Y Dios creó la 
mujer a càrrec del grup ELS FIGURANTS de 

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

Venda d’entrades a l’Auditori Municipal
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

8 juny

9 juny

10 juny

11 juny

12 juny

13 juny

 14 juny

MATEU c. Sant Francesc, 103 

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

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.
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El passat dissabte 2 de juny va tenir lloc la Festa 
de tancament de les Escoles Esportives 2011-
12 a l’Estadi de la Ciutat Esportiva que organitza 
el CME, dins de la campanya d’esport escolar 
d’hivern.  Aquest acte serveix per a que tots els 

xiquets puguen gaudir d’un matí fent les activitats esportives que 
es realitzen al llarg de l’any a les Escoles Esportives. La festa va 
transcorre sense incidències i amb un molt bon ambient i amb un 
dia molt assolellat, on quasi 200 xiquets van gaudir de les activitats 
programades pel CME. Tots els assistents van gaudir de regal i 
refrescs durant el circuit d’activitats.

La valoració del CME sempre és molt positiva, tot i que sempre 
esperem una major participació, tot i això, agraïm sempre la 
participació dels xiquets assistents i als seus pares.

Finalment, agrair la presencia de les entitats esportives locals 
sense les quals l’acte seria impossible de realitzar:  C. Petanca i 
Birles Vinaròs, C. Bàsquet Servol, C. Handbol Vinaròs, C. Deportivo 
F. Sala, C. Esportiu, Escola de futbol Base Vinaròs C. F. i Futur09. I 
també agrair la col·laboració de ELECTRO HIPEREUROPA, que ens va 
obsequiar amb el magnífic regal del sorteig. Gràcies a tots!!

Valoració festa final escoles esportives CME 2011-2012

Nueva Apertura Moods Cafe - Tattoo - Bar !

montaditos
cañas

montaditos

  

especialistas
1€

Avda/ País Valencià, n.8
Vinaròs 12500 (Castellón)

Tlf: 682 20 25 13
Síguenos en:              

Abierto todo el dia!

Y tatuáte en nuestro estudio de tatuajes!!
Síguenos en:              

Terraza 
interior
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Viaje a la Malvarrosa, llegada 
a las 14:50. El partido debería 
comenzar a las 16:30, así no lo 
anunciaron y así estaba expuesto 
en el pabellón de juego. Los 
jugadores de los Rangers no 
aparecían, llamadas telefónicas, 

creían que el partido era a las 18:00, primer 
e importante contratiempo. Organización 
desastrosa. 

Nuestro equipo sabía que lo tendría difícil 
pero también tenia claro que era una buena 
oportunidad de aprender cosas nuevas, delante 
de un equipo que acaba de bajar de la División de 
Honor B. Jugadores de mucha calidad, rápidos 
y técnicamente muy preparados. Se vieron 
sorprendidos por un equipo tenaz, luchador, 
voluntarioso, ilusionado y motivado en todos 
los sentidos. El BAMESAD realizó una defensa 
espectacular, en ningún momento del partido 
dejaron tirar con comodidad al adversario que 
no sabía qué hacer. Los nuestros derrocharon 
energía por los cuatro costados hasta quedar 
exhaustos. Jugaban contra diez, los nuestros 
cinco y un suplente que ni tan siquiera entrena 
con nuestro equipo. Ellos, cambiaban a los 
cinco jugadores de una sola vez, los nuestros, 

siempre los mismos, 
gran ventaja de 
los Rangers en el 
aspecto físico, pues 
siempre tenían un 
quinteto de refresco, 
pero no podían con 
el coraje y el buen 
juego del BAMESAD 
que siempre fue 
por delante en el 
marcador, hasta 
los cinco últimos 
minutos del período definitivo y que sin dudad 
alguna, si hubiesen tenido acierto ante la 
canasta, estaríamos hablando de una victoria 
escandalosa a nuestro favor. Tiramos al cesto tres 
veces más que los Rangers, pero no entraban, 
ellos demostraron más efectividad, pero no 
mejor juego. Nuestra defensa, presionante 
e intensa, no dejaba espacios al equipo 
contrario, pero las decisiones del árbitro y de los 
componentes de la mesa, nos perjudicaron de 
manera notable. Nunca escuchaban las voces 
del entrenador del BAMESAD cuando pedía 
tiempo muerto, tanto  la mesa como el árbitro, 
este detalle fue decisivo, al igual que no parar 

el cronómetro cuando ellos se acercaban en 
el marcador, siempre lo paraban cuando les 
beneficiaba, aclaremos: Cuando iban perdiendo.

