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alicia coscollanoEsperant a Godot
Ha passat un any. Vam començar una nova etapa 

a 7dies, una petita renovació, molt petita realment, 
però gran en col·laboracions, que va coincidir amb 
el canvi de legislatura. Durant tots aquest mesos 
hem acompanyat les vides les nostres lectors amb 
un repàs setmanal de l’actualitat. Un any, en política, 
sempre marca temps de revisió, i precisament aquesta 
setmana l’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, ha 
realitzat un repàs sobre aquest primers 365 dies de 
govern, que han oscil·lat entre els projectes enumerats 
des de alcaldia, i la immobilitat denunciada des de 
l’oposició. Ser polític d’una localitat no deu ser gens 
fàcil, però també deu de resultar gratificant. Unes 
sensacions que es perden en entrar en bucles de 
repliques i contrarèpliques que condueixen a un punt 
mort, a una carretera secundària sense sortida. 

Responsabilitzar a uns per la situació creada quan 
aquesta té orígens ben diversificats és mantindre 
una visió miop que no correspon a la realitat, sempre 
que no estiguem parlant, naturalment, de realitats 
paral·leles. Aquella actitud general de “nosaltres mai 
no ens equivoquem” està de més en moments en els 
quals la gent, tant a nivell estatal com autonòmic, ens 
adonem que els coses s’hagueren pogut fer millor, és 
més, molt millor del que finalment s’han fet. 

El que sí pressuposem, al menys així ho creiem, 
es que els polítics locals pensen, majoritàriament, 
en  la gent de casa, que no se cansen de reivindicar 
projectes pendents, les infraestructures de l’etc., -les 
qualifico així per evitar escriure educatives, sanitàries, 
ferroviàries,  etc., etc., etc.-, en un territori farcit de 
mausoleus de ciment. El problema arriba quan el 
partit se imposa, i quan genera un joc d’espills, un 
miratge, que els desvia del compromís personal, el 
que han adquirit, per davant de tot, amb la seua gent. 
Ara que estem rescatats – som adults i no direm que 
ens han regalat una línia d’ajuda, així com també 
hem denominat els ajustos pel seu nom: retallades- 
és moment per a reflexionar què suposarà aquesta 
circumstància per a nosaltres, i com repercutirà a 
nivell local, perquè el rescat té condicionants. El més 
probable es que retarde encara més en el desagraït 
túnel del temps aquest projectes, molt d’ells ja antics. 
Obviarem de moment pensar en l’economia familiar,  
que estem en període festiu. 

Sigui com sigui, i amb aquesta gloriosa mania que 
tenim  la gent per continuar endavant, Vinaròs està 
a punt de donar el tret de sortida a la Fira i festes. I 
com és habitual, aquesta setmana els oferim el 
tradicional extra, un número especial en el qual 
trobaran diferents temes. Els contem que hem passat 
per la Cooperativa Agrícola El Salvador per tal de 
parlar amb el gerent, José Ramon Miralles Iniesta, i 
que ens ha contat com és el dia a dia d’una empresa 
amb fort arrelament a Vinaròs. També hem conversat 
amb la regidora de Festes, Carla Miralles, que ens ha 

formulat el seu desig que la programació sigui d’ampli 
consens. En les nostres pàgines també trobaran les 
entrevistes amb les Reines i Dames, destacant que 
hi ha qui té com a llibre de capçalera  El Soroll i la 
Fúria, de William Faulkner, que hem trobat a una altra 
dama que glosa les virtuts de l’educació multicultural, 
que totes mostren una vesant reivindicativa quan 
a infraestructures per a la ciutat  o que les respostes 
de totes elles a la pregunta sobre què és el que més 
valoren en les persones paguen la pena. A més, també 
hem aprofitat per visitar els instal·lacions d’ El Cau 
en el seu dia de portes obertes per traslladar que 
fan una crida a l’apadrinament,  una altra manera de 
col·laborar en una associació que realitza una gran 
tasca.  

I tot això, en una setmana que coincideix en el 
temps amb els dies en que molts joves s’han presentat 
a la selectivitat sense saber encara quin preu tindran 
que pagar l’any que ve per tal d’accedir a una formació 
superior. Si aquesta és la nota més discordant, d’altra 
banda, la nota positiva a la ciutat és el conveni entre 
la nova fundació i l’Ajuntament de Vinaròs quan al 
recolzament d’ alumnes que necessiten més dedicació 
i reforç a l’hora de complementar deficiències 
educatives en algunes matèries. De vegades hi ha 
noticies que et deixen un bon sabor de boca. 

En aquesta setmana de triomf per alguns, i de 
fracàs per uns altres, quan semblava que la maleïda 
prima hagués tocat el cel d’una altra dimensió, i 
que al cosa no anava en nosaltres, l’absurd  adquiria 
seqüència de càmera oculta, i algú va arribar a pensar 
que formava part involuntària de l’elenc d’Esperant 
a Godot. Sols que Godot, en aquesta ocasió, tampoc 
no arriba. Els mitjans de comunicació ens han regalat  
titulars sucosos, qüestionen, alerten, suposen. És la 
seua funció. Ja se sap que “el més atroç de les coses 
dolentes de la gent dolenta és el silenci de la bona 
gent.” A banda dels partits en l’oposició i de la pròpia 
ciutadania - quan li deixen-,  creiem recordar que era 
el periodisme el que devia denunciar i informar, un 
altra manera de vetllar per la democràcia. Un altra 
cosa es aquesta finalitat siga possible. Potser aquesta 
exigència era excessiva, potser correspon a abans 
de la crisi, quan la gent no teníem tanta temor. Molt 
bones festes, i recordeu: sempre ens quedarà el futbol.
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Se establecen los criterios de la 
adjudicación de la  gestión del Vinalab. Se 
concreta que ésta se adjudicará a través 
de un concurso a una empresa que pagará 
28.000 euros anuales

El edil de Trabajo y Nuevas Tecnologías, Juan 
Amat, anunciaba que tras la última reunión 
celebrada para establecer las bases y criterios 
de la adjudicación de la  gestión del Vinalab, se 
ha concretado que ésta se adjudicará a través 
de un concurso. Desde el gobierno local se ha 
querido potenciar la solvencia y experiencia de 
la futura empresa adjudicataria, para ello se ha 
priorizado que la empresa acredite experiencia 
en la gestión “hemos establecido un mecanismo 
de gestión entre ayuntamiento y empresa 
adjudicataria en base a una especie de contrato 
de alquiler que se fundamentaría en poner a su 
disposición instalaciones y equipamiento del 
Vinalab y a cambio la adjudicataria tendrá que 
pagar un canon anual mínimo de 28.000 euros”. 
Otro detalle a tener en cuenta es que lo que se 
pretende desde el gobierno local no es sacar 
un rendimiento económico “entendemos que 
esa no es la finalidad para la que está previsto”, 

aunque sí garantizar la solvencia económica  de 
la empresa o empresas que se pongan al frente 
de la gestión. Se garantiza, así, los recursos 
provenientes de la adjudicataria, según Amat, 
quien precisaba que será el ayuntamiento el 
que establezca la línea de ayudas, “la duración 
del contrato está prevista que sea de dos años 
prorrogables, de forma anual con máximo de 
dos prórrogas”, por lo que se estaría hablando 
de un máximo de 4 años, y, también, resaltar que 
como a indicado Amat, se va a constituir una 
comisión de seguimiento, un mecanismo de 
control en el que participaría un representante 
político, probablemente el alcalde de Vinaròs 
o una persona que éste designe, dos técnicos 
municipales y dos representantes de la empresa 
adjudicataria, “se reuniría con una frecuencia de 
dos veces al año”, ha concretado el edil, quien 
ha añadido que se establecería la figura de un 
gerente dentro del centro con el que establecer 
“fercuentes canales de comunicación”.   

El centro estará destinado a la formación 
de emprendedores y empresarios y a los 
trabajadores de las empresas, “albergará 
el vivero de empresas con todo lo que ello 

conlleva, como asesoramiento administrativo y 
legal. 

Respecto a la ubicación del Vinalab que está 
situado en un PAI “muy conflictivo”, Ama ha 
afirmado que el Ayuntamiento va habilitar una 
fórmula que permita disponer del centro en el 
momento en el que este esté en condiciones 
de ser utilizado. Se garantizará, según Amat, el 
acceso al centro. 

Además, Ama ha avanzado que se va  a 
impulsar una línea de ayuda a contratación 
de personas mayores de 45 años. Un alinea de 
ayudas que se deberá aprobar en la próxima 
junta de gobierno y una vez aprobada, se 
ampliará información. 

El Vinalab sale a concurso

Els socialistes celebren el 2n 
Congres provincial del PSPV-
Castelló

El dissabte 9 de juny es va celebrar 
a l’Alcora el 2n Congrés provincial 
del PSPV-Castelló, amb la renovació 
en el càrrec de secretari general 
provincial de Francesc Colomer, 
portaveu del PSPV a la Diputació, 
amb el 66% de suport dels 177 
delegats assistents. L’altre candidat, 
Òscar Tena, alcalde de Vilafranca, va 
obtenir un 30% de vots.

A més de l’elecció del secretari 
general, es va debatir, esmenar i 
aprovar per unanimitat la resolució 

política que ha de marcar el treball 
de l’Agrupació provincial els propers 
quatre anys. 

Finalment, es van escollir 
els òrgans de treball i direcció 
provincials. La comarca Ports-
Maestrat estarà àmpliament 
representada en l’executiva 
provincial, amb 7 membres, de 
les diferents agrupacions. Adolf 
Sanmartín, alcalde de Cervera, serà 
el vicesecretari primer de l’executiva, 
a més de la resta de membres: Vicent 
Albiol (Vinaròs); Roman Sànchez 
(Benicarló); Pilar Diago (Peñíscola), 
Ernest Blanch (Morella), Sergio Bou 
(Sta. Magdalena) i Ruth Sanz (Càlig)

Francesc Colomer, secretari general provincial del PSPV
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El alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, realizaba 
esta  semana un balance de legislatura tras cumplir 
los 365 días al frente de la alcaldía. Juan destacaba 
los proyectos más relevantes de las diferentes 
áreas del consistorio en una legislatura “marcada 
por la situación económica”. Así, en un área 
como la de Servicios Públicos,  Juan remarcaba 
las diferentes actuaciones realizadas, como el 
trabajo desarrollado en el Plan de accesibilidad, la 
consolidación del edificio conocido como Corral 
de Batet,  los ajardinamientos en la zona de la 
avenida Barcelona o en las inmediaciones del Pont 
Romà, o las dotaciones de agua y alcantarillado 
de la zona de la ermita. Otros proyectos en los 
que se está trabajando desde el departamento 
de Urbanismo son la modificación del PGOU o 
el Catálogo de Bienes Inmuebles, junto con el 
acondicionamiento de las casas que rodean la 
iglesia arciprestal o el nuevo plan director para la 
costa norte que precisará dónde se emplazarán las 
infraestructuras, con servidumbre e la N-340. 

 En Cultura Juan remarcaba, sobre todo, las 
actuaciones que se van a llevar en Patrimonio, 
como la adquisición y restauración de la Casa 
de la vila, la inclusión de Vinaròs en la Luz de 

las Imágenes, o la iniciativa de recuperación 
del espacio  del Puig de la ermita, además del 
nuevo reglamento del archivo municipal. En el 
departamento de Economía y Hacienda, Juan 
señalaba la labor realizada por el edil Ernesto 
Molinos, haciendo frente a pagos de sentencias, 
impulsando la modificación de la ordenanza de 
recogida y traslado de residuos, o  elaborando las 
40 propuestas del Plan de Ajuste. En el ámbito de 
Empleo, los proyectos son el cambio de modelo 
en la gestión del Vinalab y la puesta en marcha 
del Centro Especial de Empleo, en el que se han 
introducido cambios que permitirán, según Juan, 
incorporar un mayor número de trabajadores al 
centro y desde el que se va a dar cobertura a otros 
servicios, como el de limpieza de instalaciones.  
El alcalde de Vinaròs también destacaba la labor 
realizada en Gobernación por la edil Mar Medina, 
y las continuas reuniones con los mandos, “un 
contacto muy intenso”.  Además, según indicaba 
Juan, se han llevado a cabo más de 163 acciones 
destinadas a incrementar la seguridad vial en la 
ciudad. Respecto a Medio Ambiente, el alcalde 
mencionaba la demanda realizada por parte del 
consistorio solicitando a los propietarios de solares 

su limpieza. Además, y respecto al área de Bienestar 
social, Juana mencionaba especialmente la 
iniciativa del Menjar Solidari. En Educación desde 
alcaldía se remarcaba el convenio a tres bandas 
entre la Diputación, la UJI y el Ayuntamiento de 
Vinaròs que permite trasladar a los alumnos que 
acuden diariamente a esa universidad a estudiar, 
así como todas las actividades deportivas que se 
an impulsado desde el área de Deportes. De otros 
departamentos, como el de Comercio,  todas las 
campañas impulsadas desde esta sección del 
consistorio; del de Fiestas, el esfuerzo de ajustar 
la programación a la situación económica, y en 
el de Juventud, la dinamización del Casal Jove y 
la recuperación del Parc de Nadal. Juan cerraba 
el balance, afirmando que se han cumplido 94 de 
las 150 propuestas que llevaba su partido en el 
programa Juan trasladaba la felicitación al resto 
de compañeros de corporación, y especialmente 
a sus compañeros de gobierno por el trabajo 
realizado durante este primer año.

Alcaldía realiza balance 
de legislatura
Juan Bta. Juan  afirma que se han cumplido 94 de las 150 
propuestas que llevaba su partido en el programa

Des de l’oficina de promoció del valencià 
de l’Ajuntament es durà a terme a partir 
de la pròxima setmana una campanya 
informativa per tal de promocionar i 
informar del nom correcte de la ciutat, que 
llueix la “s” final des de l’any 1980 quan 
en un plenari es va aprovar el canvi en la 
denominació oficial de Vinaroz a Vinaròs 
arran d’una petició de l’associació Amics 
de Vinaròs de l’any 1977. La campanya 
constarà de dues parts, per una banda la 
part institucional des del popi Ajuntament, 
i per l’altra l’apartat més socials, obert 
a la ciutadania. Tot i així, el regidor Lluis 
Gandia puntualitzava que l’Ajuntament 
no pot obligar a utilitzar a les empreses 
el nom de Vinaròs, però sí poden instar 
i demandar que el topònim se utilitzi 
de manera correcta. D’altra banda, el 
regidor de Cultura apuntava la part més 
social de la campanya, la que busca que 
la gent se implique, utilitzant les xarxes 
socials, “pensem que és una forma ràpida 
i econòmica d’arribar a la gent”. A més, s’a 
creat un correu electrònic somdevinaros@
vinaros.es , pensat per informar a 
l’ajuntament d’una manera confidencial 
de quins són els llocs que encara fan ús 
de Vinaròs amb “z”, “el correu arribarà al 
personal de l’ajuntament, que de manera 
confidencial envairà una carta a l’empresa 

recordant-li que Vinaròs és el nom oficial 
de la ciutat”. La web oficial de l’ajuntament 
de Vinaròs també compta des de ja d’un 
banner a través del qual se pot accedir a la 
informació de tota la campanya. 

La iniciativa ha comptat amb diferents 
col·laboradors, com el dissenyador David 
Aguado, que ha sigut l’encarregat de 
dissenyar el logotip genèric que se divideix 
en diferents elements de merchandising, 
Jordi Febrer, que ha sigut la persona que ha 
realitzat les fotografies de persones, tant 
conegudes com anònimes, que mostren 
el cartell ‘Som de Vinaròs’, o Canal 56 que 
ha realitzat el muntatge, totes elles han 
col·laborat de manera altruista. Per Aguado, 
el logotip és dinàmic i ressalta sobre un 
fons blau que fa referència a la situació 
geogràfica de la mar. Febrer, per la seua 
part, ha buscat en les imatges elements 
que vinculen i defineixin els diferents 
personatges amb el nom de la ciutat.  

D’altra banda, Gandia ha avançat 
que l’obertura de la Biblioplata a partir 
de dissabte 16 de juny fins al dia 16 de 
setembre, emplaçada en l’extrem sud d 
ela platja del Fortí. En horari de dimarts 
a dissabte de 11 a 13 i   de 16 a 19, i 
diumenges de 11 a 13, i juliol i agost tots els 
dies de dilluns a diumenge de 11 del matí 
fins la 13:30 i fins les 17 a les 20 hores.   

‘Som de Vinaròs’: campanya que reinvindica la “s”
La campanya conté dues parts, una dirigida al àmbit institucional i 
administratiu, i l’altra amb un clar component social  

A.C.
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Emma Bas

La
Barana

actualitatactualitat

Aquelles festes…
Quan arriba el mes de juny i les setmanes 

ens porten cap a la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere,tots ens convertim en una mica més 
joves. És inevitable tornar a sentir-se xiquet, 
amb el corcolpejantambforçaperquè arriba 
la traca, perquè les vesprades es confonen 
en la nit que està plena de revetlles, música, 
gelats i focsd’artifici. Com un escenari irreal, 
que dónapas a l’estiu i es converteix en un 
mónfictici que separa el curs de les vacances i 
que et fa una mica més gran.

