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l’Associació de Veïns MIGJORN ens ha 
fet arribar unes imatges que publiquem 
a El Faristol a través de les quals 
denuncia que l’envelat de Festes ha 
sigut instal·lat al passeig marítim, fixant 
l’estructura metàl·lica al mateix terra de 
pedra. I “trencant algunes de les lloses”, 
segons afirmen. Per a l’associació de 
veïns, això suposa “una falta de respecte 
al passeig”. A més, la nova font “queda 
sota l’escenari”. 

Per la seua part, el portaveu del govern 
local,Lluis Gandia, mitjançant una nota 
de premsa, ha afirmat que es “té tot el 
respecte cap al passeig marítim” i que 
l’envelat instal·lada “se retirarà en acabar 
festes i les lloses serán reparades”.

El jardí botànic que hi 
ha junt a l’antic col·legi 
de sant Sebastià en ple 
passeig marítim presenta 
cert abandonament, i 
mes ara a l’estiu que es 
quant la gent surt mes a 
passejar, i així ens ho han 
denunciat els vianants.

Vinaròs obria en canal les seus arteries principals 
divendres passat per acollir el bullici des de la seua 
ànima més comercial i atractiva. La iniciativa partia 
d’una proposta gestada en l’àmbit privat a la qual 
Vinaròs ha sabut imprimir caràcter propi. La idea 
inicial trobava recolzament institucional i comercial, 
fructificava i aconseguia implicar a molts comerços 
de tot tipus que s’apuntaven a l’aposta de mantenir 
portes obertes fins la mitja nit. Portes obertes, una 
característica molt adient a l’esperit vinarossenc. 
Així, ja a la nit, La ciutat es feia gran en persones 
i propostes, i mostrava novament que sumar 
voluntats continua sent viable, i que la ciutat ofereix, 
a poc que se la deixa, el seu caràcter acollidor, un 
nex d’unió que aglutina valentia, ganes de sortir-
se’n i esperit negociador. Com a curiositat, destacar 
que la quantitat aportada per cada comerç per tal 
de participar ascendia a un total de 35 euros. La 
imaginació no té perquè ser costosa. És tracta d’un 
aliatge de voluntats, i de creure que les coses són 
possibles. Es tracta, sovint, de confiança. 

Tenen raó els que aposten per la creativitat, una 
opció que també han escollit els integrants de Creu 
Roja Vinaròs amb totes les propostes i projectes en 
l’horitzó que ens han traslladat aquesta setmana 
i que necessiten de l’imprescindible motor humà. 
Una inventiva que aposta per combatre la soledat i 
per mostrar el camí cap a una autonomia personal. 
Es precís oferir més creativitat, també, per tal de 
potenciar noves maneres d’entendre el món, un món 
que està canviant molt ràpid i en el qual els antics 
models -potser ens adonarem més prompte que tard-
, ja no serveixen. Succeeix, però, que ens ha agafat 
amb el pas canviat, i la llei de Darwin d’adaptació 
de les especies per sobreviure es desenvolupa ara 
en altres àmbits: en els de la jungla econòmica 
marcada des d’Alemanya, tot i que aquí traiem pit 
genuïnament mediterrani a la mínima per afirmar 
que 94 milions d’euros és una retribució “inclús 
modesta”.   I per comentar les pautes d’aquests nous 
temps, poc abans de la nit fashion havíem assistit a 
la conferència de Germà Bel sobre Economia: “d’On 
venim, on estem i on anem”  a la Fundació Caixa 
Vinaròs amb un auditori Carles Santos a vessar.  
Germà s’ha convertit en un mestre de la oratòria. Des 
de la presentació del llibre Espanya capital París a la 
biblioteca municipal, se’l veu més sòlid, amb més 

èmfasi les seues opinions i amb més pes argumental,  
amb l’actitud adequada per tal de saber transmetre 
conceptes de vegades complexes.  A més, Bel 
sembla estar de volta de la cosa política.  Va repartir 
responsabilitats, tant dedicades als que no van saber 
esbrinar les dimensions de la crisi, com cap als que ara 
juguen la partida al recriminar-los que contemplen 
com un triomf que permet marxar al futbol l’anunci 
d’un rescat europeu perquè “España se levanta sola”. 
Bel també implicava en aquesta responsabilitats a la 
ciutadania, tot i que molts estem segurs que mai no 
em viscut per damunt de els nostres possibilitats, tot 
i que molts sempre hem viscut al dia i que no tenim 
res a vore amb tots els desgavells que han emboirat 
les ments dels prohoms de l’economia i les finances. 
Sembla que la cordura, ni està, ni se la espera. Però no 
es pot obviar, per descomptat i amb el permís de la 
Llei d’Hondt , que no som convidats de pedra. Durant 
un intercanvi d’opinions a pit obert amb el públic, 
Bel va recordar que els pobles tenen els dirigents 
que escullen. Podríem dir-ho d’una altra manera: 
els pobles tenen aquells dirigents que mereixen.  O, 
utilitzant un altre model, estaria bé que no oblidarem 
què és el que ens ha portat fins aquí. Seria interessant 
fer-li cas a aquell consell que ens brinda un anònim: 
els pobles que tenen memòria, progressen.  

I desprès d’aquestes setmanes de descobriments 
de muralles antigues que ens transporten a un viatge 
medieval -novament aguaita la nostra memòria-, ens 
acomiadem amb la lectura recomanada de Pa Negre, 
i la seua immanent essència del tot o res, i amb l’olor 
a pólvora i a programació festiva fins el 6 de juliol, 
moment en el qual ens retrobarem, estimats lectors, 
als quioscos i llibreries. I ara a gaudir, el que es puga. 
Els nostres millors desitjos per aquestes fascinants 
nits de lluna creixent de finals de juny. Tota una lliçó 
d’arquitectura celestial...  modestament gratuïta. 
Bones festes!
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El 22 de juny, amb el volteig de campanes, 
Vinaròs donarà el tret de sortida a les festes 
de Sant Joan i Sant Pere. La regidora de 
Festes, Carla Miralles, ha presentat el llibret 
amb la programació aquest matí. Amb un 
disseny de David Aguado en la portada –que 
llueix un codi QR per tal de poder descarregar 
la informació des de la web de l’Ajuntament- 
el llibret estarà disponible a partir de avui a 
l’Oficina de Informació i Turisme i conté tots 
els actes que s’organitzen des de l’Ajuntament 
i diferents entitats durant els dies que durarà 
la Fira i festes. El mateix dia 22 a les 21 hores, 
tindrà lloc la Proclamació de les reines i dames, 
un moment significatiu dins la pogramació, 
amb el pregó a càrrec d’Arturo Oliver, per, tot 
seguit, inaugurar el Casal de la Tapa i passar 
posteriorment a la inauguració del reial de 
la fira i ramillet de focs artificials. La resta 
de la programació aglutina actes esportius, 
culturals i socials. Com esdeveniments 
destacats, podem trobar la XVII Travessia a la 
platja del Fortí del dia 2,3 a les 11:30 h., o la 
inauguració de la Fira Comarcal de maquinària 
agrícola a l’esplanada del port a les 13 h., el III 
Open de tenis mesa Cocemfe Maestrat a les 
16 h., o l’arribada de la Flama a les 18 h., tot 
per a la mateixa jornada. 

Per a un dels dies grans de les festes, el dia 24, 
Sant Joan, la missa solemne tindrà lloc a les 12 
h., i, a les 13., se desenvoluparà l’exposició “Línia, 
color, pell” a la seu de la Fundació Caixa Vinaròs. 
El mateix dia, ja a les 21, tindrà lloc el lliurament 

de l’Alè Vinarossenc a Pilar No Mateu per part de 
la Fundació Caixa Vinaròs, amb l’actuació d’El 
Cavernícola, amb José Julien. Per el dia 26 de 
juny, s’ha programat la tradicional entrega de 
lots a la tercera edat. Aquesta és, precisament, 
la jornada amb preus especials a la fira. Per la  
nit, tindrà lloc la recepció de la reina i dames  
a l’envelat de festes, per, posteriorment, donar 
pas al sopar de gala en el seu honor.  La Mostra 
de Cuina vinarossenca s’oferirà el dia següent, 
dia 27, servida pel restaurador Salvador Acaraz, 
en aquesta ocasió el plat estrella serà les faves 
ofegades. La mateixa nit, al passeig de Colom, 
a les inmediacions de l’oficina de Trisme, s’ha 
programat l’espectacle de Javier Segarra 
“Pigmalión y yo”. I per l’altre dia gran de Vinaròs 
en festes, el dia de Sant Pere, la programació 
comença amb una despertà, tenint lloc la 
missa solemne a les 12. Altres actes destacats 
són el concert Orfeó Vinarossenc per a les 
20 h., a càrrec de varies corals de la ciutat, i 
el sopar a l’aire lliure a les 22 h., a l’envelat de 
festes. A continuació homenatge  ales reines i 
dames en el seu 25 aniversari. La Trobada de 
Nanos i Gegants, com informem en el setamari 
d’aquesta setmana, tindrà lloc el 30 de juny,  a les 
11, i el cercavila se desenvoluparà a partir de les 
17:30. Les Camares també seran protagonistes 
a les 20 h., al passeig de Colom. L’1 de juliol, 
jornada de clausura, l’arròs serà protagonista 
amb el XIV Concurs de pelles d’entitats locals 
a l’envelat de festes. Ja de cara a la tarda i nit, 
la cantada d’havaneres al passeig de Colom 
posarà el punt final musical poc abans del 

c a s t e l l 
de focs artificials de final de festes, al 
passeig Fora forat.

Durant tots els dies, el cercavila de Nanos 
i gegants i la carpa jove ofereixen dos 
alternatives per a públics de totes les edats. El 
gimnasos, acadèmies i penyes, tant actius com 
sempre, ofereixen també diverses propostes 
i exhibicions per a la diversió de grans i 
menuts durant totes les jornades festives. La 
traca diària marcarà, com sempre, el pas a la 
programació nocturna.

Presenten la programació 
de Fira i festes
El llibret, que es podrà adquirir a 
partir d’avui a l’Oficina de Informació 
i Turisme, mostra un codi QR per tal 
de poder descarregar-lo d ela web de 
l’Ajuntament 

c a s t e l l 
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El pasado día 16 Cruz Roja salía a la calle. 
Juanjo Casanova presidente de Cruz Roja 
Vinaròs y Carmen Fonollosa, voluntaria, 
participaban en una de las jornadas en las 
que más se visualizan los y las integrantes 
de Cruz Roja:  el Día de la Bandereta. 
Durante todo el día, esta iniciativa permite 
contactar directamente con la gente de la 
calle y explicar el trabajo que desarrolla 
esta ONG en diferentes ámbitos. A lo largo 
de 4 mesas repartidas por toda la ciudad, 
los voluntarios y voluntarias pretenden 
“recaudar fondos para poder utilizarlos 
con aquella gente que viven con dificultad 
el día a día”, como precisa Casanova, quien 
concreta que la recaudación del pasado 
día 16 estará destinada a establecer una 
colaboración con una gran superficie que 
posibilitará un convenio de formación 
dirigido a futuros cajeros/as. “Cuando un 
voluntario entra en Cruz Roja se le forma 
específicamente para el proyecto al cual 
va a estar vinculado”, indica por su parte 
Carmen, quien puntualiza que entre las 
muchas acciones que desempeñan desde 
Cruz Roja, también está una que cada 
vez cobra una mayor relevancia: saber 
escuchar. 

¿Esta es vuestra aportación a la 
dinamización laboral de Vinaròs dadas las 
cifras de paro que existen actualmente?

Juanjo: Sí, efectivamente, pero además 
nuestro 90 voluntarios activos abarcan 
parcelas tan diferentes como  los servicios 
preventivos, o la lucha contra la pobreza. 

Este es posiblemente el ámbito de 
actuación menos conocido de Cruz Roja, 
¿no?  

Juanjo: La gente está acostumbrada a 
vernos en prevención, por ejemplo, pero 
somos otros de los que estamos trabajando 
en este aspecto, en el de la pobreza, es una de 
nuestras tareas menos conocidas, pero una 
de las más importantes.  Estamos en contacto 
con familias que están en una situación muy 
precaria, y intentamos ayudarlos para que no 
les dejen sin casa porque no puedan pagar 
un alquiler, o para que no les corten el agua 
o la luz por no poder pagar un recibo. 

Así, Cruz roja ofrece una ayuda puntual.
Juanjo: Sí, pero siempre orientada además 

de a la donación puntual, a la orientación 
laboral, a veces es la causa de que mucha 
gente se encuentre sin trabajo, estamos 
potenciando aquello de la caña de pescar, 
no solo nos dedicamos a donar peces, sino 
enseñamos a pescar. Enseñamos a elaborar 

currículos, a dirigirse a empresas, 
y realizamos un seguimiento 
de estas personas, los ponemos 
en contacto con empresas que 
solicitan personal.

Labores de intermediarios.
Juanjo: Sí, con absoluto altruismo. No 

solo se trata de dar, sino de enseñar que las 
personas pueden salir adelante. 

Y, ¿cuál es la situación de Vinaròs hoy, 
desde la perspectiva de Cruz Roja?

Juanjo: Lo que sí puedo decirte que 
estamos por debajo de la media nacional, 
porque aunque la cosa esté mal,  vivimos en 
una zona que tiene muchas posibilidades, 
aunque sí es cierto que el problema del paro 
es muy grave, estamos colaborando en todo 
lo que podemos. 

Además, también formáis a personas en 
prevención y en primeros auxilios. 

Carmen: Se trata de los productos de 
apoyo, son productos que tenemos para 
ayudas puntuales, cuando se presenta 
un problema como un ictus, o cualquier 
enfermedad que derive en una parálisis, en 
esas circunstancias, disponemos de camas, 
colchones especiales o sillas de ruedas para 
poderlos ceder en momentos puntuales. 
Significa una gran ayuda para familias que 
pueden tener un problema en un momento 
dado. Evitan así adquirir estos productos, 
van destinados a personas con dificultad 
económica. Son de apoyo, puntuales. 

¿Cuánto suele recaudarse en una 
jornada como la del día 16?

Carmen: El año anterior se recaudaron en 
total 2.600 euros. Es una buena cantidad. 

¿Cuántos socios sois actualmente en 
Cruz Roja Vinaròs?

Carmen: Somos 620 socios. 

La cantidad de socios no ha bajado, a 
pesar de la crisis.

Juanjo: No, Cruz Roja ha aumentado los 
socios, el año anterior 
éramos 610. En la última 
reunión en Castelló surgió 
el tema, es una aparente 
contradicción porque 
estamos viviendo una 
crisis socioeconómica, 
pero justo a sido al revés, 
hemos aumentado el 
número de socios, y la 
cantidad de los donativos. 

¿Qué proyectos tenéis previsto 
desarrollar en un futuro próximo?

Juanjo: Un proyecto que se denomina 
“Tendiendo la mano”, se trata de un 
programa de ayuda a personas mayores, que 
están en casa y que se encuentran solos. Se 
trata de visitarlos, de acompañarlos a pasear, 
al mercado o llevarlos al médico.

Existe gente en Vinaròs que sufre de 
soledad?

Juanjo: Sí, gente que no tiene familia, 
o que la tiene lejos, y hace 3 años que no 
sale de casa porque no tiene con quien 
salir a la calle a pasear. Es un proyecto que 
nos encanta, nos parece muy bonito. Ya 
contamos con voluntarios. 

Carmen: A menudo da la sensación de 
que a las personas solo puedes ayudarlas 
económicamente, y no es así. A veces, 
simplemente sentándote a su lado y 
escuchándolo se hace ya un gran trabajo. 
Que puedan expresar su angustia, y poder 
transmitir lo que sienten. 

¿Alguno más?
Juanjo: Si, tenemos una sección de 

juventud, de medio ambiente, y contamos 
con un Punto de Información Laboral ( 
PIL). Además del PCPI, que ofrece cursos 
de información que, está dirigido a jóvenes 
de 16 a 18 años, que no quieren seguir 
estudiando pero aún no pueden trabajar. Se 
intenta reorientar su vocación.

Un curso que sirve de puente entre la 
vida escolar y la laboral.

Juanjo: Exacto. Es un curso que no nos 
aporta dinero, pero ya llevamos dos o tres 
años llevándolo a cabo. Representa un 
déficit de 6.000 euros, pero así tienen una 
opción. Este año hemos tenido a 16 jóvenes. 
Sólo con que la mitad de ellos puedan sacar 
provecho de él, ya nos sentimos satisfechos.

Casanova: “En Cruz Roja 
no nos limitamos a dar 
peces, estamos enseñando 
a pescar”
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Agafem el tren? 
Quan un no té res, amb molt poc se 

conforma. Aquesta màxima tan casolana 
la podriem aplicar a l’ampliació dels trens 
de Rodalies entre Vinaròs i Castelló que 
es presentava recentment. Per alguna 
cosa es comença, em diran alguns. 

No seré jo qui negue la dedicació 
que el regidor Lluís Gandia li ha posat a 
aquest objectiu. Una entrega a la causa 
que li ha valgut burles i apel.latius que ell 
encaixa amb un somriure i que l’animen 
a continuar defensant de forma quasi 
obstinada els seus objectius. Gandia té 
una capacitat de treball important,  una 
qualitat que ha desenvolupat de forma 
admirable en aquesta lluita de dotar a 
Vinaròs d’una comunicació ferroviària 
digna amb la capítal de la província. 
I és que, en aquesta empresa, ha fet 
coses tan cridaneres com enviar carbó o 
participacions de loteria a La Moncloa, 
tot reivindicant el dret dels vinarossencs 
a tindre trens que ens unixquen amb 
Castelló. Ara, però, aquestes accions tan 
particulars ja no hi caben. Ara, el que 
queda, és creuar els dits i pensar que, 
siga de qui siga la responsabilitat de 
decidir si s’amplien o no els Rodalies, veja 
que no és cap caprici sinò que es tracta 
d’una necessitat per a què la comarca 
no seguisca allunyada de Castelló i es 
fomente així el fluxe de persones que, 
per motius laborals, d’estudis o del que 
siga han d’anar i vindre. Econòmicament, 
pot resultar viable –hi ha estudis 
que ho demostren- i socialment és 
imprescindible.

Cert és que un tren diari més és una 
collita minsa, després de tot el que s’ha 
defensat, escrit i parlat sobre el tema. 
Però també és cert que, només en uns 
mesos, s’ha aconseguit més que en vuit 
anys. Recordem també que s’ha ampliat la 
connexió directa entre Vinaròs i Madrid, 
en un intent d’apropar turistes. Tant de 
bó, la màquina no s’ature aquí.

