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Si per a Bigas Luna, com a bon mediterrani, l’all és 
un element imprescindible a la vida, per a mi, que 
comparteixo passió gastronòmica amb Luna,  ho és el 
so íntim de Burjalazoy by nithg, música  que comparteix 
amb els grans allò tant vivificant que aporta la creació 
amb majúscules. Sí, parlem, com en tantes altres 
ocasions, del nostre músic. L’aliatge suprem entre el 
vinarossenc Carles Santos i la benicarlanda Inés Borràs 
tindrà lloc a la capella del MUCBE, espai que ja va 
inaugurar magistralment en el seu moment el nostre 
vinarossenc més universal amb la ballarina Sol Picó. 
Santos torna a ocupar l’espai amb un piano que sota el 
seu  influx i el de Borrás estarà sonant des de les 12 de 
mitjanit de divendres fins les 12 de migdia de dissabte 
dia 11 d’agost en un homenatge ininterromput a John 
Cage, lloat sigui.  Pura pedagogia musical. I parlant de 
pedagogia, en aquest número els oferim una entrevista 
especial. Especial perquè tracta d’un tema humà 
emmarcat en l’àmbit de l’educació. La cultura us farà 
lliures, deien, una frase que ja signaven els antics grecs, 
ara amb descendents tant injuriats. Hem parlat amb 
el vinarossenc Paco Molpeceres i amb el benicarlando 
Pere Ferrer perque ens conten de primera mà què estan 
fent a través de Xarxa Educativa Solidària. Una espècie 
de missions pedagògiques situades geogràficament 
a Nicaragua que, pròximament, podrien estar 
emplaçades al nostre territori. De l’experiència de 
Ferrer en les comunitats rurals nicaragüenques podem 
destacar una frase “Els aportem la consciencia que 
no estan sols.”. De Molpecerres, parlant en aquesta 
ocasió de les retallades en educació a casa nostra, ens 
quedem amb la frase “ens platejarem el pròxim curs 
com tots, amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes, 
perquè això no se retalla, malgrat epidèmies com la 
del conformisme”. Dos persones que traslladen a una 
banda i l’altra del món que la realitat pot ser polièdrica, 
i que de qualsevol circumstància podem absorbir un 
aprenentatge. I continuem parlant d’educació cultural 
per donar un altra benvinguda. Es tracta del XI Cicle 
de Curtmetratges Agustí Comes, una finestra oberta a 
l’emoció, a la imatge, que transcorre des de la dimensió 
més íntima i salvatge, a la observació quasi empírica de 
directors més experimentats. Una altra manera de fer 
pedagogia i un plaer al qual una vegada més, gràcies 
al impuls de l’organització i a la bona entente amb un 
públic absolutament fidel, podrem gaudir els amants 
del cinema. I ens endinsem en la programació de A la 
llum de la lluna, presentada esta setmana des de Cultura 
i que promet, seguint la seua voluntat original, oferir 
diverses accions, propostes, a una ciutat acostumada 
a consumir activitats de nivell, tot i la seua perifèria. 
És el sentiment compartit de negació a la renuncia 
d’experiències enriquidores. Amb noms com el de l’ 
actiu Carles Santos, Diego Latorre, Cinta Barberà, Paz 
Buñuel, Rafa Garrit, Joaquín Simó o Juanjo Roda, els 

diferents comerços, entitats i col·lectius han sol·licitat 
col·laboracions, i s’han aconseguit. Saber obtindre 
recursos en situacions complicades també ens ensenya. 
També resulta, al cap i a la fi, socialment pedagògic. 