Potser són els anys que passen i, amb 
la distància i l’experiència, els records es 
difuminen, tenyits d’una malenconia agredolça. 
Records de primeres sortides nocturnes, amb 
compañía d’amistats marcades per una dosi de 
veritat i puresa que difícilment tornem a trobar 
en la vida. Els meus records de la Fira i Festes són 
els d’un poble atestat de gent, amb el Passeig 
Marítim plé de casetes de fira i els caballitos 
col.locats junt a l’antic Sant Sebastià. La barana 
–escenari de tantes declaracions d’amor 
adolescents- era el lloc ideal per descansar 
després del sobtat mareig en aquella atracció 
on el joc consistia en saltar els uns damunt dels 
altres mentre pegava voltes. Recordo també 
els concerts a la plaça de bous –em vé al cap 
Loquillo a l’escenari- i els pubs i les discoteques 
plens a ves�sar de joves, no només de Vinaròs 
sinò de tota la comarca. Ens menjàvem les 
festes a mossos, xalàvem com mai… 

Vull pensar que aquella bogeria dels meus 
quinze anys té el seu paral.lelisme avui en dia. 
Que encara que jo trobe ara les festes menys 
intenses i poc lluïdes, els joves continúen 
gaudint-les i trobant en la nit de Sant Joan 
l’inici perfecte d’un estiu que s’albira plé de 
descobertes i de noves sensacions. 

No sé què caldria per a tornar a les festes 
de Vinaròs aquelles virtuts d’abans. Potser 
no eren tals aquelles virtuts i són producte 
del meu record nostàlgic. En eixe cas, el que 
caldria per a tornar a gaudir com aleshores 
seria tornar a tindre quinze anys i tots sabem 
que això, de moment, no és possible, així que 
no ens queda més remei que intentar vore la 
part positiva d’allò que tenim i disfrutar-ho. Són 
festes, sortim al carrer i oblidem-nos de la grisor 
d’unhivern que ja dura massa.

L’Associació de Veïns de Vinaròs MIGJORN, a més a més de fer campanya per 
recollir taps, va fer una aportació econòmica per aconseguir que Johathan 
puga deslliurar-se de la seua malaltia. ENDAVANT!!!

La familia de Jonathan se siente muy agradecida por todo el apoyo recibido durante los 
últimos meses, ya que Vinaròs se ha volcado en la recogida de tapones y en la colaboración 
de toda la ciudadanía, no sólo de nuestra ciudad, sino también de personas procedentes 
de la comarca y, en definitiva, de todo el estado. Aun así, los padres de Jonathan 
reconocen que queda un tramo del camino para poder obtener toda la ayuda económica 
que precisan para que el tratamiento pueda iniciarse. Por eso publicamos un número de 
cuenta para que todos aquellos que puedan o quieran colaborar con una aportación, sea 
la que sea. Gracias a todos por su apoyo. 

El numero de cuenta es Bankia (Av. Libertad o Pasaje Doctor Santos) 
                2038-6498-48-3000488751

Número de cuenta de 
ayuda a Jonathan
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Oferta
temporada

15%
dto.

 EN MANTENIMIENTO
JARDÍN Y PINTURA

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

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

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

365
días

24
horas

La Fundació Vicent Bernat i Agustina 
Doménech juntament amb el departament 
d’Educació posen en marxa la primera proposta 
vinculada a esta nova entitat

La Fundació de recolzament educatiu 
Vicent Bernat i Agustina Doménech de 
recent creació de la qual els informàvem la 
passada setmana ha donat els primers fruits 
ja que, amb la participació del departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Vinaròs, se 
impulsa per aquest pròxim estiu un programa 
de suportescolar d’estiu que se desenvoluparà 
durant el mes d’agost destinata estudiants de 
primària i secundària que tinguen dificultats 
en l’aprenentatge i puga corregir a temps les 
deficiències eudcatives, com explicaven el 
regidor Lluis Adell i la presidenta de la nova 

Fundació, Mercedes Rodríguez.  Així, 
l’aportació d’ambdues organismes 
serà de 900 euros cadascuna, tot i que 
col·laboren les diferents AMPES dels 
centres educatius de la ciutat, aquest 
any la proposta estarà inculada al 
centre educatiu Jaume I.  

El programa que se desenvoluparà, 
com avançava Adell, contarà de 6 
hores setmanals, tindrà lloc als matins i 
acollirà grups de 12 alumnes, d’un total 
de 60, la qual cosa permetrà un atenció 
personalitzada, com ha destacat Adell, 
el qual ha insistit en la necessitat de 
prestar ajuda als menors i les seues famílies a 
través de traslladar tècniques de treball per tal 
de superar problemes acadèmics. Durant el curs 
se impartiran un màxim de tres matèries, i seran 
els propis col·legis i instituts els que indiquen 

quins són els alumnes que necessiten més 
recolzament en l’aprenentatge. Les sol·licituds 
es podran dur a treme del dia 18 al 22 de juny i se 
necessitarà la documentació realtiva a la renda 
de 2011, o, també, la corresponent a l’any 2010. 
Les classes tindran lloc al col·legi l’Assumpció.

Iniciativa per millorar el rendiment acadèmic

L’Associació reclama més unitat en el tema 
de reivindicar els espigons i l’aportació 
d’arena al Fortí 

Els integrants de Migjorn han mostrat 
aquest matí la seua preocupació pel 
passeig marítim i perquè un possible 
temporal puga malmetre les obres “que 
tant valorem”. En aquest sentit, l’associació 
de veïns ha recordat que van instar a la 
delegació de Costes a la renovació dels 
espigons en la zona de la platja del Fortí i 
a la incorporació d’arena a la platja, dues 
accions que complementarien les obres del 
passeig marítim, què, segons l’associació, 
és una obra que “deixa bocabadats” als 
visitants que s’apropen a la ciutat, i què, 
per tant, cal protegir. Des de Migjorn 

han assenyalat que en el cas d’existir un 
temporal fort l’aigua podria arribar a entrar 
al túnel d’accés al pàrking i que se tracta 
en el possible d’evitar-ho. La resposta de la 
delegació ha segut, segons han informat, 
que compta amb un pressupost de licitació 
de 6 milions d’euros. Segons han remarcat 
des de Migjorn, el projecte està ja ultimat, 
i aprovat, amb una opció d’adequació que 
frenaria els problemes erosius. La qüestió és, 
segons han apuntat des del col·lectiu , que 
no hi ha dotació econòmic per emprendre 
l’acció. Els integrants de l’associació, Vicent 
Beltran i Sebastià Fabregat, han demandat 
que els partits en representació a Madrid 
conformen un nexe unitari -com ja va succeir 
en la demanda de implantar mes rodalies- 
per tal d’adquirir més força en la demanda 
al Govern central de cara a una possible 

inclusió de les actuacions abans l’aprovació 
dels pressupostos, en lloc que sols “els 
importi erosionar al contrari”. “Ens te igual 
qui es posi les medalles el més bonic seria 
que se la posaren tots junts”, concloïen.

Migjorn recorda accions pendents al Fortí  

roba de 3 mesos a 12 anys

¡ Os deseamos
Buenas
Fiestas !

OS ESPERAMOS EN LA PLAZA JOVELLAR, Nº3

roba de 3 mesos a 12 anys Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net
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Noemí Polls

Route 
66

Les dones i els 
nens… després?

Francesco Schettino, el capità del Costa 
Concòrdia, veia com el vaixell s’enfonsava davant 
la costa italiana i deixava 39 morts, mentre ell 
s’ho mirava peus a terra. Que mesquins ens fa la 
covardia! No ens deixa enfrontar les realitats com 
toca, ens tanca els ulls davant la por, ens deixa 
portar pel camí més fácil, però no el correcte. 
La covardia no ens deixa mirar la veritat cara a 
cara, per desmuntar-la. Però, pel contrari, què 
me’n dieu de l’orquestra del Titànic? Tocant fins 
al final, deixant-s’hi la vida mentre alentaven als 
altres. Tots tenim la temptació de córrer davant 
el perill, de fugir davant l’amenaça i deixar 
enrere a qui sigui. Però aquest institnt irreflexiu 
ens deuria menjar la consciencia. No crec que 
Schettino es sentí gaire bé pel que ha fet. La vida 
s’encarrega de deixar-ho, poc a poc, tot al seu 
lloc. De vegades massa poc a poc. Donar-se a la 
fuga d’una responsabilitat és una covardia massa 
evident en els nostres dies.

Finalment he pogut llegir a la premsa que 
sembla que els acomiadaments de directius 
de bancs intervinguts no podran rebre 
indemnitzacions. Home! Es que això ja no era 
ni castigar la covardia, era premiar-la! I un món 
en que s’indemnitza al Schettino i es castiga a 
l’orquetra del Titànic és un món que no va bé. Fan 
falta valents que portin el timó del vaixell. Massa 
covards a bord. Jo no en vull al meu voltant. Vull 
valentia per defensar als qui ho necessiten. Vull 
valents i en veig pocs. Vull un món on siguin 
les dones i els nens, els més febles en general, 
sempre els primers, en la que es premii la 
valentia i es despullin les vergonyes dels qui s’ho 
mereixen.

La setmana passada, en la informació que vam oferir respecte a l’acte 
d’arribada de la Flama del Canigó, en l’apartat que feia referència a la rèplica 
devia constar el nom de l’Associació Cultural Jaume I, i no el nom de la 
formació política BLOC-Compromís.

El Hospital de Vinaròs celebra hoy el Día 
Nacional del donante de órganos instalando 
una mesa informativa en colaboración con 
Alcer Castalia, una asociación provincial que 
trabaja por mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad renal.

Desde el Departamento se valora que 
“España es un país líder en trasplantes pero a 
pesar de ello debemos seguir concienciando a 
los ciudadanos que la donación de órganos es 
necesaria.”

Quienes hoy se han acercado a la mesa 
informativa de Alcer Castalia han podido 
recibir información de primera mano sobre 
como hacerse donante de órganos.

Los responsables de Alcer Castalia han 

señalado que “puede ser donante cualquier 
persona mayor de 18 años o menor con el 
consentimiento de sus padres o tutores.”

En estos momentos, según han indicado 
desde la asociación “todos podemos ser 
potenciales donantes de órganos, pero sí de 
verdad queremos donar nuestros órganos, es 
fundamental que lo comuniquemos a nuestros 
familiares más cercanos.”

Finalmente desde Alcer Castalia recuerdan 
que “hay momentos en los que una vida 
depende de una donación y por ello 
seguiremos trabajando en colaboración con los 
Hospitales, como el de Vinaròs, para hacernos 
visibles a las personas y así seguir nuestra labor 
de información sobre la donación de órganos.”

El Hospital de Vinaròs celebra el 
Día Nacional del donante de órganos

Nota de redacció: 

El soroll d’ obres ha tornava a principis de setmana al carrer de Doctor Fleming. 
Desprès d’haver estat paralitzades les obres i d’haver ocasionat el malestar de 
comerciants i veïns d’aquest vial, un altra empresa s’ha fet càrrec finalment de la 
continuïtat de les obres d’adequació, com ha informat aquesta setmana l’alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan.
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4 PLAZAS LIMITADAS
4 POSIBILIDAD DE IDA
    Y VUELTA EN AUTOBÚS

¡ GRAN REVETLLA
SANT JOAN
2012 !!!!

TENTADERO
PAN Y TOROS

CENA AMENIZADA POR
- MARIACHIS & JALISCO -

BAILE CON DOS ORQUESTAS:
- JA LA BALLEM
- BAHIA

SERVICIO DE BARRA
Y A LA MEDIANOCHE

CHOCOLATE CON CHURROS

VENTA DE TIKETS A PARTIR DEL DIA 11

Reservas
t. 964 45 25 25

Precio 26 €

COCA DE SANT JOAN

Si la gent utilitza la bicicleta per moure’s pel poble i no 
troba llocs adients per aparcar acaba amarrant el vehicle 
a baranes, arbres, bancs, faroles.... I corren perill que els 
sancionen

Foto denuncia

A.C.

El col·lectiu Ball de Dimonis ha programat 
una agenda d’activitats que desenvoluparan 
durant els dies de festes de Sant Joan i Sant 
Pere. Com informava Jordi Sanç, els principals 
esdeveniments tindran lloc a partir del dia 20, a 
les 19:15 hores, quan se realitzarà un assaig de 
les danses que se estan introduint al calendari 
de Vinaròs, fruit d’un treball de investigació del 
col·lectiu. Així, l’assaig consistirà en mostrar 
al públic per primera vegada la Dansa de 
Dançants i el Ball de Cintes, “la novetat aquest 
any és el Ball de Bastons”, concretava Sanç, “són 
balls englobats dins del nom genèric de Dansa 
de Dançants”. Per al dia 22 i confluent amb el 
repic de campanes que marca el tret de sortida 
de les festes, el col·lectiu també oferirà la Dansa 
de Dançants, “pensem que és quan toca, quan 
comencen les festes majors en tots els pobles”. 
Un total de 12 dansant participaran en les 

danses, com concretava Sanç.  
L’agenda continua el dia 23, quan 

dins dels actes de l’arribada de la 
Flama del Canigó, Ball de Dimonis 
participarà novament amb la seua 
dansa a les 18 hores, “ vam iniciar-ho 
l’any passat en agraïment a l’associació 
cultural Jaume I, organitzadora de 
l’acte, perquè ja fa 21 anys que confia 
en nosaltres per a fer el correfoc de la 
Nit de Sant Joan”, afirmava Sanç.   

Finalment, Sanç avançava que el 
dia 26 ball de Dimonis, com col·lectiu 
que forma part de l’Escola de Música 
Esmuvi, participarà en l’audició que 
organitza aquesta escola de música. 
“pretenem obrir estes danses al 
poble”, afirmava Sanç, informant que per al 
pròxim any està previst desenvolupar una sèrie 

de cursos de ball per a la gent interessada, “tant 
grans com xicotets, tenim gent com des d’una 
xiqueta de 8 anys, fins a gent de vora 50 anys”.

El col·lectiu Ball de Dimonis presenta agenda festiva
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Tarjeta Sanitaria

DISFRUTA DE DESCUENTOS
Y VENTAJAS CON NUESTRA

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

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

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

* válido hasta 31 diciembre 2012

www.veterinariosanfranciscovinaros.comwww.veterinariosanfranciscovinaros.comwww.veterinariosanfranciscovinaros.com
ENTRA EN NUESTRA WEB

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

Urgencias 24 horas  659 211 372

www.veterinariosanfranciscovinaros.comwww.veterinariosanfranciscovinaros.comwww.veterinariosanfranciscovinaros.com

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs

659 211 372
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El Tribunal Supremo ha 
ratificado la legalidad de la 
concesión de la explotación del 
almacén submarino de gas natural 
del Proyecto Castor, situado a 22 
kilómetros de la costa de Vinaròs, 
a la empresa ESCAL UGS. 

El Supremo ha rechazado así 
el recurso presentado por la 
empresa agrícola Río Cenia S.A., 
que solicitaba que se declarase 
“no conforme a derecho” el Real 
Decreto en el que se regulaba la 
concesión de la explotación, que 
afectaba a determinadas parcelas 
propiedad de esta mercantil. 

La empresa denunciante 
también pedía que se anulara 
la resolución de la Secretaría 
de Estado de Cambio Climático 
de octubre de 2009 por la que 
se formuló la declaración de 
impacto ambiental del proyecto 
de almacén submarino, el más 
grande de España. 

El Alto Tribunal, según la 
sentencia hecha pública hoy, 
considera que Río Cenia carece 
de legitimación para impugnar el 
otorgamiento de la concesión a 
ESCAL UGS.

El Supremo ratifica el Castor

Cristóbal Colón

y Martín Alonso Pinzón

Codescubridores del Nuevo Mundo
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Claudio Becerro de Bengoa Callau

antinea

Claudio Becerro 

de Bengoa Callau

Nace en Barcelona en 1930. Realiza sus 

estudios en Vinaròs y Castellón. Se doctora 

Cum Laude en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Complutense Madrid, en 

donde ejerce como profesor de Obstetricia 

y Ginecología. Además ejerce como 

ginecólogo de la Maternidad Provincial de 

Madrid y jefe de equipo de Ginecología en 

el Hospital General Univesitario Gregorio 

Marañón. Ha realizado un Master en 

Medicina Sofrológica y está diplomado en 

Medicina Psicosomática por la Universidad 

Pontificia de Comillas. Es fundador de la 

Consulta Ginecología Psicosomática en 

el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón de Madrid y docente en la 

Universidad Entre Mares de Concepción de 

Uruguay (Argentina).