L’Ajuntament posa en marxa una línia 
d’actuació en ocupació dirigida a la gent 
major de 45 anys. El regidor d’Ocupació, 
Juan Amat, ha avançat que aquesta línia 
de recolzament municipal està dedicada a 
un sector que suposa el 33% de la població 
en atur en el municipi. Amat replicava 
així a les declaracions efectuades des del 
PSPV Vinaròs per el portaveu socialista 
Jordi Romeu afirmant que des del groven 
loca estan compromesos amb les línies 
de polítiques d’ocupació i en generar 
llocs de treball a la ciutat. Els requisits per 
tal d’optara aquestes ajudes a les quals 
l’Ajuntament destinarà un total de 20.000 
euros impliquen els empresaris, que deuen 

contractar un mínim de 3 mesos a majors de 
45 anys empadronats a Vinaròs en diferents 
modalitats, tant a jornada completa com a 
mitja tornada i en diferents períodes, en 
principi durant un mínim de tres mesos. Les 
empreses que contracten a aturats majors 
de 45 per un total de 6 mesos rebran un 
recolzament econòmic de 300 euros i de 150 
euros en el cas que l’aturat sigui major de 55 
anys. També hi ha ajudes si la contractació 
se realitza a jornada completa durant 12 
mesos o si se utilitza un altra modalitat amb 
contracte parcial i un mínim de 20 hores 
setmanals. Des d’Ocupació, Amateiterava 
el compromís del seu departament amb els 
aturats de la ciutat.

Destinen 
20.000 euros 
a polítiques 
d’ocupació

El pasado viernes 15 de Junio se procedió 
a la  Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa Agrícola “El Salvador” de Vinaròs, 
en el salón de actos de la Caixa Rural Vinaròs. 
El Consejo Rector y todo el equipo de gestión, 
expusieron todos los puntos de la orden 
del día en referente a su gestión y cuentas 
anuales así como de nuevos proyectos que 
se están realizando en la actualidad  como de 
proyección futura a todos los socios, siendo 

aprobados todos ellos por una unanimidad,  
ya que en dicha asamblea se dio cuenta  de 
la buena salud que goza una institución  tan 
tradicional como innovadora,  referente de 
nuestra cultura y tan comprometida con 
nuestras gentes durante tantos años de 
trabajo y sacrificio.

El Consejo Rector agradece la gran 
asistencia y participación de socios que cada 
año se supera.

Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa Agrícola “El Salvador”
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Des d’Esquerra Unida han segut crítics amb 
el balanç ofert des de alcaldia. El portaveu de 
l’agrupació, Manuel Villalta, ha recordat que 
actualment hi ha molta gent a Vinaròs que està 
en ena situació greu a nivell laboral. Quan a el 
lema que apareixia en el programa sobre que el 
PP estava compromès amb el benestar, Villalta 
opinava que es devia fer referència al benestar 
de “cobrar dos sous”  en relació a alguns regidors 
del govern local. A més, Villalta ha recordat que 
en prendre possessió de l’ajuntament hi havia 
en caixa un deute de 27 milions d’euros, deute 
que no ha baixat quan a quantitat econòmica, 
“hi ha els mateix deute”.

Des d’Esquerra Unida s’ha lamentat que no 
s’hagi posat en marxa projectes de calat en 
diferents àrees, com la de Comerç, departament 
en el qual Villalta ha incidit què, tot i les diferent 
campanyes engegades, el mercat compta amb 
el mateix número de parades que en quedar 
inaugurat desprès de la remodelació. 

Així, dels 94 punts que va enumerar l’alcalde 
de Vinaròs, Juan Bta. Juan, durant la roda de 
premsa del balanç, el portaveu d’Esquerra Unida 
ha matisat que l’alcalde sols va fer referència 
a 4 dels punts, “on estan els altres 90?”, s’ha 
preguntat. Villalta també ha recordat que quan 
el PP estava en l’oposició era molt reivindicatiu 
amb els projectes pendents, i que actualment 
aquesta actitud, ara ja han complit un any en 
el govern local en majoria absoluta, s’ha diluït. 
Villalta ha reconegut que s’ha coincidit amb una 
situació econòmica concreta, però que des del 
PP ja coneixien aquesta situació abans d’accedir 
a l’Ajuntament, i ha remarcat que aleshores ja es 
va manifestar la prioritat respecte a la creació 
de llocs de treball quan en “1 any sols s’han 
creat dos llocs de treball”. Respecte al fet que 
el regidor d’Obres i Serveis pretén fraccionar 
serveis, Villalta ha apostat perquè aquest siguen 
gestionats per iniciativa municipal, i ha recordat 
que pot representar una oportunitat perquè 

gent de Vinaròs puga accedir a un lloc de treball, 
i que deurien prioritzar-se, també, empreses 
de Vinaròs. El portaveu d’Esquerra Unida ha 
recomanat que es duga a terme un estudi per 
tal de contemplar la viabilitat d’aquesta gestió, 
“parlem de milions d’euros”, ha puntualitzat 
Villalta.

EU crítics amb el balanç d’alcaldia

El edil de Deportes, Lluis Adell, ha salido 
al paso de las declaraciones vertidas desde 
PSPV Vinaròs por el responsable de deportes, 
Guillem Alsina, para recriminar la actitud de los 
socialistas, ya que durante la rueda de prensa 
se le acusó, según ha afirmado, de llevar a cabo 
acciones que no permite la normativa durante 
el Día de la Bici con la no contratación de un 
seguro específico para los participantes. En 
este sentido, Adell se defendía indicando que 

se debe diferenciar las pruebas competitivas 
de las deportivas populares, y mostraba la 
recomendación de la Agencia Valenciana de 
Salud, organismo que indica, según ha leído 
Adell, que “en los casos en que la asistencia 
sanitaria prestada en la red pública a deportistas 
derive de un práctica recreativa, no competitiva 
y por tanto efectuada al margen del ámbito 
federativo, los gastos generados por la misma 
entra dentro de la cobertura asistencial pública 
del lesionado”. Además, respecto al hecho de 

Réplica de Adell a críticas sobres seguros deportivos
El edil de Deportes se defiende de las críticas del PSPV Vinaròs

4 PLAZAS LIMITADAS

4 POSIBILIDAD DE IDA
    Y VUELTA EN AUTOBÚS

¡ GRAN REVETLLA
SANT PERE
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

MINI BOCADILLOS

Reservas
t. 964 45 25 25
m. 607 392 241

Precio 26 €

tener que pedir disculpas a la anterior edil de Deportes, Mª José 
Ferrer, por las insinuaciones realizadas respeto a que los seguros 
de las pruebas deportivas se vinculaban al ámbito profesional 
de la edil externo al consistorio, Adell ha afirmado que su 
extrañeza ante este hecho fue vertida durante una comisión, y 
que  nunca se había hecho pública. Aunque Adell afirmaba que 
si había molestado a alguien, pedía disculpas, ha declinado pedir 
perdón, ya que según ha opinado no es él el que debe solicitarlo.

URGENT 
En adopció

T. 609 763 908
El Corralet
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A la foguera, 
de Sant Joan

A.C.

actualitatactualitat

La venta de diaris ha baixat de manera espectacular. 
I no només per que els llegim en format digital. La 
gent estem cansats de sentir les notícies, de mirar els 
informatius, de llegir els rotatius. Sembla increïble que 
es pugui generar tanta informació negativa. Es evident 
que convé estar informat. La informació ens fa forts, 
és poder. Això és el que ens han ensenyat, el que ens 
diuen també a les universitats de periodisme. Però... 
quina informació és aquesta que ens fa sentir més fora 
de joc que mai? Quin poder és aquest que ens fa veure 
amb claretat uns culpables indultats.  Banquers i polítics 
amb responsabilitats sobre la situació a la que ha arribat 
el país i indemnitzats amb quantitats de diners més 
insultants que mai. Una situació econòmica que no 
controlem i que sembla que ens porta cap a l’Apocalipsi! 
Va home, va. Que ja n’estem més que tips. Davant de 
totes aquestes notícies que apunten a dimensions 
tan llunyanes a la nostra quotidianitat, els d’apeu ens 
despistem del nostre dia a dia. I és aquí on està el secret. 
Deixar d’informar-nos amb aquesta dinàmica tòxica a la 
que hem entrat i disfrutar del nostre dia a dia. Diumenge 
passat a l’ermita d’Ulldecona es generava una energia 
creativa i una força musical que es transmetia als que 
allà hi erem. Per tres euros un es carregava de creativitat 
i força amb l’actuació dels Flamingo Tours. I encara ens 
queden unes quantes actuacions per viure aquest estiu. 
Més creativitat, en aquest cas gratuïta, és la que es veurà 
en el cicle de curtmetratges de la caixa rural. Hi ha molta 
gent amb ganes de fer coses i que fugen del pensament 
únic negatiu. Deixem-nos raptar per aquestes fonts 
d’energia. Ara que ve Sant Joan, és moment de cremar 
tot el que ens frena i enfocar el futur amb ganes. Més 
d’un diari omplirà aquestes fogueres, bona utilitat per a 
tota aquesta informació que ens està desgastant a tots. 
Tots aquests titulars de portada, en negreta i cos 20, a la 
foguera!, la de Sant Joan.

La Universitat Jaume I mitjançant un 
conveni amb Conselleria ha incorporat 
Medicina i Infermeria aquest curs que ara 
finalitza 

El Hospital Comarcal i la UJI van firmat 
un conveni l’any 2010 de col·laboració 
juntament amb la Conselleria de Sanitat i la 
d’Educació, un acord de col·laboració que 
ja es troba en la part final i que permetrà  
possibilitar en l’àmbit de la Universitat de 
Castelló estudis de Medicina i de Infermeria. 
Com explicava el gerent de l’hospital, 
Amadeo Bellés, actualment estem 
pendents que Conselleria atorge el grau 
d’acreditació, “podrem ser universitaris”, 
indicava el gerent, “abans era poc poblable 
que un hospital com el de Vinaròs poguera 
arribar a ser universitari, normalment eren 
els hospitals grans els que tenien accés 
directe a la facultat de medicina”, afirmava 
Bellés, situació que suposa un estímul per 
a la formació, segons el gerent de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs.   

Per a seua part, el rector Vicent Climent, 
ha precisat que el conveni estableix quins 
són els 4 centres hospitalaris que recolzaran 
la tasca universitària, com ara l’hospital 
provincial, el general, el de La Plana, i, 
també, l’hospital de Vinaròs.      

Aquest curs que ara finalitza ha sigut el 

primer en el qual s’han desenvolupat cursos 
de Medicina i Infermeria -“ara són graus”- i 
que l’acollida se materialitza en xifres, ja 
que s’han acollit 80 estudiant en l’àmbit 
de Medicina i 60 alumnes que han escollit 
Infermeria. A més, la UJI anualment, s’acull a 
180 estudiants de Picologia, tres titulacions 
que existeixen actualment sota el paraigua 
de Facultat de Ciències de la Salut. Tant en 
Infermeria com en Medicina, segons ha 
explicat Climent, es posa l’accent en que 
la formació sigui molt practica, “per la qual 
cosa, el paper del centres hospitalaris, i 
el dels professionals que treballeu en ells 
es fonamental per tal de formar els futurs 
metges i infermeres”. Així, es necessària 
una relació molt intima entre universitat i 
centres hospitalaris, com ha assenyalat el 
rector de la UJI, “ser requereix als estudiants 
que facin la seua una part molt important 
de la seua formació en estos centres”, ha 
precisat, afegint que els estudiants desprès 
del primer curs reben docència “in situ” en els 
propis centres hospitalaris. Com ha informat 
Climent, des d’aquestes comarques del nord 
se desplacen fins la UJI al voltant de 600 
estudiants, una xifra “realment important”. 

El rector estava acompanyat per Francisco 
López vicerector de relació acadèmica, i 
Aurelia Bengochea, vicerractora de estudis 
i espais europeus  d’educació superior de la 
UJI

Medicina i Infermeria, dos apostes 
més de la UJI

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, Junta 
Local de Vinaròs comunica a sus socios y publico en 
general, que el próximo sábado 07 de julio de 2012, como 
ya viene siendo habitual y de forma gratuita, tendrá lugar 

en el local de la Asociación situado en la  Travesía San Vicente, nº 3 – 1º 
la CONSULTA de revisión de la piel que realizará la Dermatóloga, Dra. D. ª 
Isabel Hernández; en horario de 10’30 a 13’30 horas.

Todas aquellas personas interesadas en acudir a la misma, rogamos 
se pongan en contacto con nosotros a fin y efecto de concertar la 
correspondiente cita; llamando al Teléfono Móvil de nuestra Psicóloga 
Marta  670.629.345; de lunes a viernes y en horario de mañana de 10 a 13 
horas, o bien  al Teléfono  964.451.629, de miércoles a viernes de 10 a 13 
horas (mañanas) y de 15 a 17 horas (tardes).

Visitas de dermatologia
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La ciudad cuenta con seis nuevos equipos 
para emergencias 

La edil de Sanidad, Mar Medina, presentaba 
esta semana los nuevos equipos de 
desfibriladores adquiridos por el Ayuntamiento 
de Vinaròs. Se trata de un aparato electrónico 
portátil, un producto sanitario, que diagnostica 
y trata la parada cardiorrespiratoria. Según 
Medina, el consistorio ha adquirido en total 6 
de estos equipos automáticos más 6 maletines 
de emergencia complementarios que estarán 
destinados a diferentes instalaciones deportivas, 
como el Pabellón, la Ciudad Deportiva o las 
Pistas de Atletismo. Además, la Policía Loca 

ltambién contará con uno de estos equipos, ya 
que, como señalaba Medina, “son los primeros 
que suelen llegar a los sitios”, algo que podrá, en 
alguna ocasión, salvar alguna vida si se cuenta 
con el equipo adecuado que permite actuar 
con rapidez. Medina también informaba que 
además de los efectivos de la Policía local, los 
conserjes y los monitores responsables de las 
diversas actividades han recibido los cursillos 
homologados que permiten adquirir  los 
conocimientos necesarios para saber cómo se 
utilizan los aparatos electrónicos. Media¨ quien 
declinaba informar sobre la cantidad invertida 
en la adquisición de los equipos, enumeraba 

el contenido de los maletines, con artículos de 
primera necesidad en caso de accidente.   

Por otro lado, Medina indicaba que la pasada 
semana se efectuó un control top-manta, una 
operación especial, como ella misma definía, que 
permitió identificar a 15 personas y detener a otras 
5el operativo especial se repitió durante el fin 
de semana. Desde Subdelegación del Gobierno 
se ha reclamado una reunión con alcaldes de 
diferentes localidades de la comarca para tratar 
de manera conjunta esta problemática. Medina 
pedía también la cooperación ciudadana en el 
sentido de que dejen trabajar a la policía cuando 
esta realiza las identificaciones. 

El Ayuntamiento de Vinaròs 
adquiere 6 desfibriladores 

Una gran satisfacción es lo que han trasladado 
desde el departamento de Comercio tras la 
celebración de la Vinaròs Fashion Night. La edil 
Amparo Martínez ha afirmado que el viernes por 
la noche se vivió “una gran alegría” en las calles 
de la ciudad, calificativos a los que ha sumado 
los de “euforia y subida de adrenalina”. Así, la 
propuesta ha servido, también, para convertirse 
en una inyección de vitaminas dirigida al sector 
comercial, un empujón que hacía falta, ya que, 
como indicaba Martínez, el comercio en Vinaròs 
a estado viviendo en los últimos tiempos una 
situación complicada. Respecto a la cantidad 
invertida por cada comerciante, se eleva a 

35 euros, una cantidad a la que se suma en 
publicidad la participación del consistorio, que 
se sitúa alrededor de los 2.000 euros. Además, 
Martínez ha señalado que la propuesta ha 
conseguido que los comercios hagan piña, 
una unión que puede servir para superar la 
situación. Martínez agradecía la colaboración y 
participación de todas las personas que se han 
implicado en la apuesta “fashion”, desde jóvenes 
DJ, hasta integrantes de La Alianza o los jóvenes 
que atendieron las barras y estuvieron sirviendo 
bebida. En este sentido, la edil de Comercio ha 
destacado la incidencia que la noche tuvo en el 
sector hotelero, ya que la ciudad vió sus locales 

de ocio llenos asta altas horas de la noche. 
Por su parte, la impulsora de la idea, Isabel 

Lladó, también ha mostrado su satisfacción 
por el resultado, que ha sido finalmente mejor 
que el esperado. Además, ha añadido que la 
propuesta puede tener continuidad, pero que 
se debe marcar una fecha concreta, y que ha 
servido finalmente, para lo que estuvo ideada: 
promocionar el comercio de Vinaròs.

Valoración de la Vinaròs Fashion Night
Satisfacción en el departamento de Comercio por el 
resultado de la apuesta de promoción comercial  

La portavoz y edil del PVI afirma que se han 
enterado de quien será el mantenedor de fiestas 
a través de la prensa

La edil y portavoz del PVI, Mª Dolores Miralles, 
ha lamentado que se enteraran de quién era el 
mantenedor de fiestas por la prensa, ya que no 
se informó al resto de partidos de esta decisión, 
que ha incidido en que hubieran apoyado, ya que 
creen que reúne todas las cualidades, pero que la 
elección hubiera podido ser trasladada para que 
los partidos de la oposición estuvieran informados. 
Siguiendo con la programación de fiestas, Miralles 
ha apuntado que este año son obra del gobierno 
local,  ”desgraciadamente, ha sido nefasta”, ha 
declarado Miralles, el motivo es que en su partido 
sienten decepción porque aún no está constituida 
la Comisión de Fiestas. La portavoz ha mostrado 
su preocupación ante la posibilidad de que desde 
el gobierno local se escoja para integrar la citada 
comisión a gente afín al PP. Finalmente, Miralles ha 
afirmado que en un año de gobierno, lo único que 
se ha hecho ha sido dictar ordenanzas y elaborar 
reglamentos. 

Miralles también ha lamentado todas las acciones 
que se han llevado a cabo en el paseo marítimo 
durante los últimos meses encaminadas, como 
ha opinado, ha desvirtuar una obra penada como 
un espacio diáfano y peatonal y que ahora sufre 

de tránsito rodado, un tema que ha ocasionado 
según Miralles quejas vecinales. Desde el PVI se 
va  a solicitar que al menos durante las fiestas y 
durante este verano, se lleve a cabo la restricción 
de circulación, ya que no solo están circulando por 
el carril adaptado al paseo marítimo coches cuyos 
propietarios son residentes, y “a velocidad excesivo”. 
Miralles también ha lanzado sus críticas contra la 
oficina de Información y Turismo “un mamotreto”, y, 
entre otros elementos,  contra la fuente de reciente 
inauguración, que ha comparado a “una ducha”, 
un elemento que lejos de ser “la guinda” del paseo 
parece “una chapuza”.”Canta como una almeja”. 
Desde el PVI se han desvinculado por completo 
con la estética de la fuente, en la que, ha asegurado 
Miralles, su partido no ha tenido nada que ver. 