I finalitzarem amb un altra referència a un nom vinculat al 
cinema i a una ciutat concreta. Un nom que ens transporta 
a aquelles tardes d’estiu amb gust a gasosa, a projeccions 
de pel·lícula d’Alfredo Landa en un estat espanyol on la 
mediocritat s’amagava sota el futbol i les places de bous 
plenes, una estètica allunyada gestualment de inversions 
en I+D+i. Parlem de Torrelodones, una ciutat amb 
reminiscències a cotxe familiar de tres places, a maleta de 
turista improvisat buscant una sortida cap a les nostres 
platges , a cinema en blanc i negre d’un temps en el 
que semblava que la modernitat mai no arribava i en el 
qual els tòpics feien una gràcia limitada. Una societat de 
còmic amb un ingeni primari al qual anys desprès Ibáñez 
treia punta mitjançant personatges com el camaleònic 
Mortadelo, que transmutava kafkianament i tragicòmica 
per tal d’escapar d’una grisor intel·lectual plenament 
instaurada: somiar en innovació sempre era cosa de la 
NASA. Ara, però, el nom d’aquesta ciutat adquireix noves 
dimensions: s’ha converteix en una  petita Finlàndia. El 
canvi operat en aquesta ciutat de 22.354 habitants ha 
fructificat en un superàvit en les arques municipals, ja 
que va tancar l’exercici de 2011 amb un benefici de 5,4 
milions d’euros i pot, per descomptat, donar lliçons de 
bona gestió econòmica. El secret? Bé, doncs el secret 
el trobem en la formació ‘Vecinos por Torrelodones’, un 
col·lectiu format per gent del carrer que va nàixer a partir 
d’una plataforma en contra d’un camp de golf, que  amb 
sols sis anys de vida va assolir l’alcaldia l’any passat, en 
poder del mateix partit al llarg de 24 anys. L’alcaldessa, 
una dona, es va baixar el sou un 20%. Va ser la primera 
promesa electoral complida, i es desplaça a tot arreu 
amb el seu cotxe, “com he fet sempre”, apunta. Pedagogia 
política? No ho sé, però sí resulta tota una lliçó de voluntat 
de servei al poble, l’ens que li paga. No sé a vostès, però a 
mi em sembla que Torrelodones ha crescut en dimensió 
humana, i que ara, a més de tindre sabor a cinema dels 
anys 70, té un regust a dignitat. Parlem de Torrelodones 
però, com diria Sabina, “posen vostès que parlo” de 
qualsevol poble, de qualsevol altra petita Finlàndia, un 
lloc en el qual per a la gent, cansada de cosines, de riscos, 
de taxes i de IVES, somiar encara siga possible.

A El Faristol ens ha arribat esta 
setmana una foto amb dos comentaris: 
“El civismo del personal es de traca”, 

i “La actuación de la autoridad competente es de 
pañolada”. Es tracta d’un  veí de la zona, que vol 
denunciar l’actuació reincident d’algun/a ciutadà, i 
que també lamenta el retard en l’actuació de retirada 
de les restes, sembla, de poda. 



3

n. 566 - 13 de juliol de 2012 actualitat

A.C.

A.C.

A les immediacions de la plaça de bous, junt 
a la Font del Llagostí, tenia lloc divendres la 
presentació de les V Jorandes de cuina del Llagostí 
de Vinaròs, que en esta edició se desenvoluparan 
del 6 al 29 de juliol. Com ha senyalat la regidora 
de Turisme, Elisabeth Fernández, la placa del 
llagostí era el lloc idoni per la presentació, ja que 
el símbol emblemàtic de Vinaròs que predomina 
a la plaça és protagonista de les jornades 
gastronòmiques i, també, de la Tapa Tur els 
restaurants que participen en aquesta iniciativa 

són Restaurant Bergantin, Restaurant Nàutic, 
Javier Rams. El Langostino de Oro, Rafel Lo 
Cristalero, Restaurant LaIsla i el Restaurant Vinya 
d?Alòs.  “Com l’any passat, els restauradors van 
considerar que el mes més adequat era el mes 
de juliol, ja que les captures del magnífic crustaci 
és en esta època quan millor estan”, apuntava 
Fernández. Els menús són elaborats, “mot 
sofisticats” amb un pru inferior a l’any passat, 35 
euros. La informació d’aquestes jornades es pot 
trobar a la Turistinfo de Vinaròs i també a través 

de la we= www.turisme.vinaros.es. Quan al Tapa 
Tour, Fernández indicava que les primeres 50 
persones que  completen el tour, podran accedir 
a diferents premis de productes gastronòmics, 
entre altres. 