Es Socio de Honor de la Sociedad Española 

de Pediatría-Puericultura, de la Sociedad 

Española de Ginecologia, de la Federación 

Internacional de Ginecólogos y Obstetricia, 

y socio fundador de la Sociedad Española 

de Citología, de la Sección de Ginecología 

Psicosomática en la Sociedad Española de 

Obstetricia y Ginecología (SEGO); miembro 

de la Real Academia de Doctores de España. 

Secretario General de la Academia de la 

Hispanidad y asesor científico y colaborador 

de varias revistas españolas y extranjeras. 

Es miembro numerario de la Asociación 

Española de Médicos Escritores y Artistas. 

(ASEMEYA) y ha obtenido el Premio de la 

Real Academia Nacional de Medicina de la 

Tribuna Humanística, de Ediciones Doyma,  

ASEMEYA,  Salvatierra.
79

Claudio Becerro de Bengoa Callau 
ens ofereix una aproximació a un dels 
viatges més trascendentals que s’han 

efectuat al llarg de la història. 

Novetat 
d’Editorial Antinea:

Ja a la venda 
a Els Diaris
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A.C.

El portaveu del PSPV Vinaròs, Jordi Romeu, 
ha mostrat novament la preocupació dels 
socialistes quan ala situació laboral a la ciutat. 
Romeu ha assenyalat els incompliments que 
el PP en el govern local ha assolit durant el 
primer any en l’alcaldia, centrats, bàsicament, 
en l’àmbit d’Ocupació a l’hora de generar nous 
llocs de treballs. Romeu ha recordat que no 
s’han materialitzat brigades com la PAMER o 
el EMCORP, que sí van posar-se en marxa en 
legislatures passades, o el Salari Jove, una altra 
manera de contractació a nivell  local que no 
s’ha dut a terme, “s’han perdut 365 dies”, ha 
sentenciat Romeu, afegint que en el mes de 
maig hi ha un augment en la incidència de l’atur 
a Vinaròs, que s’ha incrementat en 120 persones 
més en busca de feina, “això en un mes de maig 

que normalment es positiu per a 
Vinaròs”. 

A més, el portaveu del PSPV 
Vinaròs ha lamentat que de els 
propostes aportades pels socialistes en política 
activa d’ocupació i en altres àmbits “no s’ha 
complert ni una”. Això sí, segons el portaveu 
socialista, en municipis del voltant es troben 
exemples d’alcaldes que reivindiquen projectes 
per a les seues ciutats, “però a Vinaròs sembla 
que tot sigui culpa de l’equip de govern anterior”.  
Així, hi ha temes pendents en educació, Sanitat 
o Benestar social que no se reclamen el suficient 
des de Vinaròs, segons ha opinat Romeu, el 
qual ha recordat totes les crítiques rebudes en 
el retard del projecte de la piscina, quan ara 
està sembla que el projecte està “dormint el 

somni dels justos”. Tampoc no s’ha constituït el 
Patronat de Turisme, en canvi, el que sí s’ha fet és 
desvirtuar projectes desenvolupat en l’anterior 
legislatura, com el passeig marítim, que havia 
aportat peatonalització a la façana marítima 
i que actualment ha incorporat tràfic rodat i 
“frigodedos” . Un altra critica traslladada per 
Romeu ha estat dirigida a l’àrea de Governació 
i al número d’efectius, concretament a la poca 
policia que es posa a disposició de Vinaròs i 
les dues costes, nord i sud, a més d’haver-se 
eliminat a la policia local l’opció de circular en 
motocicletes.  Retalls que se estan realitzant, com 
ha incidit Romeu “a costa de què?”.

Preocupació laboral 
en el PSPV Vinaròs

Romeu adverteix que en el mes de maig ha 
augmentat l’atur en 120 persones  

D’altra banda, el responsable d’Esports del 
PSPV-PSOE, Guillem Alsina, ha denunciat que 
la prova que es deu dur a terme el Dia de la Bici 
no comptava en principi, amb l’assegurança 
reglamentària que precisen aquest tipus de 
proves esportives. Seguint el consell dels 
serveis jurídics del PSPV-PSOE, es van adreçar 
al tècnic competent per tal de reparar la 

“imprudència” comesa. Alsina ha lamentat 
el silenci del regidor d’Esports davant l 
l’advertència del socialistes i que aquest no 
hagi realitzat cap tipus de rectificació pública. 
En aquest sentit, el responsable socialista 
d’Esports ha recordat les insinuacions vers la 
anterior regidora d’Esports, Mª José Ferrer, a 
la qual van acusar de realitzar una dubtosa 

cobertura quan a les assegurances esportives 
vinculant-les al seu treball personal fora de 
l’Ajuntament. 

Així, des del PSPV Vinaròs han exigit al 
regidor d’Esports una rectificació pública 
que implique també a BLOC-Compromís, 
ja que ha quedat demostrat que sí que era 
necessària l’assegurança, segons opinaven.

Assegurances del Dia de la Bici

RESERVA YA 

TUS LIBROS 
DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 

2012-20132012-2013
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A.C.
El domingo por la mañana asistíamos 

a dos adopciones en El Cau. Era un 
buen día para adoptar -aunque puede 
adoptarse siempre-, ya que la protectora 
de Vinaròs abría el domingo sus puertas 
a socios y simpatizantes para compartir 
con ellos una jornada en la que se 
desarrollaron diferentes actividades. 
Los dos cachorros adoptados eran la 
nota positiva, “tendrían que adoptar 
más aún, les ponemos guapos para este 
día, y un pañuelo, y cuando termina 
la jornada hay lo que hay. Ojalá este 
ambiente pudiera conseguirse todos 
los domingos”, deseaba Vicky Roda, 
la vicepresidenta de El Cau. Roda 
comentaba que actualmente existen 
82  perros aproximadamente viviendo 
en las instalaciones de la protectora, 
“es un promedio, porque varía de día 
en día”. El problema, entre comillas, 
reside en que normalmente la gente 
adopta a los cachorros, y los perros que 
ya tienen un año o más se quedan en 
las instalaciones durante más tiempo, 
algunos llevan muchos años. “Tenemos 
incluso un perro que tiene 11 años, y 
también a alguno de ocho, y de siete”. 
Hay bastantes de 1 a 3 años, “la gente 
cree que un perro con tres o cuatro 
años ya es mayor, y no es cierto, son 

perros jóvenes, están en plenitud de 
facultades y en plena juventud”. 

La protectora se sostiene gracias a los 
36 euros anuales que paga cada socio, 
además de los apadrinamientos y de 
otras iniciativas que emprenden con 
el objetivo de recaudar dinero. Llegó 
a tener en su momento, hace apenas 
unos años, más de 900 socios, “en dos o 
tres años ha bajado el número de socios 
muchísimo”. Vicky señala a la crisis como 
culpable del descenso, “la crisis ha 
ayudado mucho, la gente está asustada 
y deja las suscripciones a asociaciones 
y entidades”. El Cau también ofrece 
una opción interesante para gente que 
no pueda adoptar animales o tenerlos 
en su casa, “la opción de apadrinar es 
muy positiva, porque por 50 euros al 
año se puede apadrinar y ayudar en 
la manutención de un perro. Se les 
alimenta, se les vacuna… cada animal 
conlleva un gasto, y el apadrinamiento 
ayuda, no cubres todo, pero ojalá 
estuvieran todos apadrinados. Cuando 
salen en adopción se avisa a la persona 
que ha apadrinado y se le ofrece otro 
perro durante el tiempo que quede 
hasta cubrir su cuota anual”, explicaba 
Vicky. Los apadrinamientos cubren 
actualmente las necesidades básicas de 
30 de los perros que protege El Cau.

El Cau, jornada de puertas abiertas 
El apadrinamiento es la otra opción que ayuda en el mantenimiento del perro en el caso de que no pueda adoptarse

SI NO PUEDES 
ADOPTARLO, 
APADRÍNALO!
protectoraelcau@hotmail.com
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BAR-RESTAURANT
CASA LOLÍN

c/ Santa Magdalena, 10 VINARÒS

Menú Noche San 
Juan y San Pedro

 15€
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Té 27 anys i és, com ja s’ha destacat en alguna 
altra ocasió, la regidora més jove del govern 
local. Bàsicament, la regidora de Festes ha 
confeccionat una programació que espera 
que siga “d’ampli consens”. Es considera una 
persona optimista que creu “en la vida”. “Intento 
ser positiva, i més en aquests moments en 
què has d’agafar-te les coses amb optimisme, 
i treballar pel que més t’agrade, estar a gust 
amb tot el que fas. El dia a dia és dur, així que 
s’ha d’intentar gaudir de la vida al màxim, 
cal aprofitar-la”, manifesta. Per aquesta jove 
regidora, els companys de govern formen, 
pràcticament, “una família”. Persones amb les 
quals treballa dia a dia i que formen part de 
l’organigrama del consistori i de les diferents 
àrees. Respecte a la presència de la dona en 
els diferents departaments, Carla creu que les 
diferents àrees estan distribuïdes en relació 
amb els estudis de les persones a càrrec. Tot i 
així, opina que hi ha “moltes dones en aquest 
ajuntament de Vinaròs”, i que a poc a poc 
les coses estan canviant, “disposem d’una 
arquitecta, per exemple, i també d’una tècnica 
en Medi Ambient”. “Hi ha dones en Intervenció, 
en Administració, en Serveis Socials, però si 
observes la brigada o els serveis tècnics, hi ha 
enginyers, aparelladors... són tasques en les 
quals et trobes amb més elements masculins”. 
A escala personal, si es tracta de destacar 
influències, Carla remarca les de la gent propera, 
“la gent de casa”. Des dels avis, “que sempre 
van donar-me molt de suport en la intenció 
d’involucrar-me en el món de la política”, fins al 
pare i la mare. La regidora de Festes assumeix 
els inconvenients del càrrec, “tots sabem que 
pot agradar-te molt o gens la política, però que 
existeix molta crítica, i de vegades penses que 
podries gaudir d’una vida més tranquil·la si et 
dedicares a una altra cosa, però m’agrada el que 
faig, i no hi renuncio”. 

Com ha estat l’experiència de confeccionar la 
programació de la Fira i les Festes?

Ha sigut una bona experiència. Hem recollit tota 
la informació de les entitats que tenen un paper 
molt important a les festes. Molts d’actes són l’un, 
dos, tres de Sant Joan i Sant Pere: la presentació, 
el sopar de gala, el sopar a la fresca, les paelles, 
hi ha uns mínims dins de la programació que et 
copen les dates. A més, hi ha molts gimnasos que 
hi participen fent els seus festivals anuals i hi ha 
molts festivals.

Així, hi ha molta participació de les entitats, 
i l’art consisteix a compaginar tots els actes. 

El que busques és que la programació quede 
prou distribuïda. El cert és que tots intenten oferir 
els festivals en cap de setmana, i a les vuit de la 
tarda. Malgrat tot, es parla amb uns i amb altres i 
s’intenta que tothom tinga el seu moment i que 
puguen mostrar el que han fet durant l’any. Es 
prova de quadrar tot i que no quede una agenda 
molt atapeïda. És cert que enguany tenim 10 
dies, però tot i així la programació queda molt 
repleta. 

Vinaròs és una ciutat prou festiva, agrada 
sortir al carrer, la celebració...

Sí, el cert és que en acabar unes festes ja estem 
preparant la següent. Finalitzarem les festes 
de juny i ja ens plantem al juliol, amb la festa 
de la Mare de Déu del Carme; i l’agost, amb les 
Festes del Llagostí; i ja enllacem amb la Carta de 
Poblament, amb Nadal, amb Sant Sebastià i amb 
Carnaval i Pasqua... Sí, és una feina intensa, i estàs 
preparant contínuament, organitzant. També 
s’ha de tindre en compte imprevistos, perquè hi 
ha gent que a última hora et proposa fer un canvi 
d’horari en algun acte. N’has d’estar pendent fins 
a l’últim moment. 

Seran unes festes de continuïtat, o inclouen 

alguna novetat?
Són festes de continuïtat. Sí que és cert que 

hi ha algun canvi d’ubicació i de programació, 
però són detalls puntuals. 

No és temps per a invents?
Proposar invents implica invertir-hi més 

diners, i no estem per això. Però sí que hi som 
per a continuar amb unes bones festes, amb 
revetlles, perquè la gent surta al carrer, però 
sense que supose una despesa més elevada que 
en altres anys. 

Què destaca de la programació?
Jo destacaria els actes més populars, perquè 

són els que fan poble. La presentació de la reina 
i les dames, a l’envelat de festes, per exemple; 
és un acte que implica molta gent, perquè si no 
eres família, eres amic, és un acte molt emotiu 
en què les dames estan molt il·lusionades i es viu 
intensament. És un moment especial. També em 
quedo amb la tradicional traca de cada nit i amb 
les revetlles, a les quals el jovent no estava molt 
acostumat, però últimament s’anima i participa 
més d’aquests actes. Hem intentat comptar 
amb orquestres que dins del pressupost siguen 
variades i oferisquen animació. 

 Creu que serà una programació d’ampli 
consens?

Espero que sí, però parlant de continuïtat, 
tampoc no és una programació desorbitada, 
perquè no volem inventar res en els temps que 
corren. S’intenta elaborar una programació com 
més àmplia millor, consensuar amb les entitats, 
escoltar suggerències, però evidentment 
cadascú té un criteri. 

És una persona que assumeix crítiques, o li 
costa?

Si són crítiques constructives no m’importa, 

Carla Miralles: 
“Crec que la programació serà d’ampli consens”
A.C.



15

n. 563 - 15 de juny de 2012 Especial Sant Joan i Sant Pere
perquè ningú no és perfecte i en temes com aquests 
has d’escoltar la gent, tindre en compte aportacions 
d’entitats. Les crítiques estan a l’ordre del dia, és 
normal, ningú no és perfecte. Però, evidentment, 
han de tindre coherència, no simplement han de 
sorgir perquè algú no li agrade alguna cosa de la 
programació. S’ha de tindre en compte que els 
criteris són amplis, i que es pretén que el resultat 
siga coherent. Es treballa per això, però les crítiques 
sempre hi són presents, i, si són constructives, ha 
d’acceptar-se. 

Vostès van anunciar al principi de la legislatura 
que desenvoluparien una política d’austeritat. En 
què ha repercutit a l’hora d’organitzar iniciatives? 
El fet de tindre en compte el pressupost ha 
sigut una constant a l’hora de confeccionar la 
programació?

En èpoques de més bonança no mires tant el 
pressupost, o et guies per un criteri purament de 
gust. Per exemple, referent als focs artificials, tindrem 
traca cada dia, però hem mirat d’anar amb compte 
amb la inversió que suposa. També en l’apartat 
d’orquestres, n’hi ha de molt bones. Evidentment, 
busquem una qualitat, però també tenim cura de la 
part econòmica, que es puga adequar per rebaixar 
una mica. La decoració de l’envelat gran tampoc no 
contindrà excentricitats florals ni ornamentals.

Serà una decoració austera.
Sí. A l’hora de contractar actuacions de primer 

nivell, el problema és que demanen quantitats molt 
elevades. Si l’Ajuntament fera aquesta despesa �o 
fas una aposta per un concert en el qual l’entrada és 
molt elevada també hi hauria protestes de la gent, i 
es vendrien menys entrades. Prefereixo que hi haja 
més dies d’activitats, festa i grups de música per a 
joves, i música d’ambient.

La gent es queixa del fet que no hi haja, 
almenys, un gran concert per festes. 

S’ha mirat, i hem parlat amb representants i hem 
parlat amb diverses empreses, i el cert és que, si és 
gratuït, la despesa per l’Ajuntament és molt gran. A 
la plaça de bous de Vinaròs han vingut grups grans, 
amb molt de renom, i amb entrades d’un cost de 
10 o 15 euros, hem venut 200 o 300 entrades, i amb 
això no pagues despeses. De grup important no en 
vindrà cap aquest any. 

I respecte a altres iniciatives, com bandes o 
grups locals, comarcals, o de música en valencià?

Sí, ho hem tingut en compte. Els grups que 
vindran a Vinaròs són d’àmbit local, comarcal, també 
DJ locals, que a la gent els agrada molt. Busquem 
totes les possibilitats, que hi haja un ventall de 
música de tot tipus per tal de reunir gent de tots 
els públics, de totes les edats. Intentes buscar un 
equilibri, que tots estiguen contents, que el jovent 
tinga la seua franja horària... i la gent més gran. Al 
final veurem el resultat, i l’any que ve mirarem de 
continuar treballant en aquesta línia, o incorporar-hi 
canvis.

El seu departament ha rebut crítiques respecte 
al retard en formar una comissió de festes. 