 Diputación y Planes Provinciales
Por otro lado, Carlos Roger ha alabado el 

resultado de la Vinaròs Fashion NIght, una iniciativa 
surgida del ámbito privado y que ha obtenido 
el apoyo del consistorio, como  incidía, lo que 
demuestra la necesidad de relacionar propuestas 
de diferentes sectores, por lo que para el PVI es “de 
vital importancia” la creación de estamentos como 
el Patronato de Turismo o la Comisión de Fiestas, 
para que sirvan de paraguas y acojan e impulsen 
propuestas de este tipo.  

En otro orden de cosas, el independiente 

ha informado que Diputación ha reclamado al 
consistorio la devolución de más de 27.000 euros 
por anomalías en la tramitación de obras ejecutadas 
dentro de estos planes en los ejercicios de 2009 y 
2010. Según Roger, en la adecuación de viales como 
la calle del Carmen y Santa Mónica la Diputación ha 
propuesto la anulación de 22 748 euros que deben 
ser devueltos. En cuanto a los planes de 2010, 
correspondientes a un retraso en las obras de la 
Colonia Europa, la Diputación también ha solicitado 
una devolución “es intolerable que por parte de la 
Diputación, de nuestra Diputación, se pretenda 
argumentar ahora esta no adecuación a los plazos 
de finalización de obra”. Roger ha trasladado su 
preocupación por el retraso sufrido en las obras de 
Doctor Fleming. Roger ha recordado que Vinaròs 
paga a Diputación “la friolera” de más de medio 
millón de euros por la recaudación de los tributos 
de la ciudad, algo que se suma a la demanda de 
intereses por parte de Diputación a los préstamos 
que solicita Vinaròs vinculados a sus propios 
tributos.

El PVI denuncia que aún no está 
formada la comisión de fiestas



9

n. 564 - 22 de juny de 2012

Qui poca 
paraula….!

Mª Dolores MIralles

El lunes de la semana pasada se reanudaban 
las obras de la calle dr. Fleming. Considero que 
es una buena noticia -me imagino sobre todo 
para los comercios de aquella calle- ya que al 
reducirse el paso de peatones por la misma, tal 
y como había quedado, pienso que debían bajar 
sus ventas. O sea, que tanto para ellos, como 
para la ciudadanía en general, la finalización 
de las obras, será una comodidad para unos y 
mejoría de su economía para otros. Esperemos y 
deseemos que tengan un pronto final, máximo 
por las fechas que se avecinan, ya que somos 
muy visitados.

En las calles que van desde la avda. María 
Auxiliadora, al camí fondo, la J. Sebastian Farga 
y la de fray Pedró Gonel, se ha reorganizado el 
tránsito de vehículos por las mismas, siendo 
ahora de una sola dirección. Por su estrechez, 
creo que ha sido una buena decisión, ya que 
incluso pueden aparcar más coches, y una de 
las cosas que también se ha cambiado, es el sitio 
donde estaba el paso de peatones alejándolo 
de la esquina para mejor visibilidad de los 
conductores, por si al entrar en la calle está 
cruzando un peatón, borrando totalmente el 
anterior paso, con lo que se evita que se pase 
por el anulado, lo cual provocaba algunos sustos 
en sitios donde no se borró, como por ejemplo 
al final de la calle san Gregorio (camí Alcanar).

Y ya que se están haciendo todas estas 
rectificaciones, que hacen que sea mas cómodo 
circular por estas calles estrechas de dos 
direcciones, y siguiendo mi cabezonería, a ver 
cuando se pinta de amarillo el bordillo de la 
acera de la entrada del camí fondo y se hace 
respetar, ya que así también será mas cómoda 
su circulación, puesto que las señales actuales, 
ni se respetan, ni se hacen respetar.

Después de haberme manifestado en más de 
una ocasión sobre mi incapacidad política, como 
tantas veces, haré un comentario por el cual no 
sé cómo autocalificarme: si como atrevido o 
inconsciente. He leído varios comentarios sobre 
que ahora se cumple un año de toma de posesión 
por el actual gobierno municipal, y en estos 
comentarios críticas por no haber cumplido lo 
prometido y pregunto: ¿no dura cuatro años la 
legislatura? ¿no es entonces cuando se han de 
comentar las cosas prometidas y no realizadas? 
¿no quedan tres años? En este tiempo, ya no se 
puede hacer lo que hoy no está realizado; por 
ejemplo, se ha escrito mucho sobre la Calle 
dr. Fleming: ya se han reanudado las obras, 
perdonen mi atrevimiento por comentar algo 
de lo que no entiendo.

El dia 11 de Juny de 2011, va haver-hi un canvi 
de govern municipal. El PP guanyà les eleccions 
per majoria absoluta després de prometre 
en la seua campanya electoral, nombroses 
propostes que  a dia d’avui han estat incoplides i 
disfressades amb mentides . 

En primer lloc, per amagar la seua 
incompetència, han aprofitat la crisi i la greu 
conjuntura  econòmica, pera explicar a tots els 
nivells nacional, regional, provincial i municipal, 
que la culpa  sempre és dels altres, mai d’ells que  
a la fi són ells i només ells, els que governen, 
manen i per tant decideixen.

Prova d’això i sabedors del poc que estan fent 
des de l’ajuntament  en projecte, treballs,……a 
vegades l’inconscient els delata i en els articles 
que publiquen en premsa, només posen 
excuses, com sempre del mal estat financer que 
s’han trobat (mentida), encara que són molt 
conscients de la poca o cap activitat municipal 
en projectes i realitats que es van executar i que 
són de vital importància per al futur del nostre 
poble, ja que sobre aquests s’assentaràn els pilars 
per al nostre futur.

També fa un any que no s’ha convocat 
el Patronat de Turisme (vergonyós). Aquest 
òrgan agluitina a empresaris del sector de la 
hostaleria, comerç, inmobiliaries, oci, oferta 
complementària, grups amb representació 
municipal. Tots aquests esmentats anavaven 
treballant i assenyalant les pautes turístiques a 
seguir.                                  

Ara pareix que s’ha perdut el nord, es decideix 
tot a dit, les decisions les prenen unes poques 
persones o a vegades una només, encara que 
la proposta turística, es manté básicamente 
seguint les línis que es van adoptar en les 
anteriors legislaturas, poc a a poc es van diluïnt , 
fins al punt que en les presentacions, cròniques, 
reportatges,……es pot arribar a confondre 
l’oferta turística de Vinaròs amb la d’altres 
poblacions veïnes.

S’ha treballant de valent aquests darrere anys 
des del Patronat de Turisme i des de la Regidoria 
de Turisme, per arribar on estem.Tenim la sort de 
comptar amb uns grans professionals , els quals 
amb molta dedicació han posat els  fonaments 
per la consolidació de Vinaròs com municipi 
turístic peculiar i de qualitat. Per tant seria una 
llàstima perdre el aconseguit, per falta de rigor i 
interés dels governants actuals.

El nostre partit no està en contra de donar 
suport als actes de promoció turística juntament 
amb altres poblacions, però si estem en contra 
de que allò que s’ha consolidat com marca 
turística única de Vinaròs, tant des la vessant 
gastronòmica, com turisme familiar, oferta 
complementària, turisme d’excel.lència, es vegi 
ara difuminat, sense coordenades i objectius 
clars. 

Per això, li preguem al Sr. Tàrrega, després 
de les manifestar que ell era el més interesat 
en que s’engegés el Patronat, perquè va ser 
ell el que el  que va posar-lo en funcionament,  
que de manera urgent es forme i es convoque 
al patronat de Turisme, aixi com el d’altres 
comissions , que a dia d’avui, després d’un any, 
no s’han creat, com és Festes, Accessibilitat, Medi 
Ambient, Participació ciudadana.

Facen el favor de posar-se les piles,  comencen 
a treballar que ja ha pasat un any.

Recordem als nostres col·laboradors de 
la secció d’Opinió que el nombre de 

caràcters destinats als articles són 
2.500 caràcters amb espais.

Ass. Cultural Tropical 
adverteix sobre fets 
violents a Vinaròs

Associació Cultural Vinaròs Tropical
Des de l’Associació Cultural Vinaròs Tropical volem 

posar de manifest una sèrie de fets ocorreguts al 
nostre poble durant els últims temps, dels quals 
l’últim episodi el vam tenir recentment. Aquests 
incidents tenen a veure amb la violència que un grup 
de radicals violents està focalitzant sobre alguns 
dels nostres membres i simpatitzants, així com 
d’altres persones vinculades a moviments socials, 
associacions i veïns del nostre poble. Sembla ser que 
la seva motivació és ideològica, tot i que la nostra 
associació té com a objectiu la difusió de la cultura 
musical negra, des del jazz fins el reggae, i no la 
difusió d’idees polítiques.

En els últims dos anys han sigut moltes les vegades 
en que amics, familiars i coneguts de membres 
de l’Associació han patit les amenaces i agressions 
(físiques i/o verbals) per part d’aquests joves vinculats 
a grups organitzats d’ultradreta. Hi ha hagut un llarg 
d’accions encaminades a fomentar la nostra por o a 
buscar l’enfrontament directe.

Afortunadament no han aconseguit el seu 
propòsit ja que, per part nostra, no hem cedit a les 
provocacions per considerar que buscar la justícia 
pel nostre compte no és una solució desitjable per 
ninguna de les parts ni per millorar la convivència.

Som conscients que en la nostra societat existeixen 
diferències ideològiques entre els seus membres 
i que aquestes han de ser un element enriquidor 
per la mateixa. Cadascú és lliure de pensar el que 
vulgue, però de la mateixa manera creiem que el 
respecte entre les persones és més important que 
qualsevol dogmatisme; Vinaròs és un poble on tots 
ens coneixem, i tots tenim amics o coneguts que 
pensen diferent de nosaltres i això no és un motiu per 
exercir la violència . I precisament per contraposició a 
això ens trobem davant un cas en què, més enllà de 
la ideologia de cadascú, un grup de violents busquen 
la intimidació i la violència com a finalitat, utilitzant la 
política com un pretext que els permet (únicament 
als seus ulls) justificar els seus actes; dubtem molt 
que siguen capaços de mantenir un discurs polític 
coherent, elaborat i racional més enllà de quatre 
frases incendiàries.

En aquest sentit, el principal error és no haver 
denunciat cadascuna de les vegades que hem tingut 
enfrontaments, pensant erròniament que “ja se’ls 
passarà”, “són quatre borinots que no saben el que fan” 
o que es cansarien en algun moment de fer l’imbècil. 
Per desgràcia hem observat que res d’això ha passat 
i, el que és més greu, la situació ha empitjorat ja 
que han vist que, fins el moment, els seus actes no 
han tingut conseqüències de cap mena. Haurem 
d’esperar a que ataquen algú amb una navalla per 
alçar la veu? Hem d’esperar amb els braços creuats 
fins que tinguem una desgràcia més greu?

Preguem que les autoritats prenguen nota de 
tot això, i que si algun dia ocorre alguna tragèdia , 
no puguen dir que no tenien constància d’aquesta 
situació .
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Flama del 
Canigó 

Nosaltres, segurament per la 
nostra ascendència pirinenca, 
sempre ens ha agradat el foc en 
totes les seves vessants, ja siga en 
forma de petards, fogueres, falles, 
ninots.......... .

Celebrar amb focs i danses, tots els solsticis, 
tant el dia mes curt de l’any, que s’apropa a les 
festes nadalenques, i a Vinaròs i a molts mes 
indrets dels Països Catalans, s’ha traslladat a Sant 
Antoni, com per a celebrar el dia mes llarg de 
l’any, o la nit mes curta, com vulguem dir-li,  com 
es la nit de Sant Joan.

La festa del foc i de les danses, encara que 
es típica de tots els països mediterranis, Es 
va conservar mes vivament en les valls mes 
amagades i fortament poblades, en aquella 
època dels pirineus.

Quan les conquestes de Jaume I van forçar a 
repoblar unes terres que en molts casos van ser 
abandonades pels seus pobladors antics, i van 
empènyer a les superpoblades terres pirinenques 
a buscar nous assentaments, amb unes terres i 
amb un clima mes bons,  mes tranquil·les i amb 
molts de casos sense propietaris. Era anar a la 
conquesta de noves i mes “agradables” terres. 

Aquests nous pobladors van portar amb ells, 
la seva  llengua, les seves costums, i les seves 
tradicions. Aquestes costums han perdurat a 
través dels segles i s’han adaptat, en molts de 
casos, a la manera d’esser dels pobladors que 
encara romanien en aquestes terres i a la seva 
geografia i les seves particularitats.

Enguany, com tots els anys la Flama del Canigó 
serà present al nostre poble malgrat totes les 
diferències que han pogut hi haver, pensem que 
les costums no es poden perdre. 

Des d’ací volem donar les gràcies a totes les 
entitats que fan possible conservar aquesta 
tradició ancestral i sobretot al Ball de Dimonis 
de Vinaròs per la gran tasca que d’investigació 
dels nostres balls músiques i costums del nostre 
poble.

Cal dir que lamentem la retirada en la 
col·laboració dels actes, d’una entitat, perquè a 
la llarga qui surt perdent sempre es el poble.       

De qui són víctimes 
els treballadors?

L’esquerra anticapitalista continua senyalant 
els capitalistes com els explotadors per 
antonomàsia. Presenten la figura de l’empresari 
com el monstre xucla sang d’assalariats i 
s’afegeixen als sindicats per reclamar de l’Estat 
lleis reguladores de l’explotació capitalista. 

Des que Marx escrigué el famós pamflet que 
inclou la llegenda “Proletaris de tot el món 
uniu-vos”, sang, suor i llàgrimes s’han vessat 
inútilment tot dirigint lluites i insurreccions 
contra un enemic secundari: els capitalistes. 
Marx, però, va advertir que el problema no 
eren les persones sinó el sistema, però va 
morir sense descobrir que el capitalisme és un 
problema col·lateral.

Per si encara dubten els “anticapitalistes”, 
la crisi ha demostrat que sense la protecció 
de l’Estat el capitalisme ja no existiria. La 
manera de protegir-lo, és brutalment lògica: 
extorsionar les capes populars fins l’ultima 
gota per tal d’evitar la caiguda del pilar del 
capitalisme: el sector financer (els bancs). 

El capitalisme només pot subsistir sota 
l’empara de l’Estat; els capitalistes només en 
són beneficiaris indirectes. Abans del rescat 
bancari, la dimensió de l’aportació de l’Estat 
al sector financer equivalia a gairebé 8.000 € 
anuals de cada persona amb nòmina. Sense 
comptar amb les retallades, amb l’aportació 
fiscal —de la Seguretat Social a l’IVA— l’Estat 
saqueja més del 60 % del sou de treballadors 
i funcionaris. Els capitalistes són la cortina de 
fum que amaga l’explotador per excel·lència: 
l’Estat. La relació d’aquest amb el capitalisme 
és totalment interessada: l’Estat crea les 
condicions per l’expansió del capitalisme, 
imposa la industrialització i el poderós sector 
financer, i els protegeix de totes les crisis que 
origina el seu irracional funcionament. A canvi, 
el capitalisme esclavitza la població forçant-la 
a una vida encadenada al treball que impedeix 
els individus realitzar-se com a persones lliures 
per decidir el seu destí. A través de l’explotació 
capitalista l’Estat confisca el 90 % de la 
productivitat dels treballadors.

La demagògia esquerranista ens enfureix 
contra els capitalistes per protegir la 
maquinària estatal de la que en forma part 
i se’n beneficia. L’essència de l’Estat és una 
permanent dictadura (militar o parlamentària) 
enemiga mortal de la democràcia, la llibertat 
i els valors humans. No es cap utopia afirmar 
com seria de diferent el mon, si poble 
organitzés i administrés col·lectivament els 
seus recursos... sense la llosa de l’Estat.

Ramon Puig

El que avisa 
no traiciona

Tomás Sánchez calero

Vamos a comentar algo muu….original, 
el futbol.

Durante los últimos mundiales, celebrados 
en Argentina, cuando el país lo gobernaba 
un tirano, como el g. Videla, el escritor Jorge 
Luis Borges comentaba: cuando Argentina 
mete un gol, a argentina le meten un gol… 
(fue cuando más asesinatos y represión 
hubo) esperemos que ahora, durante  la 
actual Eurocopa, las personas de este país 
seamos como un gran portero, e impidamos 
que nos metan más goles.

Quien se pregunte, ¿qué podemos hacer?, 
De momento; si esa fuerza y fanatismo que 
empleamos en muchos acontecimientos 
(aparente deportivo) si esa aparente fe 
religiosa que fervorosamente algunos nos 
muestran, la empleásemos en  reclamar 
más justicia social, otro gallo

Cantaría, no solo en Vinaròs, sino en todo 
el país, y como no en el resto del mundo

Y hablando de la iglesia alguien dijo: dar 
a dios lo que es de dios y al pueblo lo que 
es del pueblo (más o menos). El impuesto 
de bienes e inmuebles que se les reclama, 
y que todos

Pagamos (algunos religiosamente) ¿a 
quién pertenece??

NOTA DE REDACCIÓ: 

Benvolguts lectors/es, el pròxim número de 
7dies actualitat de Vinaròs estarà als quioscos i 
llibreries el divendres 6 de juliol, amb un número 
dedicat als principals esdeveniments i actes de 
les festes de Sant Joan i Sant Pere 2012. Fins 
llavors… a gaudir de la setmana festiva!
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Top manta o els 
“salvapatries”

Vicent Beltrán 

Més que un ‘duro 
sevillano’!!

Jordi Moliner Calventos

Espanya és Vulgària

RESERVA YA 
TUS LIBROS DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 2012-2013

El príncep i la consort, el cap del govern espanyol i 
milers de forofos i forofes de La Roja esclaten. GOOOL, 
cantat amb melodia de la “Marcha Real” pels locutors 
fanàtics d’una emissora de ràdio. Fàbregas, un català, 
ha salvat Espanya de la catàstrofe. Les campanes al vol 
anuncien el pas solemne de la processó del Corpus... 

“Aguanta, somos la cuarta potencia de Europa, 
España no es Uganda”, SMS filtrat de Rajoy a de 
Guindos. “Un préstec?”, “un ajut?”, “una injecció?”. La 
revista Time, s’ho pren a riota: “You Say Tomato, I Say 
Bailout: How Spain Agreed to be Rescued.”. Ras i curt, 
els PIGS, és a dir, els porcs -Portugal, Ireland, Greece 
and... Spain-  de cap a l’escorxador.