Nos gusta jugar con equipos superiores a 
nosotros, pero no nos gusta que nos ganen con 
trampas, y esta vez las hubo y muy diversas. El 
resultado, a pesar de todo, fue muy ajustado, 
36 – 32 para los Rangers, pero la intensidad, 
el esfuerzo y el coraje lo pusieron los nuestros 
que nos deleitaron con un auténtico partido de 
ensueño, épico.   

Felicitar al BAMESAD por su enorme derroche 
físico y su gran trabajo de equipo, este es el 
camino, y no las triquiñuelas y trampas, para 
llevarse una pírrica victoria, sin pena ni gloria.

Épico partido de baloncesto en silla del bamesad

L’equip aleví masculí del Club 
Natació Vinaròs, torna de nou a alçar 
la Copa de Campions Provincials 
en una espectacular competició on 
aconseguiren sumar 404 punts, per 
davant dels Subcampions del Costa 

Azahar Castelló que sumaren 290 punts i dels 
tercers classificats, el C.N. Vila-Real que anotà 
239 punts.  L’edició d’enguany del Campionat 
Provincial Aleví, celebrada este passat cap de 
setmana a Benicarló, la recordarem amb una 
enorme alegria per la magnífica actuació dels 
nostres nadadors, a l’aconseguir la victòria en 
categoria masculina i proclamar-nos Campions 
Provincials. En categoria femenina, les nostres 
xiques també ho han fet força bé, i el sisé 
lloc assolit cal considerar-lo tot un èxit ja que 
tant sols eren quatre les nadadores que ens 
representaven.

Com tenia que ser, l’alegria dels campions va 
fer que tots ells i l’entrenador Isidro Martorell 

feren cap a l’aigua de la Piscina Municipal de 
Benicarló.

Medaller:
Oscar Ruiz (1999), Or en 4x100 estils, Or en 

4x100 lliures, Bronze en 200 m. lliures.
Roger Macip (1999), Or en 4x100 estils,  Or en 

4x100 lliures, Or en 100 m. braça, Bronze en 100 
m. lliures i Bronze en 200 m. braça.

Martí Segarra (1999), Or en 4x100 estils, Or 
en 4x100 lliures, Or en 200 m. estils, Or en 200 m. 
papallona i Plata en 100 m. papallona.

Àngel Lleixà (1999), Or en 4x100 lliures, Or en 
1.500 m. lliures, Plata en 400 m. estils i Plata en 
400 m. lliures.

David Milián (1999), Or en 4x100 estils, Plata 
en 1.500 m. lliures.

Alexandru Lucian (1999), Plata en 200 m. 
papallona.

Andreu Navarro (2000), Or en 100 m. 
esquena, Plata en 400 m. lliures i plata en 100 m. 
lliures.

Hugo Simó (2000), Plata en 100 m. esquena i  
Bronze en 200 m. estils.

Aarón Queralt (2000), Bronze en 400 m. 
lliures.

En quan als relleus, els xics del Club Natació 
Vinaròs són els actuals reis de les proves per 
equips. Així en 4 x 100 m. lliures l’equip format 
per per Oscar Ruiz, Roger Macip, Angel Lleixà 
i Martí Segarra aconseguia la medalla d’Or i es 
proclamava Campió Provincial. D’altra banda en 
4 x 100 m. estils, el conjunt integrat per Oscar 
Ruiz en esquena, Roger Macip en braça, Martí 
Segarra en papallona i David Milián en Croll, 
també assolia la medalla d’Or i quedava Campió 
Provincial.

L’enhorabona a tots el participants en el 
Campionat Provincial on també competiren 
Paula Perez, Irene Fabregat, Joel Rodiel, Salva 
Sorli, Gerard Ruiz, Ignacio Rodriguez, Mikel Ocio 
i Andrea Gual.