La meua intenció és, i no en desisteixo, modificar 
els estatus dels quals disposem actualment, perquè 
hi ha un mecanisme complicat a l’hora de treballar. 
Sempre ha existit gent vinculada, voluntaris, però en 
els últims 8 anys no hem tingut mai una comissió, ni 
tenim antecedents propers d’una bona estructura, 
ni d’una bona coordinació, ni d’unes entitats amb 
un fort representant que vinga i s’hi involucre. És 
més complicat del que em pensava. Vam convocar 
totes les entitats que designaren el representant 
per poder comunicar-nos amb ell. No hi havia un 
precedent fort en aquest sentit.

Està dient que no existia una comissió de festes 
que funcionara com a tal?

Sí, exactament. Els antecedents són precaris. He 
estat mirant la manera de conformar legalment 
l’estatut, i fer-lo més assequible, més còmode, per 
poder treballar millor. La resposta ha sigut positiva. 
D’aquesta reunió van sorgir totes les dames. La 
gent sí que intenta involucrar-s’hi, tot i que encara 
estem acostumats que cada entitat elabore la seua 
programació i la passe perquè es duga a terme, que 
en el fet de buscar una línia general. 

Així, les dames van sorgir a partir de la reunió 
amb les diverses entitats.

Encara faltaven uns mesos, i no s’havia presentat 
cap dama. Però vam mantindre la reunió pensant 
que no podíem quedar-nos esperant que vingueren 
les dames a presentar-se. Vam ser nosaltres els que 
vam propiciar la reunió, perquè sabem que hi ha 
qui té ganes de ser dama, però potser no sap ben 
bé com fer-ho, com oferir-se. Per això vam decidir 

fer reunions amb les entitats a les quals hem d’agrair 
el seu treball amb aquest excel·lent resultat d’onze 
dames. 

Així, es va fer una crida a les entitats, i hi ha 
entitats que van presentar-hi una altra vegada 
dama, com el Consell Municipal Agrari.

Per exemple, o el Círculo Mercantil y Cultural, que 
feia anys que no tenia dama, o la Peña Valencia, 
que feia molts anys que no aportaven una dama, 
dos gimnasos com Gentsana i Locura que també 
tindran representació... Crec que tot és una qüestió 
d’involucrar-se, també, per part dels familiars. Però 
l’entitat també pren compromís d’estar amb la dama, 
de donar-li suport. El cert és que en el sopar de gala, 
per exemple, si l’entitat compta amb una dama, hi 
participa més intensament. 

I, per què no representants masculins de la 
joventut? 

Per què no? Tot és pensar-ho i analitzar-ho. Però, 
tradicionalment a les festes tant de la Comunitat 
Valenciana com a la resta d’Espanya les representants 
són femenines. Assisteixen a tots els actes i hi ha 
diferents vestits... El cert és que les coses canvien. 
Abans, per exemple, de gimnasos com a entitats no 
en teníem, i ara sí que s’hi presenten, és una qüestió 
d’analitzar el tema... 

Què pot avançar del pregoner? 
Estem parlant d’Arturo Oliver, que és una persona 

vinarossenca i molt activa culturalment. Coneix 
la població, les festes, la cultura de Vinaròs. En un 
pregoner sempre he buscat que siga coneixedor de 
les arrels de Vinaròs i que puga fer un pregó proper i 
sentit, per a ell i per als que estan escoltant-lo. 

Vostè també és la responsable de l’àrea de 
Joventut, com veu el futur per als joves de 
Vinaròs? 

El futur, actualment, està complicat, per als joves i 
per als no tan joves. Tenim unes xifres d’atur elevades, 
l’economia tots sabem com està, cal ser optimista, 
però la realitat és dura i complexa. Nosaltres, des 
de Joventut, hem intentat realitzar molts de tallers, 
oferir formació complementària, en un àmbit com el 
de l’animació sociocultural. És una manera de passar-
ho bé, però adquirint formació, eines que poden 
oferir una sortida laboral. Gaudim d’un sector turístic 
que es converteix en un ventall d’oportunitats.
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J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Som de 
Vinaròs
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Des de la Regidoria de l’Ajuntament 
de la nostra ciutat s’ha creat una nova 
campanya per a recordar a les diferents 
administracions i ciutadans que des de 
fa més de trenta anys i després d’un 
acord municipal, oficialment el nom de 
la nostra població es Vinaròs per a tots 
els efectes, per tant es moment que tots 
posem el nostre granet d’arena per a 
que així sigue, donada la poca voluntat 
que se observa per part d’alguns des 
de fa un temps. No podem perdre les 
arrels, i a mes ho hem de demostrar en el 
nostre dia a dia des de Vinaròs. Totes les 
accions vinguen d’on vinguen i sobretot 
ara aprofitant les noves tecnologies 
(a mes del boca a boca) deuen de ser 
recalçades com ara fem des de 7 dies 
actualitat de Vinaròs. 

D’altra banda es moment de destacar 
que la fundació educativa Vicent Bernat 
i Agustina Domenech ja esta donant 
els primers fruits, donat que de cara a 
l’estiu i en la participació de la Regidoria 
d’Educació, posaran en marxa un 
programa de suport per a estudiants de 
primària i secundaria que estant tenint 
problemes a l’hora de l’aprenentatge; 
es una bona mesura cap a ells de cara al 
futur del pròxim curs. 

Este diumenge es pot fer efectiu 
allò que diu que “les bicicletes son 
per a l’estiu” ja que des de el Consell 
Municipal d’Esports s’ha preparat una 
nova edició del Dia de la Bici. Participant 
ens podrem posar en forma de cara a la 
nova estació estival, que la començarem 
la setmana que bé amb la Fira i Festes 
de Sant Joan i Sant Pere, on tots plegats 
tenim que xalar de cadascun dels actes 
que s’han preparat, i si no es així també 
es saludable muntar-se la festa al seu 
gust per lo que aprofito per a desitjar 
als nostres lectors que se ho passen lo 
millor possible en estes dates festeres 
de llarga tradició a la nostra ciutat i 
comarques, tant del nord de Castelló 
com sud de Tarragona.

Jornada de portes obertes a El Cau

l’equip de Strong Gym amb Jonhatan

A Vinaròs triatló d’altura

Donant suport al triatló
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Reina de les festes

n. 563 - 15 de juny de 2012

María Boluda Esebarri
Academia de Ball Locura

Reina de les festesReina de les festesReina de les festesReina de les festesReina de les festesReina de les festesReina de les festes
Reina de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Estudia en el 

colegio Divina Providencia. 

Qué te impulsó a presentarte como Dama de las fiestas?
Toño, el presidente de mi entidad, Locura, me lo comentó, lo 

estuve pensando y finalmente me decidí a hacerlo ya que llevo 
en la academia desde que se inauguró y me hace mucha ilusión 
representarla.

¿Qué sentiste cuando del sorteo surgió tu nombre como Reina 
de las fiestas?

La verdad es que no lo podía creer, me quedé unos instantes en 
blanco porque no esperaba que me tocara a mí. Me puse contentísima 
y tengo que reconocer que todas mis compañeras tuvieron una 
actitud ejemplar conmigo, ya que todas me apoyaron.

¿Cómo crees que va a ser la experiencia?
Creo que será una experiencia inolvidable porque entre las damas de 

este año están mis mejores amigas y estoy segura de que eso será un 
gran apoyo para mí y podré disfrutar aún más de las fiestas.

¿Cómo han recibido la noticia en casa?
Mis familiares están muy contentos y orgullosos, y esperan que sea 

una buena experiencia para mí.

¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a disfrutar más 
intensamente?

Espero poder disfrutar desde el primer hasta el último acto de las 
fiestas de este año, ya que considero que cada uno es único y especial.

Estás estudiando para….
En junio finalizaré mis estudios de secundaria y el año que viene 

empezaré el bachillerato aunque todavía no tengo muy claro qué 
estudiar.

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Lo que más valoro de una persona es ante todo su sinceridad. No 

me gusta para nada que una persona intente dar una imagen que en 
realidad no tiene nada que ver con su personalidad. Cada uno es como 
es y en mi opinión no tenemos que aparentar algo que no somos.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Me gustaría poder tener un auditorio más grande para que más 

gente pudiera disfrutar de los actos que se realizan en él.

¿Cómo ves el futuro? 
Bueno, la verdad es que estoy un poco asustada por la situación actual 

del país y creo que lo mejor que puedo hacer al respecto es formarme 
tanto como persona y profesionalmente para así poder labrarme mi 
futuro.

¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
En general creo que la mayoría de la juventud se comporta y espero 

que pueda estar orgullosa de que yo represente a Vinaròs durante este 
año.

El lugar perfecto de la ciudad…
Sin duda, la playa. 

¿Qué haces cuándo no estudias?
Lo que más hago aparte de estudiar es bailar, como muchos ya saben. 

Dedico muchas horas a la semana porque es una cosa que me encanta 
y es muy importante para mi.

Un libro, una película, un tema musical. 
Un libro..? El cuaderno de Noah. Como película escojo Moulin Rouge y 

por último, un tema musical, Love de John Lennon.
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Marta Oliver Barreda
Dama de

La Alianza
Dama de La Societat Musical La Alianza. Estudia a l’IES Leopoldo 

Querol. 

Què et va impulsar a presentar-te com a dama de les festes? 
Vaig decidir presentar-me com a dama de les festes, perquè des 

de ben petita és una de les coses que més il·lusió m’ha fet i sempre 
he esperat a poder tindre l’edat per a poder gaudir-ho, i a més, poder 
tindre la sort de representar La Societat Musical La Alianza, ja que era 
l’entitat a la qual més il·lusió em feia representar.

Com creus que serà l’experiència de ser dama? 
Penso que serà una experiència inoblidable, i que sobretot la podré 

compartir amb unes persones increïbles. Tant jo com la resta de dames 
ho gaudirem com mai hem gaudit unes festes del nostre poble.

Què t’han dit a casa?
Des d’un principi que ho han portat amb moltíssima il·lusió i han fet 

tot el possible perquè tot surta perfecte.

Quin és l’acte o l’activitat que creus que gaudiràs més 
intensament? 

Sense cap dubte, el dia de la proclamació com a dames, perquè 
penso que és l’acte més emotiu de tots, i també sobretot el sopar de 
gala. Però crec que m’enduré una bona experiència de tots i cada un 
dels actes als quals assistirem.

Estàs estudiant per a… 
En principi, m’agradaria fer la carrera de bioquímica o infermeria, 

però encara poden sorgir moltíssimes opcions.

Què és el que més valores d’una persona? 
La sinceritat, sobretot, i que eixa persona també sàpiga valorar les 

altres persones.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs? 
El que demanaria seria un nou auditori i més llocs per a la gent jove.

Com veus el futur? 
Ara mateix és un poc difícil pensar en el futur tal com estan les coses, 

però s’ha de valorar igual. Així que espero que en un futur les coses 
milloren.

Què penses de la joventut de Vinaròs? 
Penso que és gent plena d’alegria, amb moltíssima il·lusió per tot el 

que fa i sobretot molt però molt festera!

Un lloc perfecte de la ciutat… 
La platja i totes les seues cales.

Què fas quan no estudies?
Passo bona part del temps lliure amb les amigues, quan fa solet vaig 

a la platja i quan tinc una estona a casa em poso a llegir.

Un llibre, una pel·lícula, un tema musical. 
Llibre: La trilogia de Los juegos del hambre
Pel·lícula: Los chicos del coro o El diario de Noa
Tema musical: Pieces de Sum 41
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¿Qué te impulsó a presentarte como dama de las 
fiestas? 

El poder disfrutar las fiestas con mayor intensidad 
acompañada de mis amigas.

¿Cómo crees que va a ser la experiencia de ser 
dama? 

En mi opinión será una experiencia inolvidable poder 

Ana Juan Matamoros
Dama del

Club Nàutic Vinaròs

compartir con mis amigas la gran variedad de actos que 
caracterizan estas fiestas.

¿Qué te han dicho en casa? 
Están muy contentos y esperan que disfrute muho las 

fiestas.

¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a 
disfrutar más intensamente?

El acto de presentación y la cena de gala.

Estás estudiando para…. 
Estoy a punto de empezar el Bachillerato Científico 

Biológico ya que me gustaría en un futuro dedicarme 
a la Medicina. 

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Su sinceridad y su capacidad de esfuerzo.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Un nuevo auditorio que pueda albergar más gente ya 

que el actual se ha quedado pequeño para el número 
de asistentes a los eventos.

¿Cómo ves el futuro? 
Pues a pesar de que ahora la situación es difícil  

espero que en un futuro las cosas mejoren y tenga la 
oportunidad de dedicarme a aquello que me gusta.

¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
Que es participativa y alegre.

El lugar perfecto de la ciudad…
L’Ermita porque pasan los años y siempre sigue igual 

de bonita.

¿Qué haces cuándo no estudias?
Bailar, ir a correr, navegar, hacer fotos, salir con mis 

amig@s...

Un libro, una película, un tema musical. 
Me gusta el libro Todo por amor, de Jean Sasson, me 

quedo con la película Slumdog millonaire y en cuanto a 
la canción, me gusta el tema Pradise, de Coldplay.
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Gemma Morales Falcó
Dama del

Cercle Mercantil y Cultural
Dama del Cercle Mercantil y Cultural. Estudia a l’IES José 

Vilaplana. 
Què et va impulsar a presentar-te com a dama de les festes?
En principi, no m’havia passat pel cap ser dama, però primerament 

en comentar-m’ho els pares i després les amigues, m’hi vaig decidir, i 
ara a mesura que passen els dies estic cada vegada més contenta. A 
més, represento el Cercle Mercantil i Cultural, una entitat a la qual la 
meua família sempre ha estat molt lligada per les festes de Sant Joan 
i Sant Pere.

Com creus que serà l’experiència de ser dama?
Sé que aquestes festes seran inoblidables, i que cap de nosaltres les 

oblidarà. Les gaudirem al màxim sense dubtar-ho. 

Què t’han dit a casa?
A casa sempre m’ho havien proposat, però no m’havia cridat mai 

l’atenció. Quan ho vaig dir els va semblar bé, i m’estan donant suport al 
màxim.  

La meua mare fa 40 anys que va ser dama infantil, per tant, sap el que 
suposa poder gaudir d’aquesta experiència.

Quin és l’acte o l’activitat que creus que gaudiràs més intensament?
Tots els actes els gaudiré al màxim, perquè només seré dama una 

vegada i suposo que és una manera molt diferent de viure les festes de 
Sant Joan i Sant Pere.

Estàs estudiant per a… 
Vaig cursar tota l’ESO en el col·legi Nostra Senyora de la Consolació. Ara 

tinc 16 anys i estic estudiant primer de Batxillerat en l’IES Vilaplana. En un 
futur m’agradaria fer magisteri. 

Què és el que més valores d’una persona?
Valoro moltíssim que la persona siga clara i sincera, que siga alegre i 

simpàtica  sobretot amiga dels seus amics. 

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Doncs, mira, si ens posem a somiar m’agradaria que instal·laren un 

macroparc d’atraccions basat en el món de la mar i que, a part de donar 
faena a tots, fóra un lloc on poguera passar bons moments la gent de totes 
les edats.

Com veus el futur? 
No sé com el veig. El present el veig molt malament. Hi ha moltes 

persones patint per falta de treball i és molt trist. Estem en una situació 
molt delicada. Tant de bo arribara algú amb una vareta màgica i ho 
solucionara tot.

Què penses de la joventut de Vinaròs?
Els joves som divertits i molt actius. Ens agrada gaudir el temps al màxim, 

i eixir de festa. Però també som responsables, o almenys ho intentem ser.

Un lloc perfecte de la ciutat…
Vinaròs és quasi perfecte, des de l’ermita fins a la platja. Però des de 

xicoteta que el port m’atrau molt. M’agrada anar passejant fins allí i veure-
hi les barques.

Què fas quan no estudies?
M’encanta escoltar música, eixir amb les amigues i m’agrada moltíssim 

anar a la platja i gaudir del sol i del mar.

Un llibre, una pel·lícula, un tema musical. 
Un llibre: El niño del pijama de rayas
Una pel·lícula: Billy Eliot
Un tema musical: Si te vas d’Extremoduro
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María Guerrero Fariñas
Dama de

Caixa Vinaròs

Com creus que serà l’experiència de ser dama?
Serà inoblidable, ja que totes les meues amigues també ho són.

Què t’han dit a casa?
Al principi, no hi estaven d’acord, però al final estan més il·lusionats que 

jo.

Quin és l’acte o l’activitat que creus que gaudiràs més intensament?
El sopar de gala. Em fa moltíssima il·lusió vestir de blanc amb totes les 

meues companyes. De segur que ens ho passarem molt bé.

Estàs estudiant per a...
Vull estudiar educació sociosanitària o perruqueria, ja que són dos 

professions que m’agraden molt.

Què és el que més valores d’una persona?
La sinceritat i que sàpiga tractar bé les persones.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Un auditori i un cinema perquè la joventut no haja d’anar a altres 

pobles, ja siga a veure pel·lícules o a veure espectacles.

Com veus el futur?
Espero que quan acabe d’estudiar puga trobar una faena i no estar a 

l’atur.