La troica anuncia la contrapartida. 100.000 milions 
€ per salvar la banca que haurem de retornar amb 
un interès del 3% combinat amb l’augment de l’IVA, 
l’ampliació de l’edat de jubilació, més “reformes”, més 
“retallades”... I més impunitat per als culpables de la 
gran presa de pèl.

Al capdamunt, com a símbol de la pàtria, un rei 
cinegètic imposat per Franco, i constitucionalment 
irresponsable davant de la llei, cap d’una família 
exemplar de paper cuixé enfangada en baralles i 
negocis inconfessables. 

I uns governants farsants votats per un electorat 
còmplice. Felipe González renuncià al marxisme 
perquè “antes que ser marxista hay que ser socialista” 
i esdevingué confucià: “no importa que el gato sea 
blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”. El 
successor, José María Aznar, amb la mà al pit perjurava 
que hi havia armes de destrucció massiva a l’Iraq i 
mostrava urbi et orbi les soles fatxendes de les sabates 
damunt la taula. Rodríguez Zapatero proclamà que 
Espanya havia superat Itàlia, negà la crisi i etzibà que 
teníem una banca de Champions League. I Rajoy, el 
“Señor de los Hilillos”, se’n va al futbol. 

I feixistes recauxutats en demòcrates forever. I 
banquers jugant-se els nostres dipòsits al casino. 
I empresaris cobrant i pagant amb diner negre.  I 
promotors devastant el territori. I defraudadors fiscals. 
Tots amnistiats. 

I El president del Poder Judicial de comboi a 
Marbella. I el cap de la policia que titllà d’”enemic” els 
manifestants, ascendit.. I els sindicats apoltronats en la 
burocràcia de l’Estat. I jurats populars que en castellà 
i amb faltes d’ortografia absolen malgrat l’evidència 
factual els imputats. I ajuntaments que convoquen 
referèndums per triar si la ciutadania vol gastar-se 
els diners en bous o en treball... i trien bous, per 
descomptat. 

Sota el vernís de modernor, del frenesí consumista 
i de la glòria esportiva no hi ha més que feta la llei feta 
la trampa, Micuñaos i Aporellos. Una llosa de 16.770 € 
per càpita ens cau al damunt. I què? Els restaurants 
ja ho tenen tot a punt per a la revetlla. La Nit de Sant 
Joan serà gloriosa. Els rojos marquen gols a cabassos i 
el populatxo rojigualdo crida entusiasta: “Nosotros al 
ataque y Europa al rescate”.

Joan M. Guzman Pau

Fa uns dies el regidor del Grup Municipal 
Bloc-Compromís, Domènec Fontanet, va 
denunciar l’increment dels Top Manta 
al nostre poble. Un mal que poc més o 
menys tots coneixíem, que en gran part 
eren residents de la nostra ciutat i molts ja 
fa molts anys que es guanyen la vida com 
poden. Ara estem observant un increment 
espectacular d’aquesta gent, un increment 
que ve donat per la persecució que pateixen 
en les poblacions veïnes. Tenim molt clar 
que ells també son víctimes del sistema, son 
explotats, humiliats i segurament en drames 
personals, tot i això, es un mal que hem de 
tallar tant ajudant-los socialment en la seua 
integració, repatriació (si ells ho demanen) 
alguns no tornen per falta de mitjans. Com 
judicialment no podem permetre aquesta 
explotació laboral i de frau fiscal, doncs la 
gent que té un negoci dóna igual que sigui al 
dijous, com al carrer Major, paguen els seus 
impostos, creen llocs de treballs i formen 
part de la xarxa social de la nostra ciutat. 
No podem ser tan permissius amb els que 
delinquixen, encara que ells siguin l’últim 
eslavó d’una cadena molt més amplia. 
Aquests que defensen tan el Top Manta, per 
simpatia també deuen defensar els xicotets 
traficants que fan menuderies, pobrets 
una gran part també son immigrants. I els 
responsables de xicotets furts, al camp com 
a les cases i xalets, també son immigrants, i 
no ho dic jo (que ja suposo que em taxaran 
de racista) sinó els informes policials. Tinc 
molt clar que la majoria de nouvinguts 
venent a buscar-se el seu futur i a enriquir la 
nostra societat, però hem de ser conscients 
que també son els més desprotegits i els 
primer en notar els efectes de la crisis. Per 
això, no només hi ha que enfrontar-se al 
problema des de la part repressiva, també 
fa falta una part social e integradora que 
ajude a aquestes persones. Crec que a ningú 
li agrada veure a la policia corrent darrere 
dels “manteros“, però tampoc ens agrada 
que delinqueixen impunement. Supose jo 
que, per  les declaracions d’alguns, estan 
a favor de l’explotació de les persones, de 
la delinqüència i d’altres mals de la nostra 
ciutat. Tal es el poc coneixement i la mala llet 
d’alguns “salvapatries“, que només per ser 
proposta de Bloc-Compromís, ja es pareix 
mal, i això, es treballar i lluitar per la nostra 
ciutat? No, senyorets, això es treballar per a 
un altre partit polític.

Quico, hem estat molts anys sent amics, lluitant 
per una millor societat més justa i per la Llibertat del 
meu poble. Jo i els companys de l’Associació, durant 
els últims anys hem aguantat la teva manipulació 
partidista i maquiavèl·lica, els teus mals humors quant 
no es feia lo que tu volies, quin demòcrata!!

Sempre tenies problemes amb la regidora de festes 
per negociar el pressupost dels Focs de Sant Joan

Pere; lo que no suporto és que al teu comunicat del 
Bloc-Jaume I- (atenció, res a vore amb la Universitat)- 
PSAN, com sempre ets amagat darrera dels manipulats, 
dones a entendre que Migjorn feia un frau, que el 
pressupost de despeses era aproximadament d’uns 
1500 € i que l’Ajuntament pagava 6000€. Et recordo 
que les negociacions amb Maribel les portaves 
tu, l’Ajuntament paga als comptes bancaris, no en 
metàl·lic, tu pagaves a Migjorn en metàl·lic. La pregunta 
és, per què el compte estava a nom de la Jaume I, per 
què no costava el compte bancari de Migjorn que 
era la que pagava (l’ajuntament tarda a pagar) totes 
les despeses de la Flama i que organitzava la festa, 
coques, torxes, senyera, gots, tovallons, guants, bosses 
d’escombraries, paper de taula, refresc per als musics, 
gel, on feien cap la resta de euros fins arribar als 6000?, 
en algun temps hagués posat la mà al foc per tu, ara 
no ho faria. Desprès de quasi 50 anys de colla, de 
treball polític, al Centre Excursionista, al Cine Club, a 
Comissions Obreres, al PSAN i a Migjorn no hagués 
pensat mai que una persona sigue tan rastrera i fer 
lo que has fet, amb traïdoria, premeditació, mentin, 
enganyant i manipulant, com has traït la meva amistat.

L’any dos mil i escaig (no recordo amb certesa) 
a la reunió de Migjorn al carrer l’Àngel, portares la 
constitució de la junta d’aquesta entitat i per entrar 
al registre oficial municipal hem posares de tresorer 
però, “sense feina” digueres. Desprès resulta que tu i la 
teva entitat que no organitzava els Focs de Sant Joan, 
cobraves les despeses de Migjorn, i posaves al compte 
de la Jaume I, com la loteria que fèiem. A finals del 2009 
convocares la assemblea d’aquesta fantasma entitat, 
que llavors no tenia cap llibre d’actes, registre de socis 
ni llibre de caixa, no pagàvem quota, lo normal en una 
societat de sang freda. Però, segons tu organitzava 
els Focs, on constaven les despeses?, si feien loteria, 
qui pagava les despeses? a quin compte la posaves a 
la Caixa? El “lio” que haguérem tingut si agües tocat, 
una loteria que feia Migjorn i el cara la ingressava al 
compte de la Jaume I.

Quina brutícia hi ha pertot arreu, quin interès 
amagat tens per mentir 

Quico adéu i fins mai, del teu ex amic de la colla Al 
Vent. Tico Beltran

Records a la fabrica Foret solien entrar ha treballar 
gent de Falange,  del regim, i amb influencia 

Records a la fabrica del Ciment per la contaminació 
“visual” i desfeta del Montsià

Vinaròs,vespra de Fires 2012
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble No encerta ni una

Manuel Villalta

http://www.jxmedia.com.es/san_
joan_i_san_pere/reinas_y_damas.htm

Les festes de 
Sant Joan i Sant Pere 2012

A la pesquera de la sardina (peix 
blau) fa poc mes o menys quaranta anys, les 
barques que armades en aquesta modalitat de 
pesca, que era de les més netes i respectuoses 
amb el medi per la manera artesanal de pescar, 
tret d’algun descabestrat que tirava petards. 
(hem recorda algú que ara recordo ara)

Cada llum (barca) portava remolcats tres 
bots, dos cobertats que portaven els fanals, i 
un de més menut sense coberta ni farols, que 
servia de connexió entre els dos bots de fanals i 
la barca quant donaven fons,  i tots tres moguts 
a rems. El bot menut li dient “xivato”( se ha qui 
hem recorda) i el manegaven els més joves i 
forts, tenien que comunicar al patró quin bot 
tenia peix i la corren de quin card era (ho sabien 
tirant cendra a la mar) per calar la pesa, o no

He recordat aquesta modalitat de pesca i 
la relació entre els tres elements principals, la 
barca i tripulació, els bots de farols i “xivato” 
(al corre manters ) en observar les relacions 
politics-socials entre els tres pobles de la 
costa del Baix Maestrat, Peníscola, Benicarló i 
Vinaròs. Peníscola sembla la barca, element més 
important, amb el patró, la tripulació i l’art de 
pesca, barca molt ben cuidada per les autoritats 
d’Irta per ha Migjorn. Benicarló sembla els dos 
bots de fanals, important feina fan en fer acudir 
la sardina a la llum dels farols, igualment aquets 
bots estan  conreats, no els falten diners per 
mantenir los en perfecte estat, al menys un 
és necessari per pescar. Vinaròs hem sembla 
el bot “xivato” ( SÍ, el fariner ) element antic de 
connexió entre els dos element principals, la 
barca i els bots de farols, bot que ara cap barca 
usa ni fa cap falta, no te rems ni escàlems, 
està arraconat al magatzem. Això sí a la taula 
te un raconet per seure, quasi va de oïdor. 
Actualment la connexió i comunicació és fa 
per mitjans mes moderns, per radio o telèfon. 
Aquets tres elements barca, bots de fanals i 
comunicador eren indispensables per pescar 
ala llum i eren del mateix armador, com ho 
son Peníscola, Benicarló i Vinaròs, del PP, però, 
Peníscola i Benicarló busquen i troben bons 
caladors, Vinaròs no és mou ni busca altres 
pesqueres, es conforma en estar en un racó del 
magatzem, esperant millors temps, mentre es 
distrauen pescant crancs.

Andrus els divendres escolto la informació 
de com anat la setmana, fas la recepta de cuina, 
(que bones) i dones els preus de tots els peixos 
de totes les pesqueres, però no dones mai la 
quantitat de peix blau capturat per les barques 
del bou, ni el preu, per què?

Vinaròs i la pes-
ca de la llum

GABINETE DE PSICOLOGÍA
NOEMÍ SIMÓ PITARCH

Psicóloga
nº Col. CV10687

Máster en Psicología Clínica
y de la Salud

          Cita previa

Servicio comarcal de psicología de DKV seguros

Tel. 659 121 374  •  spnoemi@gmail.com
C/ Mare de Déu del Pilar, 8  12580 BENICARLÓ

Fa uns dies vats llegir l’article del Partit 
Popular publicat en el Diariet N´2733, i he 
de manifestar que després d’haver-ho llegit 
vaig haver d’anar al psiquiatre perquè hem 
centrara una mica, ja que em vaig quedar 
totalment descentrat.

Quan vaig llegir el títol del mateix, “España 
tiene el gobierno que necesita”. Ahí ja va 
començar el meu desconcert. Però bé, vaig 
seguir llegint i vaig llegir l’exposat pel sr. 
alcalde en referència a Vinaròs i als seus veïns, 
i vaig llegir coses com “Estamos gobernando 
para mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos.”

Aquest que escriu opina, que pot ser que 
estiguessin governant per a millorar la qualitat 
de vida de els nostres veïns dels pobles del 
costat, ja que de la ciutadania de Vinaròs no 
ha millorat en absolut, si no que en alguns 
temes ha empitjorat.

“Dedicamos todo nuestro esfuerzo y trabajo 
a que Vinaròs mejore todos los dias.” Si aquest 
és tot l’esforç i treball perquè Vinaròs millore 
i les millores són el que estem comprovant 
cada dia, seria mes convenient per al poble de 
Vinaròs i els seus ciutadans que el sr. Alcalde 
i el seu equip de govern es donaren d’alta en 
l’atur.

També fa una crida a tots els partits polítics 
perquè es centren en el realment important 
per al futur de Vinaròs. Des d’Esquerra Unida 
li recordem al sr. Alcalde, que el que està 
governant en Vinaròs és el Partit Popular amb 
majoria absoluta, i és ell i el seu equip de 
govern els que s’han de centrar, assabentar-se 
i preocupar-se del que realment és important 

per al futur de Vinaròs.
La ciutadania de Vinaròs el 22 de maig 

del 2011 els va otorgar la majoria perquè 
estiguessin centrats en els problemes presents 
i de futur de Vinaròs i fins avui sols han 
demostrat que estan totalment descentrats.

Per acabar de posar la guinda, a dit article, 
el sr. alcalde en referència a temes nacionals 
ens manifesta que el govern de Mariano 
Rajoy està prenent “medidas concretas”. 
Medidas concretas que permitiran en unos 
meses que España camine sobre la senda de 
la recuperación économica.

El que escriu entén que el sr. alcalde pot 
ser molt bon militant i molt apassionat del 
Partit Popular i de el Sr. Rajoy, però com a 
economista i futurologo no té futur. Com 
tampoc ho té com a venedor de rondalles, ja 
que voler vendre a la ciutadania que el govern 
de Rajoy és un govern que diu la veritat als 
espanyols i que aquesta prenent les mesures 
per a que Espanya en uns mesos camine 
“sobre la senda de la de la recuperación”. Si el 
sr. alcalde això ho diu creient-se que es veritat 
es deuria de fer mirar.

Aquestes manifestacions del sr. alcalde 
poden ser degudes al fet què com gasta tot 
el seu temps i esforços al fet que Vinaròs 
millore cada dia, dons no tinga temps per a 
veure la televisió, llegir la premsa i no pugés 
assabentar-se de com aquesta funcionant 
política i econòmicament tot l’Estat espanyol. 
Però bé que seguisca somiant i escrivint els 
seus somnis i rondalles en els articles, ja que 
és una bona forma de treball i esforç del Partit 
Popular per a millorar Vinaròs.
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Alegria en bicicleta

“Bicicletada”  molt familiar

Descansar va be Amical ambient

Bicicletes estiuenques

En Sanitat no tot poden ser retallades, i al 
menys en el decurs d’esta setmana i al mateix 
dia (i com si d’un regal de fira sigués) vam 
tindre dos bones noticies: per una banda la 
regidora de Sanitat va presentar davant dels 
mitjans de comunicació els nous equips de 
desfibradors adquirits per l’ajuntament i els 
maletins de emergència complementaris, 
que sense cap dubte seran de gran utilitat 
a l’hora de salvar alguna que altra vida dels 
nostres veïns.

A mes, i durant la mateixa jornada, al salo 
d’actes del hospital comarcal, es va fer la 
presentació del conveni que en el seu dia 
es va firmar entre la conselleria de Sanitat 
i la universitat Jaume I, passant l’hospital 
de Vinaròs  a ser catalogat com universitari 
en ciències de la salut, fet que permet 
que acollixca pràctiques de estudiants 
de medicina, infermeria i psicologia de 
la universitat de Castelló. Aixó el podria 
convertir en un revulsiu mes de cara al centre 
hospitalari de referència a les comarques del 
nord de la província i a la vegada reforçar la 
feina ben feta dels seus professionals.

A  través de Vinaròs Fashion Night es va 
tornar a demostrar que la ciutat continua de 
moda, i que té força musculatura comercial 
davant els veïns de les comarques del nord 
de Castelló i sud de Tarragona; les diferents 
arteries comercials es van omplir d’ambient 
colorista, lo qual indica que no es te que 
baixar la guàrdia a l’hora de promocionar el 
nostre municipi.

La comarca segueix confiant en Vinaròs 
com a eix comercial i des de l’ajuntament -a 
mes d’altres col·lectius- es te que anar ben 
agafats de la mà el comerç, restauració i oci 
perquè per a la nostra ciutat son un negoci 
en el que sempre es deuen d’aportar noves 
idees per a que la gent continue venint a 
Vinaròs, tal com s’ha demostrat en esta nova 
iniciativa i d’altres que  puguen vindre.

Ja per a finalitzar es moment de xalar del 
estiu i de la fira i festes de sant Joan i sant 
Pere, per lo que des de 7 dies desitgem als 
nostres lectors que en cap moment perguen 
la intensitat de la gresca que es pugue muntar 
cadascú en la estació mes “marxosa” del any, 
amb calor ambiental inclosa i sense perdre de 
vista els refrescos estiuencs que trobarem al 
gust de cada persona.
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Divendres, 22 de juny
19. 30 h. 
VOLTEIG DE CAMPANES PER DONAR 
INICI A LA FIRA I FESTES DE SANT JOAN 
I SANT PERE 2012 a la Plaça Parroquial.

19.45 h.
“CHUPINAZO” I TRACA INFANTIL amb ca-
ramels, confeti i regals. 
Cercavila pel centre de la ciutat dels NA-
NOS I GEGANTS acompanyats pel joglar.
Cercavila cap a la Carpa de Festes de les 
representants de les Festes acompanya-
des de la Banda de Música “LA ALIANZA”.

21.00 h.
PROCLAMACIÓ DE LES REINES I DAMES 
de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 
amb IMPOSICIÓ DE BANDES.
Benvinguda del Mantenidor de Festes 
Sr. Arturo Oliver Foix a la Carpa de Festes.
Seguidament INAUGURACIÓ DEL CA-
SAL DE LA TAPA, al costat del recinte firal.
A continuació, INAUGURACIÓ DEL REIAL 
DE LA FIRA I RAMILLET DE FOCS ARTIFI-
CIALS.

23.00 h.
Primera TRACA pels carrers de costum. 
Recorregut: Jovellar, Socors, Safon i Ma-
jor.  
Final amb ramillet de focs artificials.