Per la seua part, el restaurador Salvadora 
Alcaraz informava que s’oferiran els plats “més 
innovadors de la província de Castelló, cadascú a 
preparat el que ha cregut millor per a casa seua, 
i anem a demostrar que Vinaròs està al dia i amb 
ganes de fer coses”.

V Jornades de Cuina 
del Llagostí 
 Els restaurants de Vinaròs se preparen 
per oferir els millors plats cuinats amb 
llagostins als millors preus 

La regidora de Turisme, Elisabeth Fernández, acompanyada 
per la regidora Mar Medina, assistia divendres dia 6 a l’acte de 
hissada de la bandera Qualitur a la platja d’El CLo. Una bandera 
que acredita la qualitat medi amiental d’aquesta platja.

El Clot ja té 
bandera de qualitat

Les antigues naus industrials emplaçades front la platja d’El Clot van ser 
enderrocades la setmana passada. 

L’avinguda Febrer de la Torre ofereix ara una imatge urbanística molt 
canviada respecte a fa dos setmanes. 

Albiol: “el PP ha enganyat a la 
ciutadania del Baix Maestrat”

La diputada d’Esquerra Unida a Les 
Corts, Marina Albiol, visitava la passada 
setmana  Vinaròs per tal de polsar la 
situació generada per les retallades 
en el sector sanitari a la ciutat en uns 
moments en que la Sanitat al País 
Valencià, opinava Albiol, està patint un 
“atac brutal”. 

A banda de les mesures imposades 
des d’Europa i des del govern central, al 
nostre territori, segons Albiol, se pateix 
doblement aquesta situació en l’àmbit 
sanitari, ja que existeix un govern del PP 
des de fa molts anys, que ha creat una 
“situació dramàtica”. Albiol se centrava 
en les nostres comarques per denunciar 
que a l’Hospital de Vinaròs “hi ha un 
augment de les llistes d’espera”, a més 
d’una ” insatisfacció profunda en el 
personal sanitari” que, segons apuntava 
la diputada, deu suportar molta pressió 
i assumir més tasques que les que els 
pertoca. Respecte al segon centre de 
salut, també sembla, indicava Albiola, 
que com altres infraestructures, està 

“paralitzat”. Quan a infraestructures, 
altres ciutats de les nostres comarques, 
com Peníscola, continuen patint de 
manca greu de infraestructures, ja 
que l’Hospital d’aquesta localitat ja 
no apareix en pressupostos, i queda 
pendent el centre de salut a una població 
que incrementa considerablement el 
seu nombre d’habitants en els mesos 
d’estiu, situació que genera “una bala 
imatge”. Per a Albiol, “el PP ha enganyat 
a la ciutadania del Baix Maestrat”. La 
diputada va lamentar també que la 
resposta dels responsables sanitaris hagi 
sigut que construiran les infraestructures 
“quan ens puguem permetre 
el luxe de tindre hospitals”. “Així 
veuen la Sanitat, com un luxe”, 
lamentava Albiol.