Què penses de la joventut de Vinaròs?
Penso que és molt festera i entusiasta.

Un lloc perfecte de la ciutat…
Les cales i la platja.

Què fas quan no estudies?
Surto amb les amigues i el nòvio, o vaig a assajar a Locura.

Un llibre, una pel·lícula, un tema musical. 
Un llibre: Perdona pero quiero casarme contigo
Una pel·lícula: El diario de Noa i Todos los días de mi vida
Un tema musical: Mine de Taylor Swift

Dama Caixa Rural Vinaròs. Estudia a l’IES José Vilaplana
 
Què et va impulsar a presentar-te com a dama de les festes?
Les meues amigues van ser les que me’n van convèncer. 
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Dama del Consell Local Agrari. 
Estudia a l’IES Leopoldo Querol 

Què et va impulsar a presentar-te com a dama de les festes?
Des de sempre m’ha fet molta il·lusió i a tota la meua família també.

Anna Bel Caballer
Dama del

Consell Local Agrari

Com creus que serà l’experiència de ser dama?
Crec que serà una experiència inoblidable, que recordaré sempre i 

també molt divertida.

Què t’han dit a casa?
A tots els fa molta il·lusió i estan molt contents que ho siga, sobretot 

la meua mare.

Quin és l’acte o l’activitat que creus que gaudiràs més 
intensament?

El dia de la presentació de la dama i també la nit del sopar de gala.

Estàs estudiant per a… 
M’agradaria estudiar bioquímica o infermeria.

Què és el que més valores d’una persona?
El seu caràcter i la manera com em tracta.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Un auditori.

Com veus el futur? 
Ara mateix una mica complicat, però cal ser positius i intentar tirar 

sempre endavant.

Què penses de la joventut de Vinaròs?
Penso que som el futur i hem de lluitar perquè el poble millore.

Un lloc perfecte de la ciutat…
Clarament, la platja.

Què fas quan no estudies?
M’agrada quedar amb els amics, ballar i si és l’estiu anar a la platja.

Un llibre, una pel·lícula, un tema musical. 
Llibre: Perdona si et dic amor
Pel·lícula: El diari de Noa
Tema musical: Midnight sun d’Elena Gheorghe
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Judith Gómez Rodríguez
Dama de la

Peña Valencia

¿Cómo crees que va a ser la experiencia de ser dama?
Creo que va ser una experiencia única, que es una experiencia 

que hay que cogerla con muchas ganas.

¿Qué te han dicho en casa?
A todos les hace muchísima ilusión y van a estar a mi lado en 

todos los actos posibles.

¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a disfrutar 
más intensamente?

La presentación de damas y reina creo que es el primer acto 
en el que todas vamos a estar muy nerviosas y con ganas de que 
empiecen las fiestas San Joan y San Pere 2012.

Estás estudiando para…. 
Me gustaría poder estudiar medicina y especializarme en 

cirugía plástica. 

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Lo que más valoro en una persona es su sinceridad en todo 

momento y su lealtad.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Pediría que Vinaròs siguiera siendo una ciudad abierta con 

centros de educación más amplios.

¿Cómo ves el futuro? 
Estamos en una situación complicada, pero espero y estoy 

segura de que todo se solucionará y abran más puestos de 
trabajo para la gente necesitada.

¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
De la juventud de Vinaròs pienso que todos somos gente 

maravillosa y muy fiesteros. Y que sigan así!

El lugar perfecto de la ciudad…
La playa del Fortí , sin duda.

¿Qué haces cuándo no estudias?
Paso tiempo con mis amigos , que siempre tienen planes para 

hacer.

Un libro, una película, un tema musical. 
La sombra del viento de Carlos Ruiz Safón , Sonrisas y lágrimas , 

Cigarettes – Russian Red.

Dama de la Peña Valencia. 
Estudia en el IES José Vilaplana.

¿Qué te impulsó a presentarte como dama de las 
fiestas?

Siempre me había hecho mucha ilusión presentarme, 
pero nunca encontraba el momento hasta que María B. me 
comentó que ella a lo mejor se presentaba , y las dos nos 
animemos y seguidamente todas las demás.

Carnaval 2010



Bon Carnaval !

Tel. 964 455 033
Tel. y Fax 964 452 492

C./ San Cristóbal, 19 bajos
12500 VINARÒS

advinaros1@terra.es

ADMINISTRACIÓN
LOTERÍAS Nº 1

LOTERÍAS Y APUESTAS
DEL ESTADO

Bones  Festes !
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Carla Martín Aulet
Dama de la

Joventut

¿Cómo crees que va a ser la experiencia de ser dama?
Seguramente será muy diferente al año pasado, pero estoy 

segura que será una experiencia inolvidable, con diferentes 
compañeras y que lo pasaremos genial, ya que hemos congeniado 
muy bien desde el principio y podremos disfrutarlo al máximo, 
poder volver a representar a mi pueblo un año más es un orgullo 
como vinarocense.

¿Qué te han dicho en casa?
Mi familia está muy contenta y orgullosa, porque saben que lo 

disfrute muchísimo el año pasado.
¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a disfrutar 

más intensamente?
En primer lugar, pienso que la tarde de la presentación de las 

damas, ya que es un día muy emotivo. Es nuestro día y todos se 
centran en nosotras. Después el día de la Cena de Gala, ya que me 
hace ilusión volver a ponerme un vestido largo y disfrutar un año 
más de esa gran noche; y cómo no el día de los toros, me encanta 
el ambiente y la fiesta que se monta, el año pasado fue lo que más 
disfruté.

Estás estudiando para…. 
Estoy estudiando estética en la Academia Herrero, es algo que 

me gusta desde pequeñita y a eso espero dedicarme en mi futuro.
¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Principalmente la sinceridad. Odio la mentira y a esas personas 

que hablan bien a la cara y critican por las espaldas. Que todos nos 
aceptemos tal y como somos y conocer a alguien antes de juzgar.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Primero pensar en los más jóvenes ya que son el futuro y ahora 

mismo no tienen un lugar donde poder reunirse. Después un 
buen centro comercial y unas salas de cine.

¿Cómo ves el futuro? 
Creo que poco a poco Vinaròs va creciendo más y se crean zonas 

nuevas para embellecer la ciudad.
¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
Pienso que son muy fiesteros y bastante sociables. Siempre 

encontraremos un saludo cada día de las personas de nuestro 
pueblo.

El lugar perfecto de la ciudad…
Las playas que tenemos son perfectas y nuestro nuevo paseo 

super bonito.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Pasar el tiempo con mis amigos y pasear por el centro del 

pueblo mirando tiendas.
Un libro, una película y un tema musical. 
El libro que elijo es Camp de maduixes,  de Jordi Serra i Fabra, 
La película Un paseo para recordar
Un tema musical Aquellos años locos de El canto del loco, o Rosas 

de la Oreja de van Gogh.

Dama de la Juventud. 
Estudia estética en una academia de Vinaròs 

¿Qué te impulsó a presentarte como dama de las fiestas?
La verdad es que tuve bastante suerte de representar a nuestro 

pueblo el año pasado, disfruté muchísimo, se me hicieron unas 
fiestas bastante cortas, así que este año me lo propusieron otra 
vez y acepté sin pensármelo, pero no quise entrar en el sorteo para 
optar a ser Reina, ya que el año pasado disfrute muchísimo y quería 
que alguna de mis compañeras pudiera vivir la misma experiencia.
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Sara Alberich Sanz
Dama del

Gimnàs Gentsana

¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a 
disfrutar más intensamente?

Algunos de los actos que voy a vivir más 
intensamente son el acto de proclamación de la Reina 
y Damas y las cenas de gala.

Estás estudiando para…. 
Estoy estudiando Licenciatura en Filología Inglesa 

en la Universitat Jaume I. En un futuro me gustaría 
dedicarme a la docencia de la lengua inglesa.

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
La amabilidad, sinceridad, honestidad, que sea 

tolerante, el sentido del humor, etc. 

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Vinaròs se merece lo mejor y se podrían pedir 

infinidad de cosas pero por nombrar alguna que 
creo agradecerían sus vecinos, sería la de tener más 
opciones de las que hay actualmente a la hora de 
desplazarse en tren, a ciudades importantes como 
Castellón, Valencia, Madrid, etc.

¿Cómo ves el futuro? 
Veo el futuro con mucha preocupación debido a la 

crisis económica actual.

¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
La juventud de Vinaròs es muy participativa en 

la fiestas más destacadas de la ciudad, y a la vez es 
responsable y emprendedora, uno de los pilares 
básicos para que la ciudad de Vinaròs siga en auge.

El lugar perfecto de la ciudad…
Destacaría las playas y el paseo. 

¿Qué haces cuándo no estudias?
Estar con la familia y amigos, y disfrutar de mi afición 

favorita, el baile.

Un libro, una película, un tema musical. 
Entre mis libros favoritos destacaría El Ruido y 

la Furia de William Faulkner. Una de mis películas 
preferidas es Moulin Rouge, y el tema musical “Come 
what may” que pertenece a la banda sonora de la 
misma.

Dama gimnasio Gentsana
Estudia en la Universitat Jaume I

¿Qué te impulsó a presentarte como dama de las fiestas?
La entidad a la cual represento me lo propuso y mi familia 

me animó a que aceptara pudiendo así cumplir un sueño que 
he tenido desde pequeña.

¿Cómo crees que va a ser la experiencia de ser dama?
Creo que va a ser inolvidable tanto para mi como para 

mi familia que también lo vive con mucha ilusión y espero 
disfrutarlo al máximo con mis compañeras.

¿Qué te han dicho en casa?
Mi familia está muy ilusionada y esperan vivir las fiestas de 

un modo especial y diferente al de los años anteriores.
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Dama de la Penya Barça. 
Ha estudiado en  el IES José Vilaplana.

¿Qué te impulsó a presentarte como dama de las fiestas?
Este es mi segundo año representando a la ciudad de Vinaròs,mucha 

gente piensa que las segundas oportunidades no son buenas,pero 
cuando te gusta algo tantísimo puedes repetirlo cien veces más,lo que 
me ha impulsado a ser dama de las fiestas es la emoción que sientes al 
poder representar a tu ciudad,me gusta conocer cosas de Vinaròs,que 
de otro modo seria mas difícil de conocer.

¿Cómo crees que va a ser la experiencia de ser dama?
Estoy segura de que va a ser una experiencia inolvidable,esta si que ya 

Nerea Querol Fariñas
Dama de la
Penya Barça

sera la ultima vez en mi vida que sea dama,por ello quiero vivirlo 
al máximo,exprimir todos los días,disfrutar de mi ciudad,de mis 
compañeras,de mis damitas infantiles,y espero que entre todas 
hagamos de estas fiestas algo para recordar siempre.

¿Qué te han dicho en casa?
En casa se han puesto muy contentos,como ya he dicho antes 

soy repetidora,y mis padres se han  emocionado otra vez con 
la noticia,ya que era empezar con todo desde el principio otra 
vez,con los preparativos,con los vestidos,los trajes regionales,es 
algo muy bonito para compartir con tu familia,sobretodo con mi 
madre que es la que me ayuda siempre.

¿Cuál es el acto o la actividad que crees que vas a disfrutar 
más intensamente?

Todos los actos me encantan!la verdad es que no podría decidir 
solo uno,desde el día de la corrida que creo que es un acto muy 
divertido y bonito,hasta por ejemplo también el dia de gala 
donde entre todos nos hacéis sentir como autenticas princesas.

Estás estudiando para…. 
Ahora mismo estoy preparando para poder empezar a estudiar 

un ciclo superior,ya que en un futuro me gustaría dedicarme a ser 
enfermera,ya que es un trabajo que me apasiona.

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Lo que mas valoro de la gente sin duda alguna es la sinceridad,y 

la bondad,creo que si toda la gente tuviéramos esos dos 
adjetivos,tendríamos un mundo mejor.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Pediría mas espacios de ocio para la juventud,como por 

ejemplo un cine,también pediría que respetaremos mas  nuestra 
ciudad y la cuidáramos mas de lo que lo hacemos ya que si no 
perderíamos el encanto que tiene.

¿Cómo ves el futuro? 
Me gustaría imaginarme el futuro con mis sueños 

cumplidos,aunque el que mas quería se me ha cumplido dos años 
seguidos,me gustaría también poder trabajar de lo que quiero,y 
seguir viviendo y disfrutando de Vinaròs con la misma ilusión que 
lo hago ahora.

¿Qué piensas de la juventud de Vinaròs?
Los jóvenes somos el futuro de nuestra ciudad,por eso pienso 

que debemos luchar por lo que queremos,también animaría a la 
juventud a que participaran en nuestras fiestas,ya que quien no 
lo hace se esta perdiendo parte importante de la gran ciudad que 
tenemos,en fiestas cada vez hay mas actos para la juventud,así 
que creo que tenemos que aprovecharlos.

El lugar perfecto de la ciudad… 
Nuestro paseo.
¿Qué haces cuándo no estudias?
Cuando no estudio me gusta ir con mis amigas,ir al cine,pasar 

un buen rato con las personas que tengo a mi lado,o simplemente 
quedarme en casa con mis padres viendo una película.

Un libro, una película, un tema musical. 
Libro : Esta noche dime que me quieres (Federico Moccia)
Pelicula:Todos los dias de mi vida.
Musica: I´ll Stand by you
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Dama

Està finalitzant 4t d’ESO al col·legi Ntra. Sra. de la Consolació 

Què et va impulsar a presentar-te com a dama de les festes?
Ja vaig ser dama infantil, i em va agradar molt. Enguany, tindre 

l’oportunitat de representar una entitat com la Peña Pan y Toros, no 
m’ho vaig pensar gens. Espero que siga una experiència inoblidable.

Alba Flores Martí

Peña Pan y Toros

Com creus que serà l’experiència de ser dama?
Tinc molta il·lusió, però també molts nervis. Espero que siguen les 

millors festes per a tothom i passar-m’ho molt bé amb les meues 
companyes.

Què t’han dit a casa?
Va ser el meu iaio Diego qui em va proposar apuntar-me a la Peña 

Pan y Toros com a dama de les festes 2012. Li feia molta il·lusió que 
repetira, i com que a mi també me’n feia, m’hi vaig presentar. Ara 
tothom està content i nerviós, però em desitgen que m’ho passe 
molt bé i que gaudisca de tots els actes.

Quin és l’acte o l’activitat que creus que gaudiràs més 
intensament?

Crec que per ser el primer, la proclamació de les Dames i Reines de 
les Festes. És un dels actes més importants, però també m’agrada el 
sopar de gala, les paelles i la correguda de bous.

Estàs estudiant per a… 
Encara no tinc massa clar què vull estudiar, però penso inclinar-

me per l’educació infantil.

Què és el que més valores d’una persona?
La sinceritat i la complicitat. Crec que són dos pilars importants 

per a una bona amistat.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Més indústria per a crear llocs de treball per tal de millorar la 

situació econòmica i més llocs d’esbarjo per al jovent.

Com veus el futur? 
En aquests moments no gaire bé. Pel que escolto a les notícies, la 

situació és molt difícil. Tot i que encara no estic dins del món laboral, 
espero que canvie prompte. 

Què penses de la joventut de Vinaròs?
Penso que és molt canyera. Quan un és jove pensa a divertir-se, 

passar-s’ho bé i sortir amb els amics.

Un lloc perfecte de la ciutat…
La platja i el passeig.

Què fas quan no estudies?
Jugo a bàsquet, surto amb les amigues, escolto música i una 

estoneta d’ordinador.

Un llibre, una pel·lícula, un tema musical. 
Donde nadie te encuentre d’Alicia Giménez
El niño del pijama de rayas
Vamos  a la playa de Loona



Judith Gómez Rodríguez Marta Oliver Barreda

Gemma Morales Falcó Carla Martín Aulet

CEIP Sant Sebastià

Marta Gómez Miras Lorena Alcalde Fonollosa
Colonia de Vinaròs a Barcelona

Peña Valencia La Alianza

Cercle Mercantil y Cultural Dama de la Joventut

CEIP Ntra Sra de la Consolación CEIP Jaume I
Enma Ibáñez CostaMaría Beltrán Castell

Reina Infantil

María Boluda Esebarri
Academia de Ball Locura Reina de les festes
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Caixa Vinaròs Penya Barça Gimnàs Gentsana

Consell Local Agrari
Ana Juan Matamoros Alba Flores Martí

Colonia de Vinaròs a Barcelona CEIP Misericordia CEIP Manuel Foguet Divina Providencia
Alba Atencia Sales

La Alianza
María Guerrero Fariñas Nerea Querol Fariñas Sara Alberich Sanz

Dama de la Joventut
Anna Bel Caballer

Club Naútic Peña Pan y Toros

Enma Ibáñez Costa Claudia Matamoros Tacló Thais García Rubert Claudia Esteller Sebastià
CEIP Mare de Déu de l’Assumpció
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CEIP Sant Sebastià
María Beltrán Castell

Reina Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama el teu col·legi?
Al col·legi ens van preguntar si volíem ser dames. Dos amigues i jo 

ens hi vam presentar, van fer un sorteig i vaig ser elegida dama.