23.30 h.
RONDA QUADRE DE JOTA DEL CENTRE 
ARAGONÉS DE VINARÒS pels carrers de 
la ciutat.
Recorregut: Maria Auxiliadora, Pont, 
Sant Cristòfol, Parroquial, Jovellar, Pilar, 
Llibertat i Maria Auxiliadora.
Organitza: Cuadro Jota Centro Aragonés 
Vinaròs.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. Actuació GRUP MANACOR.

Dissabte, 23 de juny
12.00 h i 19.00 h. 
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

9.00 h.
TIRADA MIXTA (colom i guatlla a màqui-
na) al Camp de Tir a la Finca Guimerà km 
8 N-232.
Organitza: Club de caçadors “San Sebas-
tián”.

10.00 h.
SIMULTÀNIA D’ESCACS infantil i juvenil a 
càrrec de Joan Buch Prades. Participació 
oberta i popular a la Penya Taurina “Pan 
y Toros”.

10.00 h. a 20.00 h.
III TORNEIG HANDBOL PLATJA a la platja 
del Fortí.
Organitza: “Club Balonmano Vinaròs”.

11.30 h.
Concert-vermutet. Vermut amb reperto-
ri dels joglars vinarossencs al Mercat de 
Vinaròs.
Organitza: Associació Cultural Ball de 
Dimonis.  

11.30 h.
XVII TRAVESSIA A la platja DEL FORTÍ. 
Inscripcions de 10.30 h a 11 h a la platja 

del Fortí.
Organitza: Club Natació Vinaròs.

12.00 h.
“TAURO ART”. Inauguració col·lecció 
d’objectes i records taurins propietat 
d’Alfredo Gómez i Ramón Roig. Del 23 
de juny al 22 juliol, al Mercat de Vinaròs. 

12.30 h.
“TOREROS DE LEYENDA”. Col·lecció de 
fotografies del cronista taurí Fco. Peris 
Mencheta propietat de l’artista Ramón 
Roig al Restaurant Rafel lo Cristalero. Del 
23 de juny al 30 de juliol.

13.00 h.
INAUGURACIÓ de la L FIRA COMARCAL 
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA. Clausura 
el dilluns 25 a les 22.00 h a l’Esplanada 
del port.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs, Regi-
doria d’Agricultura i Pesca.

16.00 h.
III OPEN DE TENIS TAULA COCEMFE MA-
ESTRAT, per a esportistes amb discapa-
citat, al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club BAMESAD Vinaròs.

16.30 h.
V EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE GOS 
RATER VALENCIÀ a la Carpa Av. Atlàntic.
Organitza: Associació Nacional Gos Ra-
ter Valencià.

16. 30 h.
CONCURS PETANCA DUPPLETAS. Parti-
cipació oberta i popular a la Zona espor-
tiva petanca. Organitza: Club Petanca 
Vinaròs.

17.00 h a 21 h.
CLUB TENIS VINARÒS organitza tornejos 
del 23 al 30 de juny.
Tornejos de pàdel, frontenis, esquaix, te-
nis individual i dobles, petanca i futbol 7. 
Participació oberta i popular.
Lloc i organització: Club Tenis Vinaròs.

18.00 h.
Arribada de LA FLAMA DEL CANIGÓ por-
tada pels seus portadors des de la mun-
tanya del Canigó fins a Vinaròs. 
A continuació “DANSA DE DANSANTS” 
(ball de cintes i ball de bastons) a càrrec 
de Ball de Dimonis a la Plaça Parroquial.

18.30 h.
Inauguració EXPOSICIÓ “CAOS”. Del 23 
juny al 22 juliol, a la Capella de Santa 
Victòria, accés per l’Auditori Municipal 
Ayguals d’Izco.

19.00 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat.
Organitza: Associació Cultural Ball de 
Dimonis.

20.00 h.
CONCERT de Festes de Sant Joan i Sant 
Pere de la SOCIETAT MUSICAL “LA ALI-
ANZA” amb la participació del CENTRO 
ARAGONÉS de Vinaròs pel seu XXV Ani-
versari, al Passeig de Colom, al costat de 
l’oficina de Turisme.

23.00 h.
LA FLAMA encendrà la TRACA pels car-
rers de costum. En finalitzar, CORREFOC 
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del Ball de Dimonis.

24.00 h.
REVETLLA de SANT JOAN amb l’orques-
tra MAGIA NEGRA, a la Carpa de Festes.
Reserva de taula, 6 cadires, coca Sant 
Joan i cava. Venda de tiquets a l’Oficina 
de Turisme.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. Concert LAGARTO AMARILLO.

A continuació concert FUNAMBULISTA.

Diumenge, 24 de juny
10.00 h a 14.30 h.
VII TORNEIG TENIS TAULA CIUTAT DE 
VINARÒS. Participació oberta i popular, 
màxim 32 jugadors, al Pavelló Poliespor-
tiu Municipal.
Organitza: Club Tennis Taula Vinaròs.

11.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal de la co-
lla de Nanos i Gegants acompanyant al 
sant, les dames de les festes, autoritats i 
veïns, des del carrer de Sant Joan fins a 
l’Església Arxiprestal.

12.00 h.
MISSA SOLEMNE EN HONOR DE SANT 
JOAN a l’Església Arxiprestal de la Mare 
de Déu de l’Assumpció.

12.00 h.
III TORNEIG BÀSQUET Fira i Festes de 
Sant Joan i Sant Pere al Pavelló Polies-
portiu Municipal.
Organitza: Club Bàsquet Vinaròs Cervol.

12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

13.00 h.
EXPOSICIÓ LÍNIA, COLOR, PELL de Se-
bastià Casanova Fàbrega. Del 24 de juny, 
a l’1 de setembre a la Fundació Caixa Vi-
naròs al carrer Socors 64.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.

15.30 h.
32é OPEN MANILLA  PARXÍS. Sorteig i 
posterior inici. Participació oberta i po-
pular.
Lloc i organització: Penya Barça Vinaròs.

16. 30 h.
CONCURS PETANCA DUPPLETAS. Parti-
cipació oberta i popular, a la zona espor-
tiva petanca.
Organitza: Club Petanca Vinaròs.

17.00 h. 
FINAL COPA FIRES de la Lliga Local de 
Futbol Sala, al Pavelló Poliesportiu Mu-
nicipal.
Organitza: Lliga Local Futbol Sala.

17.00 h.
COMPLIMENT A LA REINA I DAMES DE 
LES FESTES, al local social de la PENYA 
TAURINA “PAN Y TOROS”.
A continuació, interpretació del pasdo-
ble PAN Y TOROS i cercavila fins a la Plaça 
de Bous.

18.30 h.
A la Plaça de Bous de Vinaròs CORREGU-
DA DE BOUS.
- Manuel Diaz “El Cordobés”.

- Francisco Rivera “Paquirri”.
- Alejandro Enriquez.
Bous de la ramaderia de Jose Luis Marca.
Organitza: Explotaciones Campos de 
Gibraltar s.l.

18.00 h.
XVIII FESTIVAL INFANTIL del GIMNÀS 
GENTSANA a la Carpa de Festes.

19.00 h.
CURSA 1500 METRES URBANS. Inscripci-
ons fins a mitja hora abans de la cursa a 
la Rotonda Jaume I i Fora del Forat.
Organitza: Club Esportiu Vinaròs.  Col-
labora: Consell Municipal d’Esports. 

19.00 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat.
Organitza: Associació Cultural Ball de 
Dimonis.

20.00 h.
FESTIVAL DEL BALLET ESPLAI al Passeig 
de Colom, al costat de l’oficina de Turis-
me.

21.00 h.
Entrega del XVIII ALÉ VINAROSSENC a Pi-
lar Nos Mateu. Actuació d’El Cavernícola 
amb Josep Julien a l’Auditori Municipal 
Ayguals d’Izco.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.

22.30 h.
MUSICAL “THE KING” GIMNÀS GENTSA-
NA a la Carpa de Festes.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

Dilluns, 25 de juny
12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

17.00 h a 21.00 h.
JORNADA JOVE. Inflables i tallers per als 
més joves.
Xocolatada a càrrec de la Penya “Pan y 
Toros”.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs. Col-
labora: Penya “Pan y Toros” al Passeig de 
Colom, al costat de l’oficina de Turisme.

18.00 h.
TIRADA LOCAL DE BIRLES a la Zona es-
portiva Birles i Petanca.
Organitza: Club Birles Vinaròs.

19.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat a càrrec de la Colla de 
dolçainers i tabaleters de Vinaròs.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

21.30 h.
FESTIVAL DE L’ACADÈMIA DE BALL “LO-
CURA” a la Carpa de Festes.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

Dimarts, 26 de juny
8.00 h a 14.00 h.

OBSEQUI DE LOTS per als MAJORS, im-
prescindible presentar tiquet al Centre 
Municipal 3ª Edat.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs. Regi-
doria de  Benestar Social.  

10.30 h.
32é CONCURS PINTURA INFANTIL. Parti-
cipació oberta i popular.
A continuació PARC INFANTIL matí i ves-
prada; a les 17.30 h, xocolata amb con 
xurros i entrega de premis.
Lloc i organització: Penya Barça Vinaròs.

12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

DIA DE PREUS POPULARS AL REIAL 
DE LA FIRA, per a totes les edats.

19.00 h.
AUDICIÓ ESMUVI, a l’Auditori Municipal 
Ayguals d’Izco.
Organitza: ESMUVI “Escola Musical Vina-
ròs”.

19.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat a càrrec de la Colla de 
dolçainers i tabaleters de Vinaròs.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

21.30 h.
RECEPCIÓ DE LA REINA I DAMES D’HO-
NOR de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant 
Pere 2012, a la Carpa de Festes.

22.00 h.
SOPAR DE GALA en honor a la Reina i Da-
mes a la Carpa de Festes.
Sopar servit per l’Associació d’Hostaleria 
Vinaròs. A continuació Revetlla a càrrec 
de l’Orquestra PASSARELA.
PREU MENÚ 50€. Venda de tiquets a la 
Caixa Rural Vinaròs.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

Dimecres, 27 de juny
10.00 h.
X TIRADA INTERAUTONÒMICA DE BIR-
LES a la Zona esportiva Birles i Petanca.
Organitza: Club Birles Vinaròs.

12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

15.30 h. 
33é OPEN GUINYOT, sorteig i posterior 
inici. 
Participació oberta i popular.
Lloc i organització: Penya Barça Vinaròs.

19.00 h.
REVETLLA per als MAJORS amb música 
amb directe a la Carpa de Festes.

19.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat a càrrec de la Colla de 
dolçainers i tabaleters de Vinaròs.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

21.30 h.
XVIII MOSTRA CUINA VINAROSSENCA 

servida pel restaurador Salvador Alcaraz 
del Rest. Langostino de Oro. Degustació: 
faves ofegades, a la Carpa de Festes.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.

22:30 h.
JAVIER SEGARRA presenta el seu espec-
tacle “PIGMALIÓN Y YO” on fusiona hu-
mor i música en directe. Reflexiona amb 
si mateix i queda clar que només fa falta 
desitjar amb força una cosa per a acon-
seguir-la. 
“El efecto Pigmalión”, un espectacle de 
música en directe, amb una banda com-
posta per 7 músics de primer nivell i dos 
veus femenines, que donen suport  en 
tot moment a Javier Segarra, amb un 
repertori de cançons conegudes pel 
gran públic. Més informació en www.
esescena.es
Lloc: Passeig de Colom, al costat de l’ofi-
cina de Turisme.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. Actuació DJ local.
A continuació concert EL TUMBAO DE 
JUANA. www.myspace.com/el tumbao-
dejuana

Dijous, 28 de juny
12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

19.00 h.
PRESENTACIÓ NOVEL·LA “El mensaje” de 
Pilar Bellés (contra l’assetjament i la ma-
nipulació. Edicions Carena). A continua-
ció, “Reflexiones para evitar el acoso y la 
manipulación en la sociedad actual” a la 
Saló d’actes de la Biblioteca Municipal.

19.00 h.
TALLER de TEATRE del CRIS amb l’obra 
“Engaños” a l’Auditori Municipal Ayguals 
d’Izco.
Organitza: CRIS.

19.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat a càrrec de la Colla de 
dolçainers i tabaleters de Vinaròs.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

20.00 h.
PRESENTACIÓ DVD RESUM ANY 2011 a 
la Fundació Caixa Vinaròs al carrer del 
Socors 64.
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

24.00 h.
REVETLLA de SANT PERE amb l’Orques-
tra TARANTELA a la Carpa de Festes.
Reserva de taula, 6 cadires, coca Sant 
Joan i cava. Venda de tiquets a l’Oficina 
de Turisme.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. NIT ELECTRÒNICA amb l’actua-
ció de DJ’s locals.
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Divendres, 29 de juny
9.00 h.
DESPERTÀ pels carrers del centre de la 
ciutat a càrrec de la banda PAS DE SANT 
PERE.

10.00 h.
TIRADA INFANTIL AMB CARABINA al 
Camp de Tir a la Finca Guimerà, km 8 
N-232.
Organitza: Club de caçadors “San Sebas-
tián”.

11.00 h.
FESTIVAL DE BALLET CLÀSSIC de VA-
LENTINA a l’Auditori Municipal Ayguals 
d’Izco.
Organitza: Escola de Valentina Fernán-
dez.

12.00 h.
MISSA SOLEMNE EN HONOR A SANT 
PERE a l’església de Santa Magdalena.

12.00 h i 19.00 h.
Obertura CASAL DE LA TAPA, al costat 
del recinte firal.

16. 30 h.
CONCURS PETANCA DUPPLETAS. Parti-
cipació oberta i popular a la Zona espor-
tiva petanca.
Organitza: Club Petanca Vinaròs.

19.30 h.
EXHIBICIÓ  X Aniversari Gimnàs SYSTEM 
SPORT al Passeig de Colom, al costat de 
l’oficina de Turisme.

19.30 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat a càrrec de la Colla de 
dolçainers i tabaleters de Vinaròs.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

20.00 h.
CONCERT de l’ORFEÓ VINAROSSENC. 
Participa la CORAL INFANTIL MISERI-
CÒRDIA VINARÒS i la CORAL JUVENIL 
SANT SEBASTIÀ VINARÒS a l’Auditori 
Municipal Ayguals d’Izco.
Organitza: “Orfeó Vinarossenc”.

22.00 h.
SOPAR A L’AIRE LLIURE a la Carpa de 
Festes.
Tiquets: A l’oficina de Turisme.

A continuació, HOMENATGE a les REI-
NES I DAMES en el seu 25 ANIVERSARI 
i REINES I DAMES en el seu 50 ANIVER-
SARI. 
Seguidament, REVETLLA POPULAR amb 
l’Orquestra IMAGEN.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. Actuació STRENOS ROCK 
BAND.

Dissabte, 30 de juny
12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

8.00 h a 13 h.
III CONCURS DE PESCA al Curricà.
Organitza: Club Nàutic Vinaròs. 

11.00 h.
XXII TROBADA DE NANOS I GEGANTS 
DE VINARÒS amb la plantada de nanos 
i gegants de les colles participants al 
Passeig de Colom, al costat de l’Oficina 
de Turisme.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

12.00 h.
CAMPIONAT BILLAR. Participació oberta 
i popular a la Circulo Mercantil y Cultural 
de Vinaròs.
Organitza: Club de Billar del CMC.

16.00 h.
CAMPIONAT ESCACS “Peña Athletic 
de Vinaròs” al Pub Sesgat. Participació 
oberta i popular.
Organitza: “Club d’Escacs Ruy Lopez”.

16. 30 h.
CONCURS PETANCA. Participació oberta 
i popular a la Zona esportiva petanca.

Organitza: Club Petanca Vinaròs.

17.30 h.
CERCAVILA de Nanos i Gegants pel cen-
tre de la ciutat fins al passeig de Colom 
al costat de l’Oficina de Turisme on es 
portarà a terme el ball final.
Organitza: Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaròs.

17.30 h a 20.30 h.
CONCURS PESCA OBERT infantil i juvenil 
al Dic de llevant del port.
Organitza: Club de pesca La Lubina.

18.30 h.
A la Plaça de Bous de Vinaròs CORREGU-
DA DE REJONS HISPANOPORTUGUESA 
de Guillermo Acosta Otero (abans Die-
go Garrigo).
GRUP DE FORCATS PORTUGUESOS 
D’ALENQUER.
- Raul Martin Burgos.
- Miguel Àngel Martin.
- Lea Vicens.
Organitza: Explotaciones Campos de 
Gibraltar S. L.

19.00 h.
ESPLAI RÍTMICA. Exhibició rítmica del 
gimnàs Esplai al Pavelló Poliesportiu 
Municipal.

19.00 h.
II CONCURS NACIONAL CANÍ CIUTAT DE 
VINARÒS organitzat per la Reial Societat 
Canina de Castelló amb autorització de 
la Reial Societat Canina d’Espanya.
II DESFILADA CANINA Herr Reesen esti-
listes canins.
MISS I MISTER ESTIUET 2012 a càrrec del 
CAU a la Carpa Av. Atlàntic.

20.00 h.
ACTUACIÓ GRUP FOLKLÒRIC “LES CA-
MARAES” al Passeig de Colom, al costat 
de l’oficina de Turisme.

20.30 h.
Entrega del TROFEU PITXITXI al màxim 
golejador del Vinaròs CF.
Lloc i organització: Penya Madridista 
Vinaròs. 

21.00 h.
33 ENTREGA TROFEUS REGULARITAT 
JUGADORS VINARÒS CF I FUTBOL BASE.
Lloc i organització: Penya Barça Vinaròs.

23.00 h.
Tradicional TRACA pels carrers de cos-
tum.

24.00 h.
REVETLLA popular amb l’orquestra NU-
EVA ALASKA a la Carpa de Festes.

CARPA JOVE a la platja.
23.30 h. Actuació GRUP TOPLIDER.

Diumenge, 1 de juliol
8.00 h a 13.00 h.
CONCURS PESCA OBERT Dames, Sènior i 
Jubilats al Dic de llevant del port.
Organitza: Club de pesca La Lubina.

12.00 h i 19.00 h.
Obertura del CASAL DE LA TAPA, al cos-
tat del recinte firal.

13.00 h.
XIV CONCURS de PAELLES d’entitats lo-
cals a la Carpa de Festes.
Organitza: Ajuntament de Vinaròs.
Col·labora: Fundació Caixa Vinaròs.

19.00 h.
FESTIVAL INFANTIL ACADÈMIA BALL 
“LOCURA” a la Carpa de Festes.

19.00 h.
CERCAVILA de dolçaina i tabal pels car-
rers de la ciutat.
Organitza: Associació Cultural Ball de 
Dimonis.