Campions 
provincials 
en categoria 
masculina !!!
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Rafa Marcos

JAVI PRATS,
Finalmente el elegido para dirigir 

al conjunto langostinero la próxima temporada 
2012/13 es Javi Prats. 

Desde que finalizó el campeonato,  varios 
han sido los candidatos, tras varias entrevistas, 
gestiones y analizar los pros y contras así como 
los perfiles de cada uno de ellos, el cupo se fue 
reduciendo hasta elegir al ex del Villafamés.  Han 
esperado hasta agotar el plazo que se habían 
marcado ya que el día que se dio a conocer, 
por la tarde fue la reunión que  la directiva   con 
los jugadores de la temporada pasada para 
presentarles el nuevo proyecto y comunicarles 
el nombre del nuevo entrenador y así empezar 

a montar el equipo. Con el nombramiento de 
Javi Prats como entrenador, el jugador Martín 
Nájar, pasará a ser segundo entrenador dada 
la amistad que les une de cuando ambos 
jugaban en el juvenil del C. D. Castellón.  En 
la temporada 2003/04, la última de Javi 
Prats como jugador, fichó por el Vinaròs 
C. F.,  pero los problemas que arrastraba el 
club, obligaron a tener que prescindir de los 
servicios de una serie de jugadores que se 
habían fichado. Jugó el primer partido de 
liga en el Cervol, pero con el que fue equipo 
rival.  La temporada siguiente pasó del terreno de 
juego a los banquillos entrenando al juvenil del 

Castellón. Luego entrenó al Borriol y esta última 
temporada ha entrenado al Villafamés donde 
dimitió tras la jornada 16.

nuevo entrenador del Vinaròs C. F.

Pablo Batalla

Després de molt de temps sense activitat, el 
Karting Club Vinaròs renova junta, i amb gent 
nova i veterans dels inicis del club promet 
moltes curses i events per a tornar a Vinaros 
l’esperit del ambient “racing” d’aquells anys on 

el karting i el autocross il.lusionava als aficionats 
de tota la comarca. Properes  curses de karting 
el dia 1 de juliol al Complejo Deportivo i de Ocio 
,(Karting Vinaròs).

Enhorabona pel 25 aniversari!!.

25 Aniversari Karting Club Vinaròs

Piscina Servol VERANO
ESCUELA DE 
VERANO JULIO

CURSO DE
NATACIÓN JULIO

De lunes a viernes.

De 9-13h.

Edad: 4-14 años.

(Natación-Manualidades-
Inglés-Repaso-Dibujo) 

-De lunes a jueves.

-De 11,45-12,45h
y de 19-20h.

Edad: 2,5- 14 años.

¡Apúntalo
!
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Campus Futbol Base Vinaròs CF

Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

En la localitat de Saragossa s’ha celebrat 
el Cpt. d’Espanya per federacions. El 
Club Esportiu-Aigües de Vinaros ha estat 
representat per Carla Masip en la prova de 
1000 m.l. a la carrera van prendre l’eixida 18 
atletes finalitzant Carla en 4ª posició que és 

un magnific lloc. Des d’estes linies volem fer 
una menció especial a Elka Sanz, que també 
havia sigut convocada per formar part de 
la Selecció Valenciana per a participar en 
el nacional, però el divendres just abans 
de partir de viatge es va cremar la mà, la 

qual cosa no li va permetre participar en la 
prova de 300 metres tanques on és tota una 
especialista i de segur haguera fet podi, ara 
toca recuperar-se i estar a punt per al Cpt. 
Espanya Individual que se celebrarà a finals 
de juny.

Dissabte passat 
2 de juny es 
diputaven les 

finals de la lliga de Divisió d’Honor, 
on arriben els huit millors equips 
espanyols, tant en categoria 
masculina com femenina.

La competició femenina es va 
disputar en les instal·lacions de les 
pistes d’atletisme castellonenques, 
Gaetà Huguet, i en ella va 
participar l’atleta vinarocenca 

Andrea Cabré en la prova de 5km. 
Marxa amb el Playas de Castellón, 
aconseguint la 6ª posició i una 
marca de 25’50”. Finalment l’equip 
del Playas de Castellón va ser 4t.
A Burgos, Gaspar Mateu, disputava 
la permanència en Divisió d’Honor 
amb el Fent Cami Mislata, va saltar 
4,70 m. i va acabar en 4ª posició, 
amb patiment ho van aconseguir, 
van ser 3r dels 8 equips que es 
jugaven la permanència en la 
màxima categoria. 