Què vas sentir en  ser escollida reina infantil?
Estava un poquet nerviosa i quan vaig llegir que era reina infantil 

vaig sentir molta il·lusió i emoció.

Què és el que més valores del teu col·legi?
El meu col·legi és el Sant Sebastià i és molt chulo. El que més 

m’agrada són els meus companys i els mestres.

Quin és l’acte que més desitges viure de la programació?
El dia de la presentació, perquè és el dia que comencen les festes i 

que inaugurem la fira.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
No, les festes del poble m’agraden molt i no canviaria res.

Què t’han dit els teus pares?
Els meus pares i la meua família estan tots molt contents. Pensen 

que serà una experiència molt bonica per a mi.

Què vols ser quan sigues gran? 
Encara no ho tinc del tot clar, però voldria ser advocada.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
M’agradaria que el poble tingués un cinema i un auditori més gran, 

perquè hi pogués anar molta gent a veure tots els espectacles de 
música, teatre, ball...

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
El passeig del poble, perquè està a la vora de la mar i pots passejar-

hi.
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Alba Atencia Sales
CEIP Mare de Déu de l’Assumpció

Dama Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama el teu 

col·legi?
Perquè era la meua il·lusió des que era xicoteta. Els meus 

germans acompanyen les dames infantils el dia de la 
presentació, perquè els 4 ballem a Les Camarades, i jo sempre 
havia pensat que algun dia m’acompanyarien a mi.

Què és el que més valores del teu col·legi?
Valoro el fet que tinc molts bons amics, bons professors, 

bon director i que l’escola està molt bé.

Quin és l’acte que més desitges viure de la programació?
La presentació de les Reines i Dames de les Festes.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
M’agrada tot el que es fa i aquest any molt més perquè ho 

veuré de més a prop.

Què t’han dit els teus pares?
Els fa molta il·lusió, i el que volen és que m’ho passe molt bé. 

Però els que més es van emocionar quan van saber que havia 
sortit elegida van ser els meus iaios.

Què vols ser quan sigues gran?
Vull ser mestra d’infantil, perquè m’agraden molt els xiquets 

menuts. També vull ajudar els meus pares al gimnàs.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Demanaria que hi hagueren més coses per als xiquets, més 

espais per a la gent gran i més coses perquè la gent poguera 
divertir-se.

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
El passeig, la platja i les cales, l’ermita.... M’agrada molt 

Vinaròs!
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Dama Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama 

el teu col·legi?
Perquè em feia molta il·lusió. Ma mare va ser reina 

de les festes.

Què és el que més valores del teu col·legi?
Els professors i els companys.

Quin és l’acte que més desitges viure de la 
programació?

El dia de la presentació.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
Algun concert d’artistes importants.

Què t’han dit els teus pares?
M’han donat molts d’ànims i m’han dit que m’ho 

passe molt bé.

Què vols ser quan sigues gran? 
Mestra.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a 
Vinaròs?

Més carril bici i més parcs.

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
La platja.

CEIP Manuel Foguet
Thais García Rubert
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Dama Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama el teu 

col·legi?
Ho vaig consultar als meus pares i em van dir que sí.

Què és el que més valores del teu col·legi?
El que més valoro de la meua escola són els amics i la 

mestra.

Quin és l’acte que més desitges viure de la 
programació?

L’acte que em fa més il·lusió és la presentació de dames, 
en què m’imposaran la banda com a representant dels 
xiquets del meu col·legi.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
Hi afegiria més actes per als xiquets perquè considero que 

n’hi ha poquets.

Què t’han dit els teus pares?
Els meus pares m’han dit que faran un esforç perquè puga 

representar els xiquets de Vinaròs.

Què vols ser quan sigues gran? 
Quan siga gran voldria estudiar per a mestra. 

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Com a xiqueta demanaria més zones verdes per a jugar i 

més instal·lacions esportives. 

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
Per a mi, el lloc més bonic és el passeig, la platja i sobretot 

el mar.

Divina Providencia
Claudia Esteller Sebastià
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Dama Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama el teu 

col·legi?
Els feia il·lusió a la meua família i a mi també.

Què és el que més valores del teu col·legi?
No sabria triar: els mestres, els companys, tenir pissarres 

digitals, ordinadors...

Quin és l’acte que més desitges viure de la programació?
El dia de la presentació de la reina i les dames de les festes.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
Més dies de festa.

Què t’han dit els teus pares?
M’han donat l’enhorabona i es van posar molt contents 

que volgués ser dama.

Què vols ser quan sigues gran? 
M’agradaria ser mestra.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Una piscina olímpica per a poder entrenar amb els 

companys del Club Natació.

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
L’ermita.

CEIP Misericordia
Claudia Matamoros Tacló
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Dama Infantil
¿Cómo surgió la idea de representar como dama a tu colegio?
La verdad no fue una idea sino una propuesta y me llenó de 

ilusión poder presentarme como candidata para representar a mi 
colegio y más ilusión me dio cuando me dijeron que yo había sido 
la afortunada, corrí a decírselo a mis padres. ¡¡Qué alegría me dio!!

¿Qué es lo que más valoras de tu colegio?
Lo que más valoro es la forma que se involucran los profesores  

con todos los niños, enseñándonos y ayudándonos a integrarnos 
con niños de diferentes culturas  y así aprendemos que todos somos 
iguales y que no importa ni el idioma ni  el color de la piel que lo que 
realmente importa es que todos sepamos respetarnos y ser felices. 
Este colegio es un ejemplo a seguir. 

¿Cuál es el acto que más deseas vivir de la programación?
Deseo disfrutarlos todos, pero el que más me inquieta y más me 

ilusiona es el día que nos presenten como reinas y damas de Vinaròs 
2012

¿Añadirías algo a las fiestas de Vinaròs?
No, creo que los organizadores y el ayuntamiento de Vinaròs 

hacen un buen trabajo para que todos podamos disfrutar las fiestas 
con mucha alegría y emoción.

¿Qué es lo que te han dicho tus padres?
Mis padres siempre me han apoyado en todas las iniciativas 

culturales y deportivas y se pusieron contentos y  me preguntaron si 
tenía yo ilusión por ser dama ,y yo les respondí que sí que me hacía 
mucha ilusión ya que también me hizo mucha ilusión cuando vi a 
mi hermana de dama 2011 y me llenará de emoción despedirme de 
ella como dama de 2011 siendo yo dama 2012.

¿Qué es lo que quieres ser de mayor?
Me gustaría ser veterinaria porque me encantan los animales 

pero mi padre siempre me dice que tengo que estudiar mucho para 
conseguirlo. Lo intentaré. 

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Lo que pediría lo tengo muy claro, y es que nos hagan ya el colegio 

nuevo que nos prometieron pues nos hace mucha falta. Y ya sé que 
hay mucha crisis, pero esto es necesario para nuestro bienestar. 

¿Cuál es el lugar que más te gusta de la ciudad?
Uy, son varios, pero yo creo que son las playas. ¡¡Ya tengo ganas 

de que llegue el verano!!

Lorena Alcalde Fonollosa
CEIP Jaume I

Sant Joan 2012 
Sopar a la terrassa 23 de uny 

        
       Menœ : 

- Embotit variat i pa amb tomˆ quet 
- Fideuˆ  de lÕ ermitˆ  

- Ë nec amb parmentier  
de patata y fruits del bosc 

- Copa de xocolata 
- Vi D.O. Rioja, cervesa, aiguaÉ  
- Cremaeta tradicional de l« Ermita 

- Coca de Sant Joan i Cava 
Preu: 25,00€ 

 

  A continuaci—  festa i mœ sica tot exits 
 

Menœ  infantil 15€ 
Tlf.Reserves: 964456847  

Email: restaurantermita@gmail.com 
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Dama Infantil
¿Cómo surgió la idea de representar como dama a tu 

colegio?
Desde que lo propusieron en el cole me hizo mucha ilusión 

representar a la Consolación y formar parte de las fiestas.

¿Qué es lo que más valoras de tu colegio?
La atención que tienen todos los profesores con nosotros 

empezando por las clases y acabando por todas las 
extraescolares que realizamos, que son muchas.

¿Cuál es el acto que más deseas vivir de la 
programación?

La presentación y la inauguración de la feria.

¿Añadirías algo a las fiestas de Vinaròs?
Creo que están geniales y cada año el ayuntamiento 

tienen ideas nuevas para que nos lo pasemos bien tanto 
grandes como pequeños.

¿Qué es lo que te han dicho tus padres?
Están los dos muy contentos y seguro lo vivirán con mucha 

ilusión, pero la que lo pasara mejor será mi hermanita Anais.

¿Qué es lo que quieres ser de mayor?   
Abogada.

Si fueras alcaldesa, ¿qué pedirías para Vinaròs?
Que se cuiden un poco los parques y que pongan un cine.

¿Cuál es el lugar que más te gusta de la ciudad?
El mar.

Marta Gómez Miras
CEIP Ntra Sra de 
la Consolación
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Dama Infantil
Com sorgeix la idea de representar com a dama la 

Colònia de Vinaròs a Barcelona?
Com que els meus avis tenen molta relació amb la Colònia 

de Vinaròs i jo visc a Sant Cugat molt a prop de Barcelona, em 
feia molta il·lusió poder participar-hi.

Quina és la teua vinculació i la de la teua família amb 
la nostra ciutat?

La família de la meva àvia és de Vinaròs i passem els estius 
aquí.

Quin és l’acte que més desitges viure de la programació?
El dia de la presentació perquè és la primera vegada que em 

posaré el vestit de vinarossenca i comença la fira.

Afegiries alguna cosa a les festes de Vinaròs?
No, sempre que hi hem estat, ens han agradat tal com són.

Què t’han dit els teus pares?
Com que a mi em feia molta il·lusió, m’han donat suport per 

fer-ho.

Què vols ser quan sigues gran? 
Encara no n’estic segura. Ara per ara, m’agradaria ser 

professora.

Si fores alcaldessa, què demanaries per a Vinaròs?
Com que faig patinatge artístic, m’agradaria que fessin un 

pavelló per poder patinar.

Quin és el lloc que més t’agrada de la ciutat?
El passeig de Vinaròs.

Colonia de Vinaròs a Barcelona
Enma Ibáñez Costa
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A.C.

Jose Ramón Miralles Iniesta es el geren-
te de la Cooperativa Agrícola El Salvador 
desde hace 28 años, “tenía 21 años cuan-
do empecé”. Cuando Miralles se incorporó 
laboralmente a la cooperativa, éste era el 
lugar donde se recibía y desde donde se 
gestionaba el cítrico de Vinaròs, distri-
buyéndose posteriormente en diferentes 
mercados, aunque también se ofrecie-
ran servicios fitosanitarios y de venta de 
abonos. La empresa se fundó en 1947 con 
la finalidad de aglutinar y proteger a los 
agricultores y ganaderos de la localidad, 
“queríamos fomentar su unión para poder 
defendernos ante otras competencias, po-
gresar”, precisa Miralles. Unos tiempos en 
los que la cooperativa contaba con 1.000 
socios, la misma cantidad de socios con 
los que cuenta ahora, un número redondo 
de personas, “vinculadas al campo o con 
explotaciones ganaderas, aunque siempre 
ha habido de todo”. “En aquellos tiempos 
raro era quien no tenía un trozo de tierra”. 

Porque Vinaròs ha sido históricamente 
una localidad con gente dedicada a la tie-
rra.

Sí, desde siempre, Vinaròs ha sido una ciu-
dad de tierra, de marineros e industrial. 

¿Se ha mantenido el objetivo inicial de 
la cooperativa, el de proteger y aglutinar?

Sí, el espíritu se ha mantenido. Algunas 
secciones se han transformado porque, o 
bien no eran viables, o los socios en aquel 

momento decidieron cambiar. De lo que fue 
originalmente, lógicamente se ha cambiado 
en algo.

Y esta evolución, ¿hacia dónde ha con-
ducido a la cooperativa?

Actualmente, la cooperativa ofrece bá-
sicamente servicios. Disponemos de venta 
de productos destinados al sector agrícola 
y ganadero, disponemos de servicio técnico 

para el agricultor para que saque la máxima 
rentabilidad.

¿Se sigue manteniendo la venta de todo 
tipo de piensos, un elemento que también 
forma parte de los orígenes de la coope-
rativa?

Sí, para todo tipo de animales, desde caba-
llos hasta gallinas, mascotas… y accesorios. 
Y si no lo tenemos lo buscamos.

antonio 
jarque

40

n. 563 - 15 de juny de 2012 Especial Sant Joan i Sant Pere

La cooperativa mantiene vigente su objetivo 
inicial: aglutinar y proteger a sus socios

El gerente, José Ramón Miralles, con el resto del equipo de la cooperativa



peluqueria
belia

¿Por qué se decidió dejar de recibir y 
gestionar cítricos desde la cooperativa? 
¿Fue a causa de un descenso en la recep-
ción de este tipo de producción?

Sí, llegó un tiempo en que este tipo de 
actividad había decaído bastante en la coo-
perativa. 

No llegaba suficiente cantidad como 
para que la cooperativa gestionara este 
producto.

Exactamente. 

Dicen que Vinaròs con el tiempo ha ido 
dejando de trabajar el campo. ¿Ha cam-
biado la ciudad su relación con la tierra?

Actualmente, en Vinaròs se explotan mu-
chas fincas, se han renovado fincas y se 
producen millones de toneladas de cítricos. 
Lo que sucede es que básicamente la pro-
ducción se ha destinado a la naranja. Existe 
algo del cultivo de la alcachofa, y alguna 
otra verdura, pero poca cosa. Antes se cul-
tivaban algarrobas,  pero lo tuvimos que 
dejar porque no llenábamos los camiones, 
era inviable. 

Volviendo a las instalaciones de la coo-
perativa agrícola, ¿cuál es el tipo de gen-
te se acerca a comprar? 

Vienen socios, gente que no son socios, 
pero que poseen naranjos, y todo aquel 
que quiere. También hay muchos extranje-
ros que se acercan a nuestras instalaciones 
para comprar aceite, vino, y otros produc-
tos.  No somos un supermercado, pero te-
nemos productos de calidad que gustan 
mucho a la gente.

¿Se puede encontrar productos autóc-
tonos, productos cercanos, del terreno? 

Sí, y además productos porfesionales, 
que en el supermercado no se encuentran.

¿La situación económica actual ha inci-
dido en la buena marcha de la cooperati-
va? ¿Les está afectando la crisis? 

En este momento estamos gozamos de 
una buena salud, a pesar de la crisis. Hemos 
llevado a cabo una labor constante de reno-
vación, buscar nuevos productos para poder 
ampliar servicios, acceder a más gente con 
una mayor cantidad de artículos, y la cosa 
está funcionando. 

Disponen de clientes con un acusado 
sentido de la fidelidad.

Sí, suelen ser clientes muy fieles. Tene-
mos clientes que vienen todas las semanas 
a buscar productos variados, de jardinería,  
por ejemplo, y existe un incremento de gen-
te joven, y también de mujeres. Gente joven 
que quieren tener un huerto en casa. Tam-
bién ofrecemos servicio técnico de asesoría 
y tramitamos documentación relativa a sub-

venciones procedentes de la Unión Europea 
de ayuda al sector agrícola. Se denominan 
de producción integrada. Hay unos requisi-
tos y unas cláusulas a seguir, y nosotros in-
formamos y asesoramos.  

Actualmente, ¿cuánta gente trabaja en 
estas instalaciones? 

Actualmente trabajan seis personas. La 
cooperativa se creó sin ánimo de lucro y con 
la intención de proteger a nuestros socios. 

Continuáis con el número redondo de 
1.000 socios.

Sí, precisamente el día 15 de junio hemos 
tenido una asamblea general, con todos los 
socios convocados. Además contamos con 
una junta rectora compuesta por 14 miem-
bros, y con el presidente Sebastián Polo For-
ner. Son ellos finalmente los que toman las 
decisiones.
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La conocida fachada de la antigua cooperativa
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La procesión de El Corpus con-
taba este año con la novedad de 
la recuperación de la Vespra de 
Cropus por parte de la Colla de 
Nanos i Gegants, que el sábado 
9 de junio llenaban la plaza pa-
rroquial con música de dolçaina i 
tabal y con el primer baile antes 
de emprender recorrido por las 
principales calles de la ciudad, 
una iniciativa que contaba con el 
apoyo de la Cofradía del Santísi-
mo y de las personas que monta-
ban diferentes altares en diversos 
puntos de la ciudad. El aperitivo 
de la víspera eclosionaba el día 
después, con la procesión del 
Corpus y la misa previa. La plaza 

se veía repleta de gente que es-
peraban la evolución de los bailes 
de las collas de Nanos i Gegants, 
un Ball Pla y un Ball de Joglar, y la 
participación del Grup Folclòric 
Les Caramaes en el Baile de las 
Cintas, con la música, también re-
cuperada, de principios del siglo 
XX. 