22.30 h.
CANTADA D’HAVANERES al Passeig de 
Colom, al costat de l’oficina de Turisme.
Patrocina: Fundació Caixa Vinaròs.

24.00 h.
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS FINAL 
DE FESTS DE SANT JOAN I SANT PERE 
2012. Al passeig de Fora del Forat a càr-
rec de Pirotècnia Tomàs.

i popular a la Zona esportiva petanca.

Cristóbal Colón

y Martín Alonso Pinzón
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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 divendres per la tarda nit els carrers de Vinaròs vivien l’efervescència d’una jornada 
nocturna dedicada al comerç. El Vinaròs Fashion Night se celebrava per primera vegada 
aglutinant diferents propostes, des de gratiti fins a DJ que feien sonar els seus equips 
a peu de carrer, barres on els interessats i interessades podien recuperar forces o grups 
de jazz que omplien alguns vials del centre de deliciosa música.  Algunes de les arteries 
del centre urbà se veien desbordades de gent, que feien seguiment dels mostradors de 
les botigues de roba, perruqueries, òptiques i tot tipus de comerços, que mantenien les 
seus potes obertes fins a la mitja nit. Vinaròs de gom a gom.

Una nit molt Fashion

Fo
to

s:
 A

.C
. &

 Jo
rd

i F
eb

re
r

18



19



20

n. 564 - 22 de juny de 2012

Germà Bel ha guanyat en el to gestual i 
incisiu. Potser siga perquè la situació actual 
ho requereix, i cal traslladar opinió i realitzar 
lectures d’una manera més explícita, més 
directa. Sigui com sigui, l’èxit de convocatòria 
estava assegurat, i un quart d’hora abans 
de l’inici de la conferència, l’auditori Carles 
Santos de la Fundació Caixa Vinaròs estava 
absolutament replet de gent interessada en 
escoltar a Bel.

El president de l’entitat, Manuel Molinos, el 
presentava recordant els seues anys d’estudi 
a Vinaròs. Catedràtic d’Economia Aplicada a la 
Universitat de Barcelona, Bel ha viscut diverses 
etapes, com ara la que el va vincular a la política 
professional -va dedicar un anys a realitzar 
tasques d’ assessor en diversos Ministeris-, la 
d’escriptor, amb el títol Espanya capital París, o 
la més propera als mitjans de comunicació, com 
a columnista, tertulià o ponent en diferents 

conferències, com la que es desenvolupava a 
la Fundació el passat divendres. Bel apel·lava 
a la responsabilitat per explicar d’On venim, on 
estem i on anem, un nex de unió que donava 
cobertura a tot el cos de la conferència.  

Bel se situava en un context històric concret 
per tal d’explicar les últimes i successives 
bombolles, com la immobiliària, fets que 
se sumaven a l’actitud en adoptar el euro, 
que ens va fer sentir que érem tant forts 
econòmicament com Alemanya, “hi havia 
molta demanda de crèdit que va provocar 
una bombolla de crèdit exterior”, matisava 
Bel, circumstància que va generar un gran 
crèdit exterior fins arribar a comptar amb 
més deute que EEUU i produir una situació 
insostenible“no hi ha cap conspiració contra 
Espanya, la crisi no ens l’apegat ningú, ningú 
nos ens ha obligat a res”, afirmava Bel. 

L’altra bombolla, la del deute públic, va ser 
segons Bel la que ens va impulsar a dir prou, 

“al president li va costar molt acceptar la crisi”, 
indicava fent referència a José Luis Rodríguez 
Zapatero, una situació d’acceptació que 
canviaria en rebre diferents trucades de telèfon, 
una d ‘elles del president d’EEUU, advertint 
que estàvem a punt de sortir-nos de l’euro, 
“llavors va ser la primera vegada que varem 
mirar directament la realitat”. Se passava per 
totes les ases que es deuen passar en assumir 
una situació de catàstrofe, com ara, negació, ira, 
negociació, o depressió, fins acabar per acceptar 
la realitat. Ens trobem, dons amb la situació de 
famílies i empreses sobreendeutades. Respecte 
al lloc on ens dirigim a nivell econòmic, Bel 
analitzava l’actualitat per tal de observar 5 punts 
on es deuria incidir. Així, es deuria treballar en 
àmbits com la política pressupostària, el sector 
financer, les polítiques de mercat de treball,m 
adoptar mesures estructurals en favor de la 
productivitat i el creixement i, també, iniciar 
una reforma en l’administració pública.  

Germà Bel i l’Economia a la Fundació Caixa Vinaròs

‘D’On venim, on estem i on anem’, la visió d’un catedràtic que també apel·la a la responsabilitat
A.C.

Actualment, com assenyalava Bel, la situació 
ens mostra un atur desbordant, “el que passa a 
Espanya no és normal”. L’economista ironitzava 
sobre els termes i eufemismes emprats per 
designar les situacions, si l’any 2008 estava 
prohibit anomenar l’estat de l’economia amb 
el terme “crisi”, ara està “prohibit dir rescat”. Bel 
trobava “lamentable” que el govern central 
retalle en l’àmbit de les autonomies, i afirmava 
que “tenim un problema molt greu a nivell 
institucional”, a més de destacar que existeix un 
problema de credibilitat del govern, ja que des 
d’Europa es va remetre documentació sobre 
l’avaluació de reformes realitzades a l’estat i les 
aconsellables, “és tot raonable”, opinava Bel, el 
qual afegia que “a banda de la reforma laboral, 

no s’ha fet res”, quan a reformes estructurals, 
de tipus pressupostari, de mercat de treball 
o en administracions púbiques. Tot i així, Bel 
afirmava que Espanya no és un país amb forts 
impostos, i que ell ha defensat les retallades que 
s’han efectuat, “menys en Educació”.  Algunes 
de les conclusions per a Bel són que estem en 
un estat amb massa oferta bancària, tenim 
massa infraestructures tipus AVE o aeroports 
com el de Castelló, “amb cap ocupació 
mínima raonable”, a més de ser un estat amb 
molt monopolis. L’economista assenyalava 
també la característica de l’administració llatina, 
que “esta feta per a manar, no per lligar-se les 
mans, és una tradició molt llarga”, i qüestionava 
si, realment, la societat espanyola està per la 

tasca de voler iniciar un camí que la condueixi 
al canvi necessari per sortir-se’n, segons Bel, 
d’aquesta situació. D’altra banda, i respecte 
al frau fiscal, Bel sentenciava que “al frau del 
combat amb cultura a llarg termini, però a curt 
termini amb repressió”. I, quan a la capacitat 
dels governants, l’economista indicava que 
“tenim els governs que triem”. “els pobles tenen 
els models de senyors que volen”. “No podem 
eludir la nostra responsabilitat”. 

Tot i així, Bel afirmava, “estem millor que fa 
una setmana”, i millor perquè hem assumit la 
situació complicada, i aquest es un pas necessari 
en la conscienciació per a iniciar un canvi social 
i polític. 

“A banda de la reforma laboral, no s’ha fet res” quan a reformes estructurals

www.vinarosnews.net

2012Les festes i fires de Sant Joan i Sant Pere
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En el Centro Cultural y Mercantil de Vinarós 
tendrá lugar la exposición de pinturas “Meninas” 
realizada por  la pintora Ana Ibáñez, donde 
podremos ver una colección de cuadros con la 
imagen de unas Meninas Contemporáneas que 
rompen con el convencimiento del siglo XVII.

 Esta pintora desarrolla una técnica expresiva 
mixta de óleo y acrílico que con el  uso del 
collage (papel y tela) añade a su materia pictórica 
enriquecimiento y modernidad. Seducida por 
las Meninas, obra maestra del pintor sevillano 
Diego Velázquez, ha elaborado una serie de 
interpretaciones de la obra eligiendo una 
parte de la escena de este espectacular cuadro, 

donde se enfrenta al mismo con una pincelada 
suelta y una simplicidad con dominio que 
marca el momento actual. La figura de la Infanta 
se acopla a un contexto nuevo, podemos decir 
que después de medio milenio están todavía 
vivas y perdura la elegancia en sus siluetas. En 
alguna de ellas podemos observar referencias 
a pintores consagrados del arte moderno (Juan 
Gris, Picasso, Mondrian, Monet…)

Ana Ibáñez es licenciada en psicología 
por la Universidad de Barcelona. Master en 
Recursos Humanos. Inicia sus estudios de 
pintura en la Escuela Provincial de Burgos 
en 1979 (Consulado del Mar), ampliando 

dichos conocimientos con posterioridad en 
Valencia, primero en la Escuela de Artesanos 
y posteriormente en la Academia Siglo XXI y 
Academia Alfa.

 Como invitado a esta exposición se podrá ver 
alguna obra de Agustín Checa, que marca un 
estilo impresionista, con unas interpretaciones 
del célebre pintor Monet donde prima la fuerza 
de la pincelada y el color como proyección de 
su personalidad.

La exposición de Meninas se inaugura el 
21 de junio a las 20h en el Centro Cultural 
y Mercantil, pudiéndose visitar durante los 
meses de julio y agosto.

cultura

Las Meninas de Ana 
Ibáñez en el CMC

La Granoteta Música

El jove Contrabaixista Vinarossenc 
Miguel Àngel Luzárraga, oferí la 
tarde del 16 de Juny un grat concert 
d’escassos 60 minuts a l’Auditori 
Carles Santos de la Fundació Caixa 
Vinaròs.

Amb motiu de les proves d’accés a 
la carrera de Grau Superior Musical 
per al proper curs, Luzárraga ens 
delectà amb un variat programa 
abarcant estils diversos, des del 
Barroc al classicisme i finalitzant amb 
el romanticisme. 

Amb ímpetu juvenil, fresca passió 

i caràcter a sobre l’escenari, permeté 
als assistents gaudir de la seua 
musicalitat, així com la prematura 
mestressa de la que fa us omplint 
cada racó de la sala.

Molt en joc de cara al futur i molt 
a observar encara, però tot i així, 
referint-mos al Contrabaix com 
un instrument complex de tractar, 
podem ressaltar la acurada i definida 
interpretació que ens ha prestat, la 
precisió tècnica que ha emprat i la 
qualitat sonora que per moments 
ens ha permès desconnectar de la 
realitat per ser acollits en el ventre de 
la sonoritat més esvelta. 

“Luzárraga Bellot, 
per a tenir-lo en compte”

ES TRASPASSA/LLOGA BOCATERIA
EN FUNCIONAMENT I EQUIPAT

PER NO PODER ATENDRE’L, A VINARÒS
Tel.  620 390 415
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Trobada gegantera
A més, Beltran anunciava la XXII Trobada Gegantera del 30 de juny, que se celebra des de l’any 

1989 i que tindrà lloc durant les festes de Sant Joan i Sant Pere, en un any en el qual la colla ha 
recuperat sortides, com la Vespra del Corpus. Com destacava el cap de colla entre les 11 i les 12 
de migdia rebran a les colles geganteres vingudes de diferents punts, tot i que enguany s’han 
prioritzat les colles del País Valencià. El lloc escollit es el passeig marítim a les immediacions 
de l’antic col·legi Sant Sebastià. A partir de les 17:30 tindrà lloc el cercavila. Per la seua part, el 
president de la Fundació Caixa Vinaros recordava la voluntat de l’entitat en continuar transmeten 
les tradicions de Vinaròs. 

La colla estrena web
En u altre ordre de coses, Beltran presentava acompanyat per el dissenyador Sergi Fores la 

web dels Nanos i Gegants: nanosigegants.com, una pàgina que inclou un carrusel amb galeria 
de imatges, vídeos, historia i diferent informació. També conté la programació de les sortides de 
la colla, així com un calendari d’activitats i enllaços amb entitats col·laboradores. La web ofereix 
un apartat de contacte i permet que les persones interessades puguen subscriure’s.

Nanos i Gegants 
xicotets i grans

Aquesta setmana des de la colla de Nanos 
i gegants ens traslladaven diverses noticies, 
com per exemple, la publicació d’un llibret 
“Nanos i Gegants, xicotets i grans”, que explica 
la trajectòria i historia de la colla amb la 
biografia, fotografies i textos relacionats, a més 
de comptar amb la visió de la colla d’alguns 
components, especialment, els més menuts. El 
llibret ha estat elaborat per Digital fotogrames, 
el responsable de la qual, Joaquim Guimerà, 
incidia en que desp`res de l’èxit del llibret Vivint 
la Setmana Santa de Vinaròs, s’havia pensat en 
confeccionar aquest altre dedicat al col·lectiu 
cultural de la ciutat, una colla amb figures, 

història i danses que formen part del patrimoni 
de Vinaròs. Guimerà agraïa a l’Ajuntament 
i la Fundació Caixa Vinaròs la implicació i 
participació en el projecte. El llibret se podrà 
adquirir, com explicava el cap de la colla, Jordi 
Beltran, a la Biblioteca, o en la pròpia colla a 
més de en els comerços que han col·laborat en 

l’edició. 
D’altra banda, Beltrán indicava que es té 

constància de la participació dels Nanos i 
Gegants en la Fira i festes des de l’any 1944, i 
en aquesta edició la colla tornarà a estar present 
a les 20 hores , per donar la benvinguda a 
l’ambient festiu. 

A.C.

A.C.
‘Y Dios creo al hombre’ arribava als escenaris de Vinaròs 

sota la direcció de Josi Ganzenmüller recollint novament 
un gran èxit de públic en totes els convocatòries. L’obra, 
construïda des de la conducció teatral del conegut 
director, necessitava de l’arquitectura dels actors del 

Grup ‘Els Figurants’ per donar vida al conjunt d’sketches 
adaptats pel director de versions de clàssics com Mark 
Twain, Alan Ayckvourn, Sergi Belbel y Compañia T de 
Teatre, Rafael Santapau, Elvira Lindo o Víctor Manuel. 
L’obra ofereix un recorregut al llarg de la història, des 
d’Adan i Eva a la conquesta de l’espai.

... ‘Y Dios creó al hombre’ nou cap de setmana teatral 
L’auditori acull la representació a càrrec del Grup Els Figurants

Fotos: www.lafiloxera.es
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Austeritat 
punitiva

cultura

El projecte europeu s’ha convertit en 
una espècie de purgatori. No sabem de qui 
som captius. Ignorem les causes que no 
fan compatibles l’austeritat amb polítiques 
d’estímul a l’economia productiva, a la recerca 
i a la innovació. Els veiem diligents en el 
desmuntatge dels serveis públics i, servils, 
amb els mercats. Mentre, fan desistiment de 
competències vinculades al poder regulador 
de la política i per a les quals van estar elegits. 
Sembla que el poder genera patologies, entre 
elles la pèrdua de les referències de la realitat. 

Tenim un president de govern que sotmet 
la voluntat europea. Crític amb Zp, el millora 
amb increïbles increments de la mateixa 
medecina. I ens apunta que les solucions al 
sistema financer s’havien d’haver fet temps 
enrere. ¿Vol dir que qui va dirigir Caixa 
Madrid, Bancaixa, o els inicis de Bankia, eren 
còmplices de Zp? Ara ja ho veiem, barra 
lliure sense contrapartides. I, ¿si se les ha 
vist amb mercaders que li permeten salvar 
l’”ego” a casa i l’enganyen després? Si no és 
així, és comprensible la irritació que desperta 
per Europa. O, entre la ciutadania, allaus de 
dubtes. 

Un prejudici ens indica que els pobles 
tenen els dirigents que es mereixen. ¿És 
just que tot un poble pague pels errors dels 
seus dirigents? Som tots culpables? En el 
nom de la crisi apliquen –diuen- mesures 
d’austeritat. Austeritat? El que hauria de ser 
un valor el converteixen en un acte punitiu, 
que no significa altra cosa que retallar drets 
fonamentals.

 
Els moments difícils generen empatia, 

depredació, confrontació... Hem de triar? 
Empatia? Se’ns demana comprensió i 
col·laboració. És a dir, callar i acceptar. I no 
és això. Col·laborar és analitzar i decidir 
sobre prioritats i repartiments justos de 
les càrregues, des de la decència d’exigir 
responsabilitats als culpables i no a les 
víctimes. I l’empatia ve d’esforços anònims, 
individuals o familiars, que fan que la situació 
no vaja més enllà en situacions de precarietat 
social o econòmica que pateixen avis, malalts 
crònics, aturats, dependents ...

No ens mereixem aquest purgatori. Quan 
es trepitgen valors com la sanitat, l’educació 
i la dependència s’està negant l’autoritat 
de l’Estat per a representar els interessos 
generals i per a posar límits als excessos 
d’aquells que patrocinen la desigualtat en 
benefici propi.  En nom de la crisi s’afecten 
valors democràtics i morals. Així, fixen una 
amnistia fiscal que treu els colors, fins i tot, al 
Fons Monetari Internacional, que ja és dir. O, 
comprovem que la realitat acaba sent allò que 
nega el president del govern d’Espanya. 

E.Fonollosa

La Biblioteca Pública de Vinaròs acull des 
d´aquest dilluns 18 de juny una especial 
exposició dedicada a la dolçaina i el tabal. 
En la seua inauguració van participar dos 
dels càrrecs més representatius al voltant 
d´aquests tradicionals instruments, Joan 
Josep Trilles, president de la Federació 
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i 
Juli Blasco, director del Museu de la Festa, 
d´Algemessí.

En aquesta inauguració, el regidor de 
Festes de Vinaròs Lluís Gandia, va acceptar 
l´oferiment de Blasco de portar al museu 
d´Algemessí una mostra del Carnaval de 
Vinaròs; ja s´han fet contactes entre les 
regidories de Festes i de Cultura d´ambdues 
poblacions. Blasco recordà el recent 

reconeixement per part de la UNESCO de 
la muixeranga d´Algemessí com a festa 
patrimoni de la Humanitat.

“La dolça eina de la nostra festa” és el 
nom de l´exposició i té plafons explicatius i 
completes mostres d´un i altre instrument.

Exposició de Dolçaina i 
Tabal a la Biblioteca

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs va celebrar el passat dia 16 
de juny la seua assemblea anual de socis, on es va fer un resum de 
l’activitat portada a terme per l’associació al llarg de l’any 2011 i que va 
ser aprovada per unanimitat.
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Vinaròs, ciudad con larga tradición de vides y 
elaboración de vinos, alcoholes y licores de gran 
prestigio nacional y Europeo, contaba ya en el 
siglo XIX con diversas destilerías de alcohol. Por 
ejemplo, en una patente de sanidad de 1823 
se cita que en el laúd Ntra. Sra. del Rosario se 
embarcaron en Vinaròs “cuarenta y dos pipas y diez 
medias pipas vacías y una y media de aguardiente” 
con destino a Vilanova i la Geltrú. A finales del XIX 
se dedicó también a la elaboración de alcohol 
industrial, creando un entramado industrial de 
gran importancia dentro de la provincia.