3ª jornada de 
lliga- Cto. Espanya 
de clubs divisió 
d’honor

Campionat d’Espanya per federacions Cadet

Viernes 6 Julio
LUGAR: Salon de actos “CASA MEMBRILLERA”
20:00 h primera convocatoria, 20:15 h segunda 

“20:30 h tercera
Toda la información la pueden encontrar 

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

L’ESCOLA FUTBOL BASE VINAROS CF COLABORARA CON JONATHAN, ES UN NIÑO DE VINAROS 
QUE PADECE ANEMIA DE FANCONI, POR LO QUE HEMOS DECIDIDO DONAR 10 EUROS POR CADA 
NIÑO QUE SE APUNTE AL CAMPUS.

La escuela futbol base Vinaròs en Julio del 
2011 organizó el II Campus de Futbol “Jordi 
Pablo” Vinaròs, tras el éxito obtenido ha decidido 
organizar en el mes de Julio del 2012 el III Campus 
de Futbol “JORDI PABLO” Vinaròs. El Campus va 
dirigido para niños de 5 a 12 años. Iniciara el 9 
de Julio y finalizara el 27 de Julio, el precio será 
de 110 euros, se formaran grupos de 10 niños/
as, que estarán dirigidos por un Monitor titulado 

por la Real Federación Valenciana de fútbol y un 
entrenador de la escuela fútbol base Vinaròs, a 
todos los niños se les hará entrega de 2 camisetas 
para entrenar, también les proporcionaremos, 
fruta y lácteos todos los días para el tiempo 
de descanso. También nos refrescaremos en la 
piscina. Al finalizar el Campus se les entregara 
un diploma y organizaremos una merienda. 
APUNTATE y QUE NO TE LO CUENTEN.

INSCRIPCIONES 2012 -2013 FUTBOL BASE VINAROS CF
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.

ASAMBLEA

AVÍS IMPORTANT !!!! DISSABTE 16 DE JUNY
SOPAR RETROBADA ALUMNES LICEO QUIJOTE 

NASCUTS AL 1972 I COMPANYS DE CURS
22:00 H RESTAURANT LA ISLA

NO POTS FALTAR, PASSAREM LLISTA!!!



Comunió a la parroquia de Sta. Magdalena 
el 20 de maig de 2012

Comunió a la parroquia de Sta. Magdalena el 27 de maig de 2012
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Les Reines de les Festes  Sant Joan i Sant Pere 2011, 

Carla i Blanca, donen les gràcies al poble de Vìnaròs 

i a l’Ajuntament per haver-los donat l ´oportunitat de 

representar al seu poble i a les seues famílies per fer 

realitat el seu somni.

Beatriz Forner i Simon Green es van casar el passat 14 d’abril a la parròquia de Sant Bertomeu. La cerimònia va ser molt especial, donat que el nuvi anava 

vestit amb la indumentària típica escocesa per tal de retre tribut al seu avi, d’origen escocès. 

La jove parella, que va recórrer Benicarló en calessa, va celebrar amb la família i amics el seu enllaç i va marxar fins les illes gregues per gaudir de la lluna 

de mel. Us desitgem molta felicitat!
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Les Reines de les Festes  Sant Joan i Sant Pere 2011, 

Carla i Blanca, donen les gràcies al poble de Vìnaròs 

i a l’Ajuntament per haver-los donat l ´oportunitat de 

representar al seu poble i a les seues famílies per fer 

El pasado sábado, y después de mucho tiempo, todos los miembros de la familia Cabadés se juntaron en un día 
para el recuerdo. En total, 43 personas. Desde la más benjamín de apenas 5 meses hasta el más veterano, de 68 años, todos disfrutaron de una magnifica jornada llena de actividades para todas las edades.

Viaje final de curso de la EPA de Vinaròs. Recorrido por Teruel y Albarracín.