Posteriormente a esta compo-
sición plástica complementaria, 
se enlazaba la música y los bailes 
al inició de esta procesión, que 
contiene en su esencia la celebra-
ción de la Eucaristía y en la que 
los chicos y chicas que han  toma-
do este año su primera comunión 
cobran un especial potagonismo.

CARNISSERIA
MAESTRAT

Franciscans, 4 - bajos · 12500 VINARÒSTel. 964 825 944 Franciscans, 4 - bajos · 12500 Tel. 964 825 944

Ja em tornat

de vacances!
Us oferim 

com sempre 
productes de 
la comarca a 
bons preus!

Franciscans, 4 - bajos · 12500 Franciscans, 4 - bajos · 12500 VINARÒSVINARÒS

Vinaròs se viste de Corpus



43

n. 563 - 15 de juny de 2012 Especial Sant Joan i Sant Pere

Fotos &  A.C.

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Evasió o victòria
“Guanyar un partit internacional de futbol és més 

important per a la gent que conquerir una altra ciutat” 
(Joseph Goebbels, ministre de Propaganda del III 
Reich)

Què diferents Rajoy i Churchill! Aquest, sota les 
bombes, acudia diàriament a donar explicacions al 
parlament: “No tinc res que oferir sinó sang, esforç, llà-
grimes i suor”. Després d’assenyalar la premsa inter-
nacional que Espanya havia estat rescatada mentre 
el president s’amagava, es va veure obligat (a contra-
cor) a abandonar el seu descans dominical (o habi-
tual?) i sotmetre’s a una roda de premsa en la qual 
va presentar la humiliació com una victòria. Els seus 
assessors li havien fet veure que quedava fatal assistir 
al partit polonès d’Espanya sense haver donat la cara 
i, com no estava disposat a perdre-se-ho… (prou que 
es perdia a Nadal!).

Primer vaig pensar que la seva presència a Gdansk 
era indecent, però després vaig recordar l’esperpèn-
tic plebiscit toros-treball en Guijo de Galisteo, que va 
ressuscitar l’Espanya rància de xaranga i pandereta 
en tots els titulars europeus, i vaig haver de reconèi-
xer que els nostres polítics connecten de debò amb la 
gent. De fet, com més corruptes i xarons, més suport 
solen obtenir en eleccions locals i autonòmiques. I 
tots, sense excepció, desvien abundants fons públics 
cap a esports, bous i altres festes. Ruboritza veure la 
satisfacció del nostre consistori per haver augmentat 
el nombre de dames de festes en un moment en què 
la desocupació assota les famílies vinaroçenques i la 
falta d’ingressos ofega els nostres serveis públics.

El futbol (l’esport, en general) ha estat coartada po-
pulista de tot tipus de règims polítics, especialment 
dictatorials, ja que poques coses donen més rèdit 
polític que el patrioterisme (triumfador o victimista). 
La Itàlia de Mussolini o l’esport d’estat “socialista” en 
són paradigmes. L’Espanya franquista es va recolzar 
en les copes d’Europa del Madrid i en el gol de Marce-
lino contra les hordes comunistes per tapar els seus 
dèfícits en prosperitat i llibertats. 

La sagnant dictadura argentina va organitzar i 
guanyar el mundial de futbol, com recull La fiesta de 
todos (Sergio Renán, 1978). I és que, si observem als 
indis amazònics, falconers mongols o tuaregs sahari-
ans que ens mostra Gerardo Olivares en la divertida 
La gran final (2006), la passió pel baló sembla una epi-
dèmia universal.

L’esport ha estat algunes vegades (poques) un 
desafiament al poder, com a les victòries de Jesse 
Owens i altres negres en els jocs olímpics de 1936, 
presidits per Hitler. En el futbol és cèlebre el “partit 
de la mort” que els futbolistes ucraïnesos del Star van 
guanyar als ocupants alemanys en 1942, malgrat les 
amenaces, i que va acabar amb tots ells detinguts o 
assassinats. Però fins i tot aquesta dramàtica victòria 
va intentar arrabassar-los la propaganda de la guerra 
freda: en la mediocre Evasió o victòria (John Huston, 
1981), l’honor dels herois de Kiev s’atribueix a preso-
ners occidentals.
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En l’Espai d’Art de la Fundació Caixa 

Vinaròs acogía el pasado viernes la 
exposición de “l’Art de la costura, vestits 
de Tere Chaler”. Una exposición que 
realiza un recorrido por una época y 
unos vestidos, un estilo, cuyo contexto 
explicaba Conchita Solans tras la 
presentación del acto por el presidente 
de la asociación Amics de Vinaròs, José 
Luis Pascual. Solans, que colaboraba en 
el montaje de la muestra de vestidos, 
afirmaba ”seguro que muchos de los que 
estáis aquí hoy recordáis a Tere Chaler 
o tenéis un recuerdo destacado de su 
personalidad”.“La primera vez que la 
pude admirar en un baile del Casino me 
impactó su elegancia, su femineidad, y 
carisma, recuerdo incluso el vestido que 
llevaba puesto aquella noche”, recordaba 
Solans. La historiadora destacaba el 

cariño que supo despertar Tere Chaler 
entre las personas que la conocieron. 
En este sentido, Paco Puchol escribió un 
articulo sobre ella tras conocer la noticia 
de su muerte, “para mi, Tere Chaler no ha 
muerto, es milagrosamente inmortal”, 
decía entre otras cosas, “representaba 
el Vinaròs liberal, abierto a los cuatro 
vientos hacia la libertad y el progreso”. 
Otro de los que hacen especial mención 
de su figura es la poetisa Encarna 
Fontanet, quien resaltaba la luz que 
para ella representaba el nombre de 
Teresa entre las sombras de la noche. 
La inauguración de la exposición era 
clausurada por la edil de Bienestar 
social, Marcela Barbé, quine destacaba 
el significado de Tere Chaler como parte 
de la historia de Vinaròs. La exposición 
podrá visitarse hasta el 8 de julio.

L’Art de la costura 
de Tere Chaler

SE TRASPASA PUB
EN PLENO FUNCIONAMIENTO

Tel.  652 638 028

ES TRASPASSA/LLOGA BOCATERIA
EN FUNCIONAMENT I EQUIPAT

PER NO PODER ATENDRE’L, A VINARÒS
Tel.  620 390 415
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El Dr. José Ismael Fernández, catedràtic 
d’Economia aplicada de la UV oferia divendres 
dia 8 una xerrada col·loqui sota el títol “És 
l’Educació un dret?” a l’auditori Carles Santos de 
la Fundació Caixa Vinaròs. En un acte conduit 
pel president de la Fundació, Manuel Molinos, 
la xerrada contava amb la introducció del 
professor d’Història Enric Pla, el qual apuntava 
que l’educació a l’estat sempre ha tingut greus 
mancances, “associem sempre als diferents 
ministres que van elaborar les lleis que ens han 
configurat fins ara”. L’educació pública en España 
de manera oficial naix amb la llei de instrucció 
pública de 1857 (Ley Moyano), que apostava 
per una educació fins al s12 anys, l’escolarització 
devia ser obligatòria i gratuïta “però òbviament 
no posava mitjans perquè els xiquets pogueren 
fer-la d’aquesta manera”, explicava Pla, alguns 
dels aspectes d’aquesta llei van mantindre 
vigència fins a l’any  1970, “en època de les 
dictadures, tant en la de Primo de Rivera com en 
la de Franco, s’associava l’educació a la ideologia  
i a raons polítiques i se cedia a l’església amplis 
competències en aquest camp”. “De fet van ser 
les reformes de la II República la única vegada 
que podem parlar de un intent de fer una 
escola amb un gran interès en la formació dels 
mestres i un gran esperit pedagògic que seria 
interrompuda per un regim “al qual òbviament 

al qual la paraula 
cultura li feia atraure 
la mà a la pistola”.  

Po s t e r i o r m e n t , 
la gran reforma de 
1970 del sistema 
educatiu ens aproparia als moments actuals i a 
una escolarització obligatòria fins els 14 anys. La 
democràcia portaria, com explicava Pla, grans 
esperances de millores en el terreny educatiu, 
però les diferents reconversions educatives 
i lleis han introduït canvis  per fructificar en el 
model dual amb una escola privada sostinguda 
amb fons públics “es diu dissimuladament 
concertada”. Sobre el moment actual, Pla 
sentenciava, “L’actual ministre d’educació 
passarà a l’historia com un piròman, com un 
dinamitero de l’educació”, opinava Pla, el qual 
apostava per l’escola com “un lloc on educar 
homes i dones lliures, pensants, que potser són 
els que molesten sempre al poder”. 

Per la seua part, Fernández ressaltava que 
l’educació estava inicialment dissenyada com 
una manera de protecció del poder i per tant 
a la gent il·lustrada, “el principio de l’educació 
popular naix a l’educació religiosa, l’educació als 
convents”. L’educació sostinguda amb recursos 
públics sorgeix en Centroeuropa en l’entorn 
de Lutero, amb caràcter religiós però ja amb 

un incipient recolzament al model públic, “el 
canvi important se produeix amb la revolució 
industrial”, que conduiria a la educació públic 
estatal, subordinada però als interesso de l’estat. 
Tot i ser catedràtic en Economia, puntualitzava 
el nex d’unió entre un àmbit, l’econòmic, i 
l’altre, l’educatiu, ja que un retrolaimenta 
l’altre. Fernández mostrava diferents gràfics 
mitjançant els quals se podia apreciar els índex 
de inversió en l’àmbit educatiu en relació a 
l’índex d’escolarització i analfabetisme, així 
com les diferències entre homes i dones en 
preparació educativa i en les retribucions 
econòmiques que es reben en relació a 
l’ocupació que desenvolupen. Els salaris de les 
dones mostraven un clar descens en relació 
als que perceben els homes, per la qual cosa, 
laboralment encara avui en dia, existeix 
discriminació. Dels diferents índex mostrats 
per Fernández, se desprenia que a una major 
inversió en educació hi ha un major benefici 
en tots els àmbits, un benefici que reverteix, 
finalment, en una societat més formada.

Las últimas obras de excavación, que desde 
hace varias semanas se están efectuando en 
la céntrica plaza Parroquial,  han sacado a la 
superficie unos nuevos restos de construcción, 
que en esta ocasión, formarían parte de la 
primitiva trama urbana de Época Medieval con 
la que contaba Vinaròs, lo que comporta, que 
ésta sea varios siglos más antigua, respecto 
a la aparecida hace unas semanas atrás, en la 
misma entrada a este punto del casco urbano.

El crecimiento demográfico que experimenta 
nuestra localidad desde el Medievo hasta los 
inicios del siglos XVI-XVII, obligó al derribo y 
avance de los muros de la villa hacia el exterior, 
ya que al dispararse la cifra de habitantes, las 
políticas de urbanismo no sólo se centraron 
en la creación de barrios periféricos, sino que 
también, hubo que aumentar la superficie 
disponible del recinto amurallado. Este hecho, 
explica porque en la misma plaza tenemos dos 
tipos de construcción, que podemos enmarcar 
en diferentes momentos de la historia de 
Vinaròs.

¿Y qué sabemos del Vinaròs de época 
Medieval?, lo cierto es que carecemos de 
bastante información, tanto que incluso 

aún no se ha llegado a 
localizar el punto exacto 
en el que se emplazaba la 
primitiva iglesia anterior 
a la Arxiprestal, no 
obstante (además de las 
diversas e interesantes 
hipótesis planteadas 
por historiadores locales 
sobre su ubicación), la 
importancia de las últimas 
obras en las que han 
salido a la luz restos de 
mampostería, así como 
algunos huesos, pueden 
hacer pensar que el 
primitivo camposanto con 
el que contaba nuestra villa, 
durante aquellos primeros siglos de vida, se 
localizaría alrededor de ese entorno. Motivo 
por el que del mismo modo, esto alimenta la 
hipótesis de que dicho recinto no se alejaría 
mucho del centro religioso de la época, es decir, 
la primitiva iglesia gótica que comentábamos.

Hemos de pensar  que el viejo cementerio o 
“fossar” (y anterior al actual), se ubicaba en lo 
que fue la antigua oficina de correos o vigente 
comisaria de policía, aunque cabe decir, que es 

muy posible, que éste no siempre se encontrara 
en el mismo punto, puesto que sus reducidas 
dimensiones y el hecho de que estuviera en 
funcionamiento hasta bien tarde (el año 1802), 
abren la puerta a la existencia de uno previo, y 
que  pudo emplazarse en la zona intramuros. 
Aun así, habrá que esperar a que finalicen las 
obras del lugar, para conocer con una mayor 
seguridad, que elementos urbanos existían 
en este punto, puesto que todavía tenemos 
múltiples interrogantes sobre la distribución 
arquitectónica que ofrecía el Vinaròs Medieval.

Las obras de la plaza Parroquial (II)
David Gómez Mora

‘És l’Educació un 
dret?’, xerrada a la 
Fundació
Pla, aposta per l’escola com “un lloc on educar homes i dones lliures, 
pensants, que potser són els que molesten sempre al poder”
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Molta diversió és el que van 
oferir els alumnes de l’Aula de 
Teatre de Vinaròs el passat cap de 
setmana a l’auditori municipal. 
Una obra clàssica, Eloisa está 
debajo de un almendro, d’Enrique 
Jaridel Poncela, en la qual es 
personatges practiquen el joc de 
l’absurd que contagia al públic 
mitjançant un guió desenvolupat 
per actors amateurs de la ciutat 
que van oferir la seua evolució 
dramàtica i còmica adquirida 
durant el curs i que van aconseguir 
captivar els assistents amb les 
seues interpretacions. La Tia 
Clotilde, interpretada per Àngela 
Albiol, trobava en la vinarossenca 
un paper fet a mida, així com 
Fermin, que era interpretat per 

Joan Vicasrro; Leoncio, per Hector 
Redón; Edgardo Briones, a càrrec 
de Sebastián Miralles; Micaela 
Biones, interpretada per Maria 
Yedra; Práxedes, interpretat per 
Marina Ávila o Marina Briones, 
personatge a càrrec de Eva Bibián. 
Tots ells recolzats per un ampli 
ventall d’actors que van dur a 
terme el paper de públic al cinema 
de barri inicial amb una gran 
resolució de l’escena.  En finalitzar 
l’obra, el públic assitent, que va 
omplir els tres dies de funció 
el pati de butaques, el director 
teatral Josi Ganzenmüller i, en 
aquesta ocasió, com ajudant de 
direcció, Marc Abella,compartien 
escenari amb els actors i rebien un 
càlid aplaudiment del públic.

Pur teatre amb l’Aula i Eloisa está debajo de un almendro 
A.C.
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Fuente: Teatre Grec 2012
¿Qué pasaría si cerrarais los ojos durante 

un espectáculo con música de Carles 
Santos? Lo sabréis en este concierto del 
compositor y el Coro de Cámara del Palau 
de la Música Catalana

Pantera imperial, Tramuntana tremens, La 
meua filla sóc jo, Chicha Montenegro... Son 
títulos de espectáculos en los que la gran 
protagonista era la música creada por el 
pianista y compositor Carles Santos. Pero 
¿qué pasaría si prescindiéramos de las 
bellas imágenes que los acompañaban? Lo 
veréis en esta propuesta, una recopilación 
de la música creada por el artista de Vinarós 
y, en concreto, de los pasajes corales que 
contienen sus composiciones. Se encarga 
de ejecutarlos el Coro de Cámara del Palau 

de la Música Catalana, una formación con 
más de veinte años de vida que dirige 
el maestro Josep Vila y que durante su 
trayectoria ha interpretado grandes obras 
de nuestro patrimonio histórico musical. 
Esta interpretación de las obras de Santos 
es un proyecto compartido con el festival 
Temporada Alta, que en su próxima edició 
ofrecerá las composiciones instrumentales 
del artista.

Dirección Dolors Ricart
Director titular del coro
Josep Vila y Casañas
Composición musical
Carles Santos
Interpretación musical
Cor de Cambra del Palau de la Música 

Catalana

Cantúria cantada
©carles santos

L’Alè Vinarossenc 2012 aquest any premia 
la tasca de Pilar Nos Mateu, com informàvem 
la passada setmana, persona amb un ampli 
currículum en Medicina Digestiva. Com 
remarcava el president de la Fundació, Manuel 
Molinos, la distinció compleix enguany la 
majoria d’edat, “un premi ja consolidat”. Respecte 
a Nos, Molinos apuntava la vinculació de l’Alè 
amb Vinaròs, “voldria destacar el fet que vam 
estudiar junt, tot i que cadascú va seguir al seua 
trajectòria”, indicava, recordant el parlament de 
l’Alè 2011, Jaume Anguera, durant la passada 
edició, en afirmar que “tot va acompanyat de ser 
feliç a la vida, a gaudir dels amics de la societat i 
viure en un entorn adequat”. 