Desde principios del siglo XX la revolución 
industrial empezó a llenar Vinaròs con fábricas, 
muchas de ellas cercanas al puerto. En una 
foto de 1915 tomada desde el mar, se pueden 
contar hasta más de ocho altas chimeneas que 
destacaban en la ciudad, aún sin altos edificios. 
Aquí había a principios de siglo fábricas de todo 
tipo. De tejidos, de toneles, fundiciones, fábricas 
de jabón, de orujo, de gaseosas, de licores, de 
cal, yeso, cemento, alpargatas, harinas, etc.  En el 
año 1910, según la “Memoria-Anuario de Industria 
de Castellón” existían en Vinaròs 240 empresas 
industriales y comerciales que daban empleo a 
más de 1.000 personas. 

En noviembre del año 1904 se reunieron 
en Vinaròs los representantes alcoholeros de 
la provincia de Castellón para protestar por el 
nuevo reglamento sobre la ley de alcoholes, para 
debatir dichas nuevas normas que entendían 
comportarían la ruina en el sector. La reunión 
se adhirió a las conclusiones votadas por el 
Sindicato nacional de Madrid. Que se reunieran 
en Vinaròs denota la importancia que tenía la 
ciudad en este sector. 

Y el 29 de junio de 1923 la Unión de 
Viticultores de Catalunya dio un mitin en Vinaròs 
con la presencia  de numerosos sindicatos de la 
comarca y representaciones municipales para 
tratar la crisis del sector en Catalunya y Valencia. 
El acto fue presidido por D. Francisco Gonel, el 
secretario del sindicato catalán Josep Escoin 
y el alcalde D. Bautista Herrera. Al margen de 
los asuntos propios de los problemas vitícolas 
se apuntaba que “Vinaroz tiene una fábrica de 

vino artificial, tiene vino de higos, y un 
puerto donde entran mil arrobas de uvas 
y salen mil hectolitros de vino”, pero que 
está paralizado por la crisis. En uno de 
los discursos se afirmaba que una de 
las causas de la miseria del sector “es el 
uso y abuso del alcohol industrial” de los 
cuales se dio detallada explicación, se 
solicitaba una regulación de los alcoholes 
a nivel nacional y se instaba a “actuar 
mancomunados como viticultores contra el 
alcohol industrial, con la firmeza de acabar 
enérgicamente con el fraude en los vinos 
cuya primera fuente es el alcohol industrial”. 

Junto a la plaza de Toros, al lado de la 
playa del Clot, podemos ver hoy en día 
los restos de un antiguo edificio fabril, 
con una alta chimenea, testimonio del 
esplendor industrial de Vinaròs del pasado 
siglo. Se trata del antiguo edificio de la 
Alcoholera, hoy en ruinas, siendo una de 
las varias industrias de alcohol con las que 
contaba Vinaròs. De este conjunto  del 
cual se conservan los muros, las puertas, 
ventanas y pilares interiores, y la alta 
chimenea que la preside, salvo el el techo 
y los pisos superiores se han desplomado 
por el paso del tiempo y el abandono. Las 
paredes están realizadas con paramento 
común con sillares en ventanas y puerta 
principal. 

Un gran edificio rectangular, que 
contaba con un piso más altillo cubierto 
a dos aguas, destinado a la destilación, 
almacén y otras funciones secundarias. 
Adosado al edificio principal, en la parte sur 
se encontraba otra nave de trabajo en la cual, 
adosada a una de las paredes se alza la chimenea, 
un elemento patrimonial muy importante en la 
arquitectura industrial local. Esta chimenea servía 
para la extracción de humos que se empezaron 
a levantar con motivo de la incorporación de la 
máquina de vapor. Posee una base rectangular, 
una caña cilíndrica y una linterna superior de 
protección para evitar entrada de agua. Por 
fortuna se ha conservado intacta como un icono 

de lo que fue la industria local y como elemento 
emblemático de la ciudad, junto con las otras 
chimeneas que se conservan en la ciudad, dos 
de ellas muy próximas a ésta.  Un resto inerte 
del pasado industrial de Vinaròs que queda en el 
recuerdo de la producción alcoholera de Vinaròs, 
que tanta importancia tuvo en su época. Ante 
la noticia del derribo de las naves abandonadas 
de la parte sur de la avenida Febrer de la Torre 
esperemos que se respete la alta chimenea, 
protegida por ley. Del edificio de la alcoholera no 
quedan sino sus paredes exteriores. 

Una fábrica alcoholera de Vinaròs
Alfredo Gómez Acebes

La Seu del Nord de la UJI, com la resta de 
les diferents seus, tracten d’apropar el Serveis 
universitaris a l’estudiantat resident fora de la 
ciutat de Castelló per tal que puguen accedir 
a ells amb les mateixes condicions. 

A la Seu del Nord de la UJI a Vinaròs, 
trobaràs: 

o Servei a l’estudiantat : 
o Informació de la oferta acadèmica: Graus, 

Màsters i Postgraus. 

o Gestió dels tràmits administratius: 
selectivitat, accès, preinscripció, matrícula, 
etc. 

o Servei de Biblioteca i Ciberteca 

o Centre d’Autoaprenentage de 

Llengües: Apreneu anglès i català com 
vulgueu i quan vulgueu. 

o Universitat per a Majors: S’obre la 
preinscripció per al curs acadèmic 2012/13. 
Sota el lema “Tots podem aprendre al llarg 
de tota la vida”, comença aquest període en 
el que s’ofereix l’oportunitat a totes aquelles 
persones majors de 55 anys d’accedir als 
cursos específics que la Universitat Jaume I 
oferta amb l’objectiu d’obrir un espai científic-
cultural on créixer intel•lectual i socialment. 

o Activitats culturals com conferències, 
cicles de cinema i exposicions fotogràfiques.  

o Cursos de formació. 

Localització Contacte 
Seu del Nord Tel.: 964 455601 
Biblioteca Municipal-2n pis seudelnord@

uji.es 12500 – Vinaròs http://www.
campusobert.uji.es 

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/
serhtml 

Horari 
De dilluns a divendres, de 10:00 h a 13:00 h 

i de 17 a 20 h. 

La Seu del Nord, la Universitat Jaume I més prop 
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

La mirada d’Ulisses

cultura

“La fortuna és com un vestit: molt folgat ens destorba, i 
molt estret ens oprimeix” (Homer, L’Odissea)

En la recent campanya presidencial francesa, Sarkozy 
va agitar davant el seu electorat el fantasma d’Espanya, 
mentre els nostres líders (?) repetien que “Espanya no és 
Grècia”, que les diferències són grans… o no?

Grècia va ingressar en la UE en 1981, cinc anys abans 
que Espanya, després de la dictadura dels coronels, 
l’inici de la qual narra Z (Costa-Gavras, 1969). L’autor de 
la novel·la, Vassilis Vassilikos, creu que els fons europeus 
van ser l’origen de tots els mals: “és com si algú que 
ha passat gana tota la vida, rep de sobte una herència 
milionària, vam embogir”. L’investigador Georgios 
Tzogopoulos afegeix: “somiaven que, amb els fons 
europeus, ens transformarien en un país modern però,per 
causa d’una pèssima governança, tots aquests diners 
només van servir per inflar la corrupció i el deute públic 
fins a nivells insostenibles”. Com veuen, res a veure amb 
nosaltres. 

Els governs del Pasok i Nova Democràcia (equivalents 
de PSOE-PP) van maquillar sistemàticament els 
comptes per “acomplir” el dèficit demanat per Europa. 
El despertar va ser brutal: fallida i rescat. El pla d’Euro-
Merkozy va ser contundent, els grecs havien de retornar 
el que els seus polítics havien malbaratat (o robat 
descaradament). Cap líder europeu ha trepitjat Atenes, 
Merkel i els seus adlàters només miren estadístiques, 
mentre ignoren la vida real dels grecs. Aquesta Europa 
dels mercaders ha pressionat indecentment perquè 
els grecs tornin a votar les elits corruptes que els van 
conduir al desastre (però garanteixen els pagaments, 
per davant de la gent). Res a veure amb Espanya, on 
PP i PSOE, governants els últims 30 anys, van modificar 
la constitució per garantir el pagament del deute per 
davant dels nostres sous i pensions.

“El rescat ha aniquilat Grècia. La seguretat social 
s’enfonsa, el comerç desapareix, les empreses fugen… 
i la població s’ofega en deutes i misèria” escriu Alberto 
Sotillo en tot un ABC. La “troica” i els governants grecs 
han aplicat sense pietat els ajustos -baixades de sous, 
retallades de pensions, pujada d’impostos- mentre són 
incapaços de dur a terme reformes com una fiscalitat 
eficaç i progressiva, la racionalització de l’hipertrofiada 
administració, el monopoli de professions com 
farmacèutics i taxistes o les absurdes despeses militars... 
ja ho veuen, res a veure amb Espanya.

Les pel·lícules de Theo Angelopulos, com La mirada 
d’Ulisses (1995), ens han ajudat a comprendre millor 
els Balcans. El millor cineasta grec va morir el passat 24 
de gener, atropellat per un policia mentre filmava una 
pel·lícula sobre la crisi, L’altre mar. Un altre intel·lectual 
lúcid, l’escriptor Petros Márkaris ha dit “Aquesta crisi és 
pitjor que la nostra guerra civil”. La d´ells, eh!, no la nostra.

La Associació Cultural Amics de 
Vinaròs de Vinaròs ha contactado con el 
consistorio de Vinaròs para pedir que los 
últimos hallazgos no quedan olvidados 
y se inicien trabajos de recuperación, 
con la finalidad de dar a conocer una 
parte importante del patrimonio de la 
localidad. Desde la entidad se insta a la 
corporación a que se dé continuidad a 
las excavaciones, con el fin de  encontrar 
la totalidad de la estructura de murallas 
defensivas que podrían existir en el 
subsuelo y que darían información 
privilegiada sobre el estructura medieval 
de la villa. Además, también soliciten que 
una vez estudiado todo este material, se 
tomen medidas para preservarlo y ponerlo 
en valor. En palabras del presidente de la 
entidad, José Luis Pascual, “se trataría de 
poner una pieza de metacrilato o incluso de 
poder hacer visitables estos restos”.

La entidad recuerda que el Servicio de 
Arqueología de la Diputación Provincial 
podría hacerse cargo de estos trabajos, 
lo que supondría un coste mínimo para 
el consistorio. En este sentido, Pascual 
destaca “la predisposición que está 
teniendo el alcalde, Juan Bautista Juan, 
respecto a esta cuestión”. Una actitud que 
contrasta con la mostrada por anteriores 
corporaciones. Y es que los restos de 
murallas que ahora han salido a la luz 
nunca se dieron a conocer en el transcurso 
de anteriores trabajos de instalación de 
servicios y de pavimentaciones.

Los fragmentos de muralla aparecieron 
de forma casual, con el inicio de unos tra-
bajos rutinarios por parte de la empresa 
instaladora de gas. Tras comprobar que 
se trataba de unas  construcciones  des-
tacadas, han continuado las excavaciones 
hasta localizar tres fragmentos que corres-

ponderían a tres momentos cronológicos 
diferentes: la primera podría estar fechada 
en el siglo XIII-coincidiendo con el otor-
gamiento de la Carta Pobla en 1241 -; la 
segunda, que es la que se conserva en 
mejor estado y presenta una destacada 
pieza de mampostería podría pertenecer 
a una portalada de acceso y podría estar 
construida entre los siglos XIV y XV y a 
ella harían referencia los escritos fechados 
en el transcurso del Compromiso de Cas-
pe; la tercera viene marcada por la cons-
trucción de la actual iglesia en 1568. La 
importancia de estos descubrimientos se 
completaría con una continuación de los 
trabajos que podría llevar hasta el interior 
de la iglesia o de la capilla de la Comunión. 
Para averiguar si se pueden encontrar más 
restos, esta semana se han llevado a cabo 
trabajos de localización en el subsuelo con 
una moderna técnica de geo-radar, por 
parte de Aidico Instituto Valenciano de la 
Construcción, que a través de la medición 
de la variación de densidades, dará a co-
nocer si hay más restos. Las conclusiones 
de este estudio se darán a conocer en unas 
semanas.

Además, otro hallazgo destacado en 
estos trabajos, el fragmento de esqueleto 
localizado junto a la primera muralla, 
se estudiará también para datarlo y ver 
si puede dar algún dato más sobre los 
restos.

Desde Amics de Vinaròs, destacan que 
“con estos trozos de muralla conocemos 
más datos sobre el Vinaròs primitivo y 
nos hacemos una idea de la importancia 
que tenía en el contexto de la época”. Por 
ello, es clave continuar con estas tareas 
de investigación y que, ya finalizadas, 
los hallazgos tengan la preservación 
adecuada.

Amics de Vinaròs pide la pues-
ta en valor de los restos arqueo-
lógicos de la Plaza Parroquial

Premsa A.C Amics de Vinaròs 
Emma Bas
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agenda cultural
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

22 juliol

23 juliol

24 juliol

25 juliol

26 juliol

27 juliol

28 juliol

GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

ADELL av. Pius XII (cant. Picasso) 

SANZ  c. Pont, 83

VALLS zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

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

FINS AL 8 de JULIOL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, 

Auditori Municipal
EXPOSICIÓ de JULIO MÁS guanyador del 

concurs de Pintura Ciutat de Vinaròs 2011 
Organitza: Regidoria de Cultura

FINS al 22 de JULIOL
CAPELLA de Santa Victoria

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES DE 
VINARÒS, CAOS

Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 23 de JUNY
19 hores, Passeig de Colom

CONCERT de festes  de la Societat Musical 
La Alianza amb la participació del Centro 

aragonés de Vinaròs (XXV Aniversari)
Organitza: Regidoria de Cultura i Societat 

Musical La Alianza

DIUMENGE 24 DE JUNY
Auditori Municipal

ALÉ VINAROSSENC
Organitza: Caixa Vinaròs

DIMARTS 26 DE JUNY
19 hores, Auditori Municipal

AUDICIÓ d’ESMUVI
Organitza: ESMUVI

DIJOUS 28 de JUNY
19.30 hores, Auditori Municipal

TEATRE del grup de teatre del CRIS amb 
l’obra Engaños
Organitza: CRIS

DIVENDRES 29 de JUNY
11 horas, Auditori Municipal

Festival de Ballet  de las alumnas de la 
professora Valentina Fernandez

Organitza: Regidoria de Cultura

20 horas, Auditori Municipal
CONCERT de l’ORFEÓ VINAROSSENC

Organitza: Regidoria de Cultura i Orfeó 
Vinarossenc

DIUMENGE 8 de JULIOL
19.30 hores, AUDITORI MUNICIPAL

TEATRE amateur amb l’obra “Aïllats” del 
grup de teatre Tempo Teatre de Sant Jaume 

d’Enveja
Entrades: 3.-€ - Venda d’entrades a l’Auditori 

Municipal
Organitza: Grup de teatre Candilejas i 

Regidoria de Cultura

El Programa de apoyo y refuerzo escolar de 
verano es un nuevo recurso educativo que la 
concejalía de Educación pone a disposición 
de las familias, durante el mes de agosto 
y para ayudar a niños/as con dificultades 
de aprendizaje en su proceso educativo en 
las áreas instrumentales y en los ámbitos 
científicos y humanístico-social.

CÓMO FUNCIONARÁ:
El programa se compone de clases 

académicas en grupos reducidos de 12 
alumnos por clase, todo esto en horario de 
mañana, durante seis horas semanales y en el 
mes de agosto.

OBJETIVO prioritario DEL PROGRAMA: 
Adquirir los contenidos imprescindibles para 
el desarrollo de las competencias básicas 
de las áreas instrumentales y en los ámbitos 
científicos y humanístico-social.

DESTINATARIOS/AS DEL PROGRAMA:
El programa está dirigido a alumnos 

y alumnas de primaria y secundaria 
obligatoria con hasta un máximo de 3 
asignaturas pendientes para los exámenes 
extraordinarios de septiembre o que 
presenten un retraso escolar asociado a 

dificultades y problemas con el proceso de 
aprendizaje.

Tendrán preferencia en la participación en 
el Programa aquellos escolares en desventaja 
social, cuyas familias tengan los ingresos 
económicos más bajos.

CÓMO SE ORGANIZARÁ: 
Habrá dos grupos para primaria, con un 

total de 24 alumnos/as y tres grupos para 
secundaria con un total de 36 alumnos/as. (12 
alumnos por grupo)

Las clases se realizarán en el CEIP 
ASUNCIÓN y tendrán un coste total para las 
familias de 10.-€ 

PERIODO PARA PRESENTAR LA 
SOLICITUD:

Los alumnos/as interesados tendrán que 
presentar la solicitud en la Concejalía de 
Educación del 18 al 22 de junio.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE 
PRESENTAR:

- DNI de los padres y del menor si lo tuviera
- DECLARACIÓN DE LA RENTA del ejercicio 

2011 y si no la tienen hecha, del ejercicio 2010.
- Boletín de notas

Nota informativa programa 
de apoyo y refuerzo escolar
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El número de participants duplica l’edició 
anterior en un concurs amb sabor casolà 

A.C.

El II Concurs de Cocs de Ca Massita tenia 
lloc el passat dimarts, amb un gran poder de 
convocatòria, tant en número de participants 
en aquest certamen gastronòmic que se duia a 
terme per segon any consecutiu, com de públic 
que va assistir per tal participar en la degustació. 
Com afirmava Helena Guimerà, en aquesta 
edició van comptar amb 30 participants, 4 en 
categoria infantil, 5 en categoria Nova Creació, 
i la resta en cocs tradicionals. Se duplica, així, la 
quantitat de concursant de la passada edició, 
“moltíssima gent, i el nivell  altíssim, la gent s’ho 
prepara amb ganes, i ho presenten amb molt de 
gust, hi ha molta il·lusió”. El jurat constava de 8 
integrants “tot el món vol ser jurat”, comentava 
una somrient Guimerà, imaginem que per tal 
de degustar la variada oferta d’un concurs, que 
poc a poc, se consolida. Entre els membres del 
jurat d’aquest any, citarem les dos persones 
guanyadores de la passada edició, Juanjo Roda, 
Marc Albella, Mariola Nos i Sergio Cervera i 
Nasio Julian, de l’obrador del forn Ca Massita. Els 
guanyadors, per categories: el coc tradicional, 
un coc de poma, elaborat per Paqui Sanz; quan 
el de Nova Creació, de xocolata i taronja, la 
guanyadora va ser Gisela Sanz; i en categoria 
infantil, els guanyadors van ser Axel i Ilan, “que 
van elaborar un coc de taronja, xocolata.... i 
moltes coses”, com apuntava Guimerà. El concurs 
se va desenvolupar al carrer de Santa Mónica, 
donada l’afluència de gent a la iniciativa, que va 
combregar més de 100 persones. “L’important és 
que els participants són de totes les edats, i que 
no són professionals, gent gran que ha pastat 
tota la vida, gent entre 30 o 35 anys, o 50 anys, 
que s’han llançat ara, i els més menuts”. Tots els 
cocs que participen a concurs tenen l’encant dels 
pastissos, dels cocs, casolans, un caliu artesanal.