La Penya Barça de Vinaròs presente  en la final de la Copa del Rey Barça - Athletic Club
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societat

Les Reines i Cort d’Honor de les Festes Sant Joan i 

Sant Pere 2011 van celebrar el sopar de despedida 

juntament amb Carmina i familiars de les Dames.

La Penya Barça de Vinaròs presente  en la final de la Copa del Rey Barça - Athletic Club

societat

El Grup de Pastisseria de Vinaròs va celebrar la seua festa anual amb una missa a l’ermita de La Misericòrdia i el dia 
28 de maig acompanyats er els pastissers d’ Ulldecona, Calafell i Andorra la Vella, passant un bonic dia.

El pasado domingo Ainara Fibla Sánchez 

tomo su primera comunión en la Iglesia 

Santa Magdalena y lo celebró con su 

familia y amiguitos en el restaurante Llenye 

de Sant Jordi, fue un día inolvidable que 
recordara siempre.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LOPEZ DORIGA
En la ultima junta ordinaria celebrada el 31 de mayo entre otros puntos se acordo 

celebrar el dia del socio este domingo 1O de junio en el tentadero de la Pan y Toros 

por lo que cuantas personas quieran asistir deberan pasar antes por la sede social del 
Lopez Doriga.



Vinaròs
Fashion
Night 15 de 

juny 
de 20 a 24 h
2012

15 de 
juny 

Música en directe, graffitis, 
DJ's, activitats per als més menuts, 
photocall, jazz i moltes coses més...
HI PARTICIPEN:
ADOLFO DOMÍNGUEZ - DRUNI - ADOLFO DOMÍNGUEZ LINEA U - PERFUMERÍA Y ESTÉTICA NADIA - INSIDE - CALZADOS PIRÁMIDE - CONFECCIONES LA 
CUBANA - HELADOS PEÑA - INSIDE SHOES - JOYERÍA ROCA - L’ESTEL - LOLLIPOPS - MANDRÁGORA - ÒPTICA MAESTRAT - STRADIVARIUS - TRAMONTANA 
TROSSET DE CEL - VILLALONGA BENESTAR I LÀSSER - APARATOS - BENETTON - BROTHERS - CALÇAT JAQUES - PASTELERÍA VIVER - GEN XX XY - GINERBA 
JOYERÍA ALBIOL - KIDDY’S CLASS - LENCERÍA MALLORQUINA - MANGO - MODAS OBIOL - MORA - TITTO BLUNI - PERFUMERÍA ARNAU - JOYERÍA FANDOS 
LAURLAURA CORNER - FOTOS ALFONSO - PASTELERÍA SAN SEBASTIÁN - VIDAL HIJO - DIVINAS - LA BODEGUETA DE SANT VICENT - AZUL TURQUESA  - ESPIRAL 
TALLER DE JOIERIA MAITE - LENCERÍA MONTSE - SLIPS INTERIOR - BAMBINOS - BAMBÚ - CAMDEN - DE PARÍS - MERCERIA FIL A FIL - PELUQUERÍA T&T 
ROSA R MODA - SANDRA KIDS - KMT - TODO A DOS - VINTAGE - OCTOBER - PERFUMERÍA ARRIETA - DRAPS - TOTEKO - CALZADOS BARROBÉS - GMN 
VIAJES MAESTRAZGO - MILIAN STAND DEL MUEBLE - PERFUMERÍA MERCEDES - NOVA CASA -  LA CASETA DEL PATCHWORCK - CALZADOS TRIÁNGULO 
CARRERAS - PAULA ZAERA - SUSANA PLATERO - MARY MODAS - PIÑANA SPORT - EL JARDÍN DE MAPI - MARÍA ARNERO ÒPTICA CALLAU 
DEPODEPORTES MOLINER BERNAD - MAITE CALÇATS I COMPLEMENTS - FANNYMAR - VIOLET - ESPRIT - PANADERIA FARGA - MODAS SALOM

HI COL·LABOREN:
ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA LA ALIANZA - EL BERGANTÍN - RAFEL LO CRISTALERO - CAIXA VINARÒS - BALL DE DIMONIS - LA TABERNA DE SITO - MORRISON