Per la seua part, Nos traslladava la seua 
satisfacció en rebre la distinció “quan em va 
cridar Manolo em va fer molta il·lusió”. “Sempre 
he segut molt de Vinaròs, i allà on vaig dic que 
soc de aquí”. Nos va marxar a estudiar als 17 
anys per tal d’estudiar, però retorna a la ciutat 
sempre que pot, “agraeixo de tot cor el fet que 
hagin pensat amb mi, per a mi és molt especial, 
molt més que altres coses que m’han passat al 

llarg de la meua vida, em resulta entranyable, 
molt bonic”.  

Respecte a la tasca que desenvolupa 
professionalment, Nos se remuntava a 
l’0etapa com estudiant per tal de remarca 
que “he estat molt ben envoltada”. La línea de 
treball que desenvolupa Nos està vinculada 
a la infermetat inflamatòria intestinal, i a 
Valencia va trobar l’entorn adequat, “vaig 
començar en solitari a l’hospital en un 
moment en que la incidència va anar en 
augment brutal”. “Sóc una metge vocacional”, 
declarava, a més traslladar l’estima pels seus 
malalts. Una circumstància  a la qual llavors se 
va sumar a l’assistència a congressos nacionals 
i internacionals, del tot aquest bagatge sorgia 
un grup de treball en malalties  inflamatòria 
intestinal, la qual cosa ha propiciat que 
estiga present a tots els congressos al voltant 
d’aquesta temàtica, publicant també treballs 
de referència. Nos ha treballat durant 25 anys 
a l’Hospital La Fe, “també tinc una faceta 
docent que no vull oblidar, perquè m’encanta”. 
En arribar a la plantilla de l’hospital La Fe sols 

hi havia dues dones de 16 integrants, com 
recordava l’Alè 2012, “ara en som la meitat”. 
L’any 2011 nombraven a Nos Cap de Servei i al 
maig va ser nomenada directora de Malalties 
Digestives, “tinc una plantilla de malalts que 
m’ensenyen molt, alguns de Vinaròs, que per 
a mi són molt especials”. 

Per a Nos, l’aspecte que més li agrada de 
la seua professió actualment és l’àmbit de la 
investigació, tot i que al principi  se decantava 
per la docència. “Es fonamental que se investigui 
en els hospitals”, apuntava Nos, “l’hospital és 
un gran centre del coneixement, que té un 
valor afegit brutal, el potencial de la gent i tot 
el que la gent sap, en moments com aquest, 
quan la crisi repercuteix en tot, òbviament, els 
professionals sanitaris tenim que ser capaços 
de tirar endavant i seguir mantenint el pacient 
com a centre del sistema”. L’acte Alè Vinarossenc 
2012, com avançava el president de la Fundació 
Caixa Vinaròs, comptarà en aquesta edició amb 
l’espectacle El Cavernicola, de Josep Julien, “un 
monòleg precedit per una gran fama”, com 
assenyalava Molinos.   

Pilar Nos,  Alè 
Vinarossenc 2012: 
“Sóc una metge 
vocacional”

A.C.

D’altra banda, Molinos destacava els 
principals actes que ha programat la Fundació 
i Caixa Vinaròs per aquestes festes de Sant 
Joan i Sant Pere. Així, la programació va 
arrancar amb la presentació d ela dama que 
representa l’entitat, Maria Guerrero Fariñas, 
per passar posteriorment al dia 24, dia de Sant 

Joan, amb actes destacats com l’exposició de 
Sebastià Casanova Fábrega, persona molt 
vinculada al món de la publicitat, i a les 21 
hores se desenvoluparà l’acte de lliurament 
de l’Alè Vinarossenc 2012, que clourà la 
jornada. Per el 27 de juny s’ha organitzat la 
degustació de la cuina vinarossenca, aquest 

any cobrarà protagonisme un plat típic: faves 
ofegades. Dijous 28 tindrà lloc la presentació 
de l’anuari corresponent a l’any 2011.  

La programació, finalment, clou el dia 1 
de juliol, amb la cantada d’havaneres a les 
immediacions de l’antic col·legi de Sant 
Sebastià.

Programació de l’entitat per Sant Joan i Sant Pere
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Dissabte, la plaça de La Mera adquiria l’aspecte 
d’un espai multifuncional en el qual a partir dels 
diferents estands se podia accedir a les diferents 
opcions que proposa l’FPA durant el curs, com 
ara l’estand de bonsai, el de valencià, el de 
castellà per a estrangers, el de idiomes (italià i 

anglès), l’estand d’informàtica, el de cuina, el de 
labors de patchwork, o el d’activitats esportives, 
el de la UJI o el del CM d’FPA, entre altres. 

La jornada era inaugurada pel regidor 
de Cultura, Lluis Gandía, acompanyat per 
diferents membres del consistori. La Ruta dels 
sabers, proposta emmarcada en la Mostra Viva 
de treballs, es convertia en l’oportunitat de 

realitzar el recorregut per totes les opcions, 
amb un passaport que s’adquiria i que permetia 
finalment, amb el segell de totes les parades, 
optar al premi d’una camiseta commemorativa. 
La tarda donava pas a una classe de demostració 
de gimnàstica de manteniment i a un altra de 
dansa  oriental.

Mostra viva de treballs
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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
!

A.C.

El próximo día 17 de junio Vinaròs vivirá una nueva edición del Día de la Bici, organizada 
desde el Consell Municipal d’Esports, en la que se pretende que la participación sea masiva. 
El objetivo, como indicaba el edil de Deportes, Lluis Adell, parte de potenciar el uso de la 
bicicleta, también, entre el sector más joven de la ciudad. La salida por el circuito establecido 
se llevará a cabo a partir de las 10:30 desde la Crapa del Atlántico. El itinerario contará con una 
parada en la explanada de la gravera emplazada en el camino de subida a la ermita. El edil 
lanzaba una llamada a la participación en esta iniciativa deportiva.

Vinaròs celebra el Día de la bici
Casa Lina

RESERVA LA NIT DE SANT 
JOAN I SANT PERE!

Tapes i ranxos mariners

COM MÉS SUCRE MÉS DOLÇ !!!!!

MENÚS PERSONALITZATS

Santa Magdalena, 96 VINARÒS
Tel. 964 45 42 37 - 660 841 130
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Patricia Boix i Jordi Pascual es van adjudicar 
el triomf en les seues respectives categories 
en el Triatló de Vinaròs, que va celebrar durant 
el matí del dimenge dia 10 la seua vint-i-
tresena edició. Més de 220 esportistes no es 
van perdre esta cita, una de les més veteranes 
del calendari de la Federació de Triatló de la 
Comunitat Valenciana.

En categoria masculina, Jordi Pascual, del 
CT Diablillos de Rivas, no va donar opció als 
seus rivals. De fet, la seua gran regularitat 
durant tots els segments li va permetre arribar 
a meta amb quasi tres minuts d'avantatge 
sobre el segon classificat.

Des de el club Triatló Jiji-Jaja Vinaròs, volem 
tornar a dornar les gracies als mes de 150 
voluntaris que fan posible aquesta prova, i 
a totes les entitats públiques i privades que 
sense la seva col.laboració no es podria tirar 
endavant un esdeveniment com aquest.-

A TOTS GRACIES, I FINS L'ANY QUE VE!!!

XXIII Triatló 
de Vinaròs
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FAI-FAH  by SPARK (Bangkok, Thailand)

letra corporea
material plancha aluminio soldada pintado mixta

con luz frontal iluminación interior led

C/DELS FRANCISCANS, 4 ENTLO - VINARÒS
publivaquer@publivaquer.com

T. 964 45 19 35

Descubra todo lo que podemos ofrecerle

Para una tienda de moda
para una cafetería
para un arquitecto

para un hotel...
...para todos

Estilista de Negocios

DiseñoGráficoRótulos  Vinilos 
Diseño páginasWeb Pantallas Led

Merchandising  Publicidad

Felices
Fiestas
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El passat dissabte nou 
de juny es va celebrar 
la popular Cursa de 

La Salzadella, tal i com és tradicional 
en aquestes dates. Aquesta carrera, 
organitzada per corredors de la localitat 
com Gerardo Serrat i Guillem Adell, i 
amb la col.laboració del CE Vinaròs-
Aigües de Vinaròs, permet disfrutar de 
l’atletisme en la seva esència, lluny de la 
rigidesa dels campionats oficials, i acull 
per igual atletes de nivell i corredors 
populars de les localitats veïnes, de 
totes les edats, que volen passar una 
tarde gaudint d’aquesta magnífica cursa 
que recorre els costeruts carrers i places 
de la població.

Els atletes del nostre club, també van 
voler apuntar-se a la festa, i van participar 

en moltes de les categories, aconseguint 
moltes victòres i trofeus: Alexandre 
Chaler: 4t Iniciació Masculí/ Hugo 
Sànchez: 3r Iniciació Masc/ Eva Querol: 2a 
Iniciació Fem/  Jordi Gargallo: 1r Benjamí 
Masc/ Naiara Redondo: 1a Aleví Fem/ 
Guille Carvajal: 4t Aleví Masc/ Parel Van 
Haelen: 1a Infantil Fem/ Maite Serrat: 1a 
Cadet Fem/ Alejandro Sànchez: 1r Cadet 
Masc/ Miguel A. Carvajal: 2n Cadet Masc/ 
Tristan Van Haelen: 3r Cadet Masc/ Xavier 
Fontelles: 2n Veterà Masc. 

La cursa absoluta, on hi havia un gran 
nivell amb la participació d’atletes de 
Castelló i altres clubs importants, va ser 
guanyada per Guillem Adell, “vinarossenc 
de La Salzadella”, format al CE Vinaròs-
Aigües de Vinaròs i Carla Masip, atleta de 
categoria cadet, també del nostre club.

Collita de triomfs per als atletes del CE Vinaròs-Aigües de Vinaròs
CURSA DE LA SALZADELLA:
Xavier Fontelles-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

La directiva del Vinaròs C.F. ya ha dado a conocer el 
nombre de los primeros fichajes que ha realizado para la 
temporada 2012/2013.

Se trata del guardameta Alejandro Basevi (Villafamés), del mediocentro 
David Moreno (Villafamés) y del delantero Àlex Forés (Rapitenca). Los dos 
primeros vienen de la mano del entrenador Javi Prats. De la temporada 
pasada, un total de siete jugadores han notificado al club que van a seguir 
una campaña más. 

Poco a poco se va confeccionando la plantilla en vistas a una temporada 
que será más complicada de lo que ha sido esta ya que habrá en el grupo 
varios equipos de la provincia de Valencia.

Rafa Marcos

Nuevos fichajes
SE RECUERDA QUE EL PLAZO 

DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 
2012/2013 QUEDA ABIERTO 
DESDE EL DÍA 1 DE JUNIO 
HASTA EL 20 DE JULIO. 
LAS SOLICITUDES DEBERÁN 
RECOGERSE EN LA SECRETARÍA 
DEL CENTRO (ANTIGUO 
COLEGIO SAN SEBASTIÁN - 
PASEO COLÓN S/N 1er. PISO- ), 

DE LUNES A VIERNES ENTRE 
LAS 17.30 Y LAS 19.30 HORAS Y 
DEVOLVERLAS EN LA MISMA 
SECRETARÍA DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADAS ANTES 
DEL DÍA 20 DE JULIO.

 

E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

S O C I E T A T   M U S I C A L

V I N A R Ò S

MATRÍCULA CURSO 2012-2013

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

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

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

Precio por quincena 60 €
(socios: 50 €)

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

- Descuentos importantes en las multiactividades del 
Casino: · Escuela de Verano para niños
· Cena-Gala en Fiestas S. Juan y S. Pedro
· Fiesta infantil gratuita para familiares de socios
· Bailes de Salón y Sevillanas 
· Nuevo abastecedor: Paco del Vinya d’Alós 
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www.pccoste.es
País Valencià, 11    VINARÒS    t. 964 45 56 60

Apple - PC 
Telefonía Movil
Consolas

Telefonía Móvil

Cónsolas Apple, PC’s y portátiles

Tablets

· Reparación de móviles
· Liberación
· Actualización

· Reparación de consolas
· Desbloqueo
· Actualizaciones

· Reparación y venta
· Actualizaciones
· Limpieza y desinf. de virus

· Reparación y venta
· Modificaciones
· Reparación

CAMPUS FUTBOL
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.

Toda la información la pueden encontrar en www.futbolbasevinaros.com, telf. 
678 465 495,email:vinarosfb@gmail.com.

PREBENJAMIN A 
El Pre benjamín A del Vinaròs CF se ha proclamado Subcampeón 

del grupo I de Castellón, el pasado Miercoles gano su último 
encuentro de liga en un partido muy vibrante frente al Peñiscola 
3-1. También recordarles que fue Campeón en el torneo de Calig, 
Subcampeón del Torneo de pascua que organizo la escuela futbol 
Base Vinaròs cf y campeón del Torneo de Amposta. Felicidades



El passat dissabte 2 de juny va tindre lloc la presentació de la Dama de la nostra entitat. Aquest any serà la srta. Marta Oliver Barreda.

societat
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nostra entitat. Aquest any serà la srta. Marta Oliver Barreda.

“El 20 de Juliol se celebrarà 
un sopar commemoratiu 
del vinté aniversari de la 
promoció de l’any 1991-
1992 de la Misericòrdia 

(viatge fí de curs a l’EXPO 
de Sevilla). Contacte: 

671460913 / 636483707 ó 
LORGIMAL@gmail.com”

En un acte presidit per Cinta *Griñó, presidenta del Cercle Mercantil i Cultural, va ser presentada la Dama que els representarà en les pròximes festes de Sant Joan i Sant Pere. GEMMA  MORALES FALCÓ

Comida familiar de primos de Morella, Tortosa y Vinaròs

José Ramón ‘Cincuentón’ celebró su 50 aniversario en la Carrasca el pasado 3 de junio, 

rodeado de sus amigos

El passat diumenge vam gaudir de la natura per la Tinença de Benifassà, del Boixar a Coratxá i de volta al Boixar, 18 kilòmetres de sol, pluja i esport per les muntanyes dels Ports, amb una organització perfecta. En la foto alguns membres del Aula de la Natura de Vinaròs.

El pasado día 18 tuvo lugar en el Pub Oscar’s una cata de vinos con un alta participación
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“Promeses per als joves. 
Promeses pendents.”

Desde Joves Socialistes també fem el nostre propi 
“seguiment” i “control” de les tasques que duu a terme 
l’actual ajuntament governat pel Partit Popular de Vinaròs. 
Creiem que el Partit Popular va adquirir un compromís 
amb la joventut de Vinaròs que de moment no s’ha vist 
reflectat en la realitat i que nosaltres (com a veu jove i 
socialista) hem de fer públicÉs per aquesta raó, que hem 
decidit publicar aquells punts del programa electoral que 
encara están pendents de ser executats, així com d’altres 
que no veiem del tot clars.Són 11 punts d’un total de 150 
que el PP va presentar a la ciutadania de Vinaròs en les 
anteriors eleccions municipals.Si encara hi ha joves que 
creieu que s’està treballant en el vostre benestar des de 
l’ajuntament, doneu-li un cop d’ull a aquestos punts per a 
situar-vos en la vertadera realitat: Des de l’ajuntament no 
s’ens té en compte.

Jutgeu vosaltres mateixos:
74. Impulsarem la creació d’un centre d’oci en la nostra 

ciutat amb sales de cine.
86. Posada en marxa de la Guarderia infantil.
87 Ampliarem l’horari d’obertura de la biblioteca 

durant el període d’exàmens des de les 08:00 hores fins a 
les 22:00 hores ininterrompudament per a facilitar el seu 
ús per part dels estudiants universitaris.

88. Creació d’un fons bibliogràfic universitari en la 
biblioteca municipal.

92. Creació de beques per a la investigació i estudis 
locals. Suport als jóvens creadors amb beques, premis, 
exposicions, escoles i tallers de formació i espais de 
creació i difusió.

96. Construcció i posada en marxa de l’ampliació de 
l’IES José Vilaplana

97. Construcció i posada en marxa del col·legi d’Infantil 
i Primària Jaume I.

102. Posada en marxa d’una nova Escola-Taller. 
112. Ampliació dels carrils-bici existents fins a dotar 

d’un circuit urbà de més de 10 quilòmetres.
113. Potenciar a través del Consell d’Esports als clubs 

i entitats amb tots els mitjans necessaris tant a nivell 
econòmic com d’infraestructures.

114. Compromís d’obrir al públic el pavelló municipal 
durant els mesos de juliol i agost un mínim de 8 hores 
diàries, establint una borsa de treball per a esta ocupació 
específica per a menors de 25 anys.

Salut i República!

Promoción
HELENA RUBINSTEIN
del 18 al 22 de junio

TRATAMIENTO 
FACIAL GRATUITO
por la compra de 
productos

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ
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