II Concurs 
de cocs a 
Ca Massita

Fotos Jordi Febrer

Piscina Servol VERANO
ESCUELA DE 
VERANO JULIO

CURSO DE
NATACIÓN JULIO

De lunes a viernes.

De 9-13h.

Edad: 4-14 años.

(Natación-Manualidades-
Inglés-Repaso-Dibujo) 

-De lunes a jueves.

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

Edad: 2,5- 14 años.

¡Apúntalo
!
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Nou èxit de participació en el dia de la bicicleta
La prova esportiva va comptar amb 500 participants
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La pequeña Alba Ciurans de tan 
solo 9 años de edad, participó en el 
Campeonato  de España Individual 
de gimnasia rítmica que se celebró 
en la ciudad de Logroño los dias 
15,16 y 17 de Junio, en categoria 
Benjamín , tanto en modalidad 
individual como por equipos.

Alba realizó dos ejercicios 
impecables, uno de pelota y el 
otro de manos libres. Con la suma 
de ambos ejercicios consiguió 
colocarse en tercera posición en 
la general, logrando así, la medalla 
de bronce. 

Su compañera de equipo Leire 
Rovira realizó un buen ejercicio 
y éste sumado al de pelota 
de Alba, les hizo proclamarse 
Subcampeonas de España por 
equipos.

Esta pequeña gimnasta del Club 
Mabel de Benicarló, es ya toda una 
promesa, seguro que a partir de 
ahora , gracias a la disciplina de 
su trabajo, llegará muy lejos en el 
mundo de la gimnasia rítmica.

Enhorabuena Campeona !!!!

La vinarocense Alba Ciurans, subcampeona 
y bronce en el campeonato de España individual 
de Gimnasia Ritmica

89 corredores participaron en la 
volta ciclista del Llagostí y en la que 
se proclamó vencedor el chileno 
Gonzalo Garrido en una prueba que 
tuvo un recorrido de 143 kilómetros. 
Cabe destacar también que entre 
los participantes provinciales quedó 
en primer lugar el vinarocense Sergi 

Casanova. La entrega de trofeos en 
la meta de la calle san Francisco la 
efectuaron la concejala de Comercio, 
Amparo Martínez, el concejal de empleo, 
Juan Amat, el presidente de la federación 
de ciclismo de la comunidad Valenciana, 
Amadeo Olmos, y el presidente de la 
unió ciclista Vinaròs, Sebastián Ribera. 

XLIX volta ciclista 
del Llagostí

J.Z.
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Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

Piscina Municipal de Sedaví -50 m. 
– 8 carrers-

En esta nova edició del Campionat 
Autonòmic per a la categoria Aleví, 
el C.N. Vinaròs va participar en 8 

nadadors de l’any 1999, Àngel Lleixà, Roger 
Macip, David Milián, Oscar Ruiz i Marti 
Segarra, i 3 nadadors, Aarón Queralt, Andreu 
Navarro i Hugo Simó de l’any 2000, que van 
competir en un total de 253 esportistes 
de 36 clubs de la Comunitat Valenciana, 
aconseguint firmar la 3ª posició en el 
ranking en 173 punts, a l’estela del C.N. 
Elche que va sumar 195 punts i del campió 
C.N. Ferca-San José en 337 punts.

En la primera prova de la competició 
vam tenir nou Campió Autonòmic de la 
C.Valenciana.  Martí Segarra va penjar-se la 
Medalla d’Or en nadar els 100 m. papallona 

en un temps de 1:11.06, mínima nacional que 
li obre les portes de Campionat d’Espanya 
que es nadarà del 6 al 8 de Juliol a Càdiz.

Vam tornar a pujar 2 vegades més al podi.  
En la prova de relleus 4x200 lliures per 
recollir les medalles de Bronze de l’equip 
format per Àngel, Oscar, David i Martí; i de 
nou en la prova de relleus 4x100 estils també 

assolint el tercer lloc recollint les medalles 
de Bronze Oscar en esquena, Roger en 
Braça, Martí en papallona i David en Croll.

Sumant, 1 medalla d’Or i mínima nacional, i 
8 medalles de bronze que converteixen estos 
joves nadadors en reconeguts esportistes 
d’elit i el reconeixement al tècnic Isidro 
Martorell pel “seu saber fer”.

XXX jocs esportius 
de la Comunitat 
Valenciana

El día 6 de junio se celebró 
una jornada de Deporte 
Adaptado en las instalaciones 
del Decathlon  Tortosa. Dicha 
actividad estaba organizada 
conjuntamente por COCEMFE 
MAESTRAT y su CLUB BAMESAD, 

y la citada firma deportiva. Estas jornadas 
tienen un objetivo claro y fundamental como es 
formar ciudadanos solidarios y comprometidos 
con la DIS-CAPACIDAD que los rodea y dar 
a conocer a los más jóvenes, a través de 
diferentes actividades, el deporte adaptado. 

Una vez finalizada la parte práctica de la 
jornada, se proyectó un PowerPoint a cargo 
del Presidente de COCEMFE MAESTRAT, Manolo 
Celma y Rafael Mingo, en el que se mostraba 
la cantidad de posibilidades que ofrece hoy 

en día el deporte adaptado para las personas 
con alguna dis-capacidad física, intelectual y 
orgánica resolviendo todas sus dudas. Al término 
de las actividades programadas por la mañana, 

Decathlon Tortosa nos invitó a una comida 
conjunta con el Taller de la Memoria que realiza el 
Ayuntamiento de Jesús. Fue una comida  amistosa 
y fraternal que todos compartimos con agrado.

Concienciación, barreras y deporte adaptado

Concurso infantil
Un año mas el Club Pesca Deportivo “La 

Lubina” pone en marcha el campeonato social 
de la escuela infantil celebrando los concursos 
veraniegos de los mas “jóvenes”.

Este pasado domingo día 10 de Junio y 
desde las 09:00 a las 13.00 horas en el dique 
de Levante del puerto de Vinaros se realizo el 
primer concurso con un día veraniego que te 
invitaba a la practica de la pesca y también a 
darte un remojon en el agua, realizando la 
parada del habitual almuerzo para reponer 
fuerzas.

Como es habitual en el primer concurso la 
participación fue escasa pero para el próximo 

concurso ya ira aumentando dicha 
participación. 

Y la clasificación final del concurso 
ha sido la siguiente: 

U-9  U-18
1º  Joan Nogales    1º  Yulen Ventos
2º  Ivan Pomada    2º  Oriol Vidal
3º Llorens Arrufat   3º  Oscar Sales 

Solo queda felicitar a los ganadores 
y anunciaros que el próximo concurso se 
realizada el día 30 de Junio, desde las 17:30 
a las 20:30 horas en el dique de Levante del 
puerto de Vinaros, y será el “abierto” de las 
fiestas y ferias de San Juan y San Pedro. En este 

concurso pueden participar socios y no socios, 
todo aquel quiera participar en un concurso 
de pesca que venga a la caseta del puerto la 
tarde del concurso y se apunta, es gratis, y a 
concursar. Os esperamos a todos.
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Rafa Marcos

SERGI TOMÁS,
regresa al Vinaròs

El Vinaròs C. F. ha formalizado el fichaje de Sergi Tomás 
para la próxima campaña.  El delantero regresa al club tras 
marcharse  a mediados de la temporada recién terminada para 
reforzar al Amposta de la tercera división catalana. Confirmar 
que han renovado el portero Raúl Martínez; los defensas 
Óscar Seva, Óscar González, Pedro, Wifredo y Álex Bueno; 
los centrocampistas Espinosa y Ernesto y el delantero Raúl 
González.

“FESTES SANT JOAN I SANT PERE”3ª regata creuers
Con motivo de las Fiestas 

Patronales de Sant Joan i 
Sant Pere de la Ciudad de 
Vinaròs, el Club Náutico 
Vinaròs celebró el pasado 
domingo 17 de Junio la 3ª 

Regata Creuers Festes Sant Joan i Sant Pere. Este 
regata de cruceros que se celebra en su tercera 
edición forma parte del programa de Fiestas y 
está incluida dentro del calendario de pruebas 
2012 de la FVCV. El número de participantes 
superó la cifra de los 100 regatistas con más de 
25 embarcaciones inscritas y pertenecientes 
al Club de Vela de Benicarló, Club Náutic Sant 
Carles, Marina Port Sant Carles y Club Náutic 
Vinaròs. Las embarcaciones se dividieron en 
cuatro clases en función de sus ratings y el 
recorrido era un bastón barlovento-sotavento. 
Una vez finalizada la prueba se hizo entrega 

de los trofeos donados por el Ayuntamiento 
de Vinaròs a los tres primeros clasificados de 
las cuatro clases. Asistieron a la entrega de 
trofeos la dama del Club la Srta. Ana Juan y 
Autoridades. Al finalizar el acto el Club Náutico 
ofreció un aperitivo a todos los participantes y 
acompañantes.

 
CLASIFICACIÓN GENERAL
 
 Embarcación                              Patrón                     Club 

Náutico
 
CLASE A
1º MARINA BENICARLO
Francisco Carvajal   C.V.Benicarló        
2º MODARK
Modark, S.L.             C.V.Benicarló
3º HEPTA

Emilio Sospedra       C.N.Vinaròs
 
CLASE B
1º SANT CARLES MARINA
Rober López            S.C.Marina
2º LLANGOSTÍ
José Mª Vidal          C.N.Vinaròs
3º XE QUE CAFÉ
Martín Ribes            C.V.Benicarló
 
CLASE C

CLASE D
1º ROSCANA  S.C.Ràpita
1º ESTHER            C.NVinaròs
2º MIRAVENT S.C.Ràpita
2º VIRACHOCHA  C.N.Vinaròs
3º TATI’S    S.C.Ràpita
3º XALOC             C.N.Vinaròs

El pasado dia 19 
de mayo se celebró 
el Campeonato 
Autonómico de 
Patinaje Artístico en la 

ciudad de Alcoi.
El “Club Patinatge Artístic de 

Vinaròs” se desplazó con 4 de 
sus patinadoras de las categorías 
Cadete, Juvenil y Junior: Irene 
Tomás, Patricia Gomis, Almudena 
Gómez y María Gomis. Se 
obtuvieron dos primeros puestos: 
Patricia y Maria Gomis,  un 
segundo: Almudena Gómez y un 
tercero: Irene Tomás.

Aprovechamos la ocasión 

para felicitar a las hermanas 
Patricia y Maria gomis por quedar 
campeonas autonomicas  y a 
Almudena e Irene por conseguir 
tambien clasificacion para el 
campeonato de España 

Queremos también agradecer 
a nuestras entrenadoras su 
magnífica labor, pues gracias a 
su dedicación y trabajo , nuestro 
Club siempre puede estar presente 
en competiciones de este rango. 
Asi como al consell desports de 
Vinaros y Diputacion de Castellon 
que siempre estan al lado de 
nuestras patinadoras.

Reservas 964 45 18 32 - 620 990 513

BAR-RESTAURANT
CASA LOLÍN

c/ Santa Magdalena, 10 VINARÒS

Menú Noche
San Pedro

 15€

“Club Patinatge Artístic de Vinaròs”, Temporada 2012
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PREBENJAMINES VINARÒS CF

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.

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

Faltan en la foto, Alexander, Hugo, Oscar, Alejandro y  Raul.
Los Pre benjamines de 1er Año se han 

proclamado Subcampeones del Torneo de 
Villarreal, felicitar a todos los que pudieron 

desplazarse estos 2 días a Villarreal, ya que el 
torneo nos cogía fuera de temporada pero 
hemos cumplido. Ha sido el colofón a una gran 

temporada de todos los Pre benjamines del 
Vinaròs cf., Felicitar a todos, jugadores, monitores 
y entrenadores, por el gran trabajo realizado.

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.
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David i Deborahenllaç
16 de juny 2012



La família d’Afaniad al peu del canó per a recaptar fons destinats a les 

colònies dels més menuts d’aquest col·lectiuLa família d’Afaniad al peu del canó per a recaptar fons destinats a les 
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Ara fa gairebé 142 anys, concretament el 2 de 
setembre de 1870, sent alcalde en Demetrio Ayguals 
de Izco, es va celebrar la primera cerimònia civil 
d’acolliment a Vinaròs. A la nena li van posar en nom 
d’Emília, filla de Sabastián Cavaller Roso i Rafaela 
Pallarès. Per padrins van signar en Tadeo Banasco i la 
Maria Rosa Agramunt i Esteller “a los cuales se obligan 
a prestar su más eficaz apoyo cuando lo necesitase y 
educarla en las teorias y buenas costumbres de la sana 
moral”. 

Així ho va recordar en Marc Cases Martín el dissabte 
9 de juny en una de les poques cerimònies civils de 
benvinguda celebrades a Vinaròs. De fet, la segona 
des de 1870. Cosí d’en Nil Farga, protagonista de la 
cerimònia civil, en Marc va llegir un emotiu text en el 
que explicava el sentit de l’acte: “aquesta cerimònia 
civil d’acolliment pren com a model l’acte que es va 
fer per primer cop a Estrasburg, ciutat on vaig néixer, 
el 13 de juliol de 1790, en plena revolució francesa, per 

presentar un nadó en societat i 
exterioritzar l’alegria dels pares 
.... no obstant, l’origen del 
bateig civil, que també rep els 
noms de bateig republicà, es 
remunta a l’època del romans, 
quan en una cerimònia se 
celebrava oficialment l’entrada 
d’un nou ésser humà en la 
comunitat del ciutadans. 
El curiós d’aquest l’acte i, que el lliga a fa 142 anys 
enrere, el llaç que l’uneix a aquella cerimònia i que el 
fa especial, és que en aquells temps, el padrí va ser l’avi 
del Tade, que és, ara, l’avi del Nil. 

A les cavallerisses de l’ermita, en presència del regidor 
de l’Ajuntament de Vinaròs Domènec Fontanet i de la 
secretaria Maria José Aguirre, la música de Jacques 
Brel obria l’acte en el que es donava la benvinguda 
en societat a en Nil. El germà i la cosina d’en Nil, l’Alex 
i l’Aina van interpretar un poema d’esperança i futur 
d’en Miquel Martí i Pol i, el seu padrí, en Jean-Luc va 

llegir un poema d’en Víctor Hugo, on es reflectia la joia 
pel naixement d’un fill.  

Però el discurs més emotiu va ser el que va llegir en 
Marc  ja que aquest acte, ple de simbolisme s’inspira, 
sens dubte de la Gemma a qui li hagués agradat 
moltíssim presenciar aquest acte civil de benvinguda 
del seu estimat nebot. 

D’aquí aquesta doble vessant de l’acte,  la històrica 
i l’emotiva, donar padrins a en Nil i al mateix temps, 
posar de manifest els valors de laïcitat i de lliure 
pensament que la Gemma sempre havia defensat i 
que prevaleixen entre nosaltres.

Apadrinament o acolliment de Nil Farga Martin

Emotiu retrobament dels alumnes del Liceo Quijote nascuts al 1972 i companys de curs durant 1978-1986. Després de 25 anys sense retrobar-nos, les anècdotes i records comentats durant el sopar  ens van fer viatjar com si ahir sigues, a una etapa molt important de la nostra vida on l’educació ens aniria modelant com a persones. Des d’aquestes línies, reconèixer el treball dut a terme per tots els professors que vam tindre durant aquestos anys, Mª Carmen Moya, Mª Ángeles Folch, Mª José Buch, José Manuel Borràs, Pilar Montserrat, Tere Aragonés, Rosario Miralles “Charo”, Carmen Torres “Cachín”, i al director del centre Don Agustín Comes).
Agrair tant a tots el assistents com als que per uns o altres motius no van poder asistir, a ben segur, que en anys pròxims tots tindrem un altra oportunitat per a recordar vells temps.On hi ha educació, no hi ha distinció de clases. (Confucio)



El sábado 16 de Junio el Club 

Náutico Vinaròs celebró el acto de 

presentación de su Dama de Fiestas 

de Sant Joan i Sant Pere. La Srta. Ana 

Juan Matamoros fue presentada ante 

un gran número de socios, asistentes 

y autoridades. La dama del Club se 

sintió arropada en todo momento 

por la Reina de las Fiestas y su corte 

de Damas que quisieron mostrarle 

todo su afecto en este momento tan 

especial. El acto fue presidido por 

el Alcalde de la ciudad D. Juan Bta. 

Juan, D. Emilio Sospedra, Presidente 

del Club y miembros de la Junta 

Directiva. Una vez presentada la 

Srta. Ana Juan como Dama del Club, 

se le hizo entrega de un obsequio 

conmemorativo por parte de la 

entidad, y se ofreció a todos los 

asistentes un vino en su honor.

Presentación 
dama Club 
Náutico Vinaròs

El pasado sabado 16 de Junio,se 
celebró en la Penya Barça Vinaròs 
la presentación de la dama que 
les representará en las fiestas San 
Juan y San Pedro 2012 la señorita 
Nerea Querol Fariñas que dedicó 
unas palabras a los asistentes 
agradeciendo la presencia de las 
autoridades,amigos,socios y de 
todos los asistentes,asimismo quiso 
agradecer a la familia de Carla por 
todo su cariño desde el primer 
dia en que se conocieron,a sus 
padres por cumplir por segundo 
año consecutivo su sueño(ya que 
este es el segundo año como 
representates de la ciudad para 
las dos damas) ,a la vez se realizó 
la despedida de la dama saliente 
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societat

Presentación 
dama Penya 
Barça

Carla Martín Aulet que ha ejercido su cargo de Reina de las fiestas 2011 y dama representante de dicha entidad como todos los socios y vinarocenses son merecedores.El presidente de la entidad,tambien quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los socios y sobretodo quiso agradecer a Carla por su saber estar y su disposición en todo momento.El acto fue muy 
emotivo para todos 
los asistentes,desde 
la Penya Barça se 
quiere agradecer la 

presencia durante el acto del sabado a todos los asistentes y en nombre de Carla que se despide de la entidad dar las gracias a todos los asistentes y Vinarocenses por tratarla como lo han echo y por último Nerea Dama representante del año 2012 desea representar a todos los socios y a Vinaròs como es debido y espera estar a la altura. Gracias.