Marina Albiol parla de 
Sanitat a Vinaròs



4

n. 566 - 13 de juliol de 2012

Tomás 

Xarxa Educativa Solidària és un organisme 
conformat per voluntaris procedents de ciutats 
de les Terres de l’Ebre i del País Valencià, 
principalment de Vinaròs i Benicarló.  Naix l’any 
2006 amb el 1er grup d’experiència, i actualment 
disposa de 100 socis, encara que compta amb 22 
persones actives de diferents àmbits, que s’han 
convertit en el combustible que permet que 
aquest col·lectiu segueixi funcionant en indrets 
tant distants com Nicaragua. A banda de les 
aportacions dels associats i de les campanyes de 
recollida de fons, reben suport de la Universitat 
Rovira i Virgili. Se traspassa, novament, la 
frontera del Sénia amb una causa que persegueix 
sensibilitzar al voltant de les diferents realitats. 
Paco Molpeceres, professor a Vinaròs, i Pere Ferrer 
Gallego, professor a Benicarló, uneixen els seus 
camins dins d’una xarxa educativa amb impuls 
cívic que intenta mostrar-nos altres aspectes de 
la vida i ajudar als nicaragüencs, principalment 
de les comunitats rurals, “a que s’abstraguin de la 
solitud”.

Per que us apropar-se a Xarxes Solidàries? Quin 
és l’objectiu que us impulsa?

Paco: En el meu cas és la necessitat d’actuar, de 
intentar una transformació de la visió que tenim de 
la vida, i, en el nostre cas, del tema del plantejament 
pedagògic. Es tracta de la creença de que necessitem 
més amplitud de mires per intentar transformar 
la necessitat actual a través  de la nostra funció 
pedagògica. 

Pere: En el meu cas va sorgir d’una inquietud que 

tenia des de sempre, 
mogut pel coneixement 
de les desigualtats del 
planeta. Sabedor que 
hi ha realitats molt 
diferents, volia conèixer 
esta diversitat i observar 
de prop el compromís 
per l’esser humà. 

És una experiència 
mitjançant la qual es 
constata que l’esperit 
de l’ensenyament és 
vocacional.

Paco: És evident 
que és vocacional i que 
desprès, en el dia a dia, 
es va enriquint. Vivim 
en una realitat, que 
no és la única, ja que 
existeixen desigualtats, 
i és necessari tenir-ho 
en compte, perquè de 
vegades plantegem 
la nostra manera de 
viure com si fos la única 
possible. Cal tindre en 

compte que, en el nostre cas, la major part del planeta 
viu amb moltes mancances. Necessitem saber que hi 
ha altres realitats. No vull romandre en la indiferència, 
en un automatisme, sé que la pitjor experiència que 
pot tindre una persona dedicada a l’ensenyament es 
convertir el seu treball en una cosa mecànica. 

Pere: En Educació, com en altres professions, si 
no tens vocació, com els resultats són a llarg termini, 
potser generaria frustracions. L’experiència de viatjar 
a un altre lloc per conèixer un altra realitat en l’àmbit 
de l’Educació com a professors evidència la vocació. A 
més, realitzem els viatges amb els nostres diners, i si 
l’associació aporta alguna cosa a la gent de Nicaragua, 
és per a la gent d’allà. Vivim la nostra experiència 
perquè volem i ens aporta tot allò que com a éssers 
humans per desprès traslladar-la al nostre alumnat.  

Què és amb el que et trobes en arribar al vostre 
objectiu a Nicaragua? Quines són les condicions 
vitals? 

Pere: Potser et trobes amb tu mateixa. Amb el teu 
nivell d’exigències, t’enfrontes pensant que, com deia 
Paco abans, el nostre model és el millor... i veus que 
hi ha altres models que et desperten curiositat, que 
moltes vegades és identificat com un model pitjor que 
el teu, i t’assabentes que és una realitat que existeix els 
365 dies de l’any, i que tu no veus. Et trobes amb allò 
que el sistema invisibilitza. Per això hem promogut 
viatges, per fer visible esta altra realitat del planeta l 
nostre alumnat. Quan contem la nostra experiència 
als nostres familiars ens adonem que no fa tanta anys 
nosaltres vivíem com estan vivint allà. Actualment 

viure encoratja al consum, i es deixa de banda la 
felicitat.

Paco: En el meu cas, encara no s’ha donat el cas 
que puga viatjar a Nicaragua, però basant-me amb 
les experiències que he tingut amb gent d’altres 
indrets, com el Sàhara, penso que et trobes en el 
tremendament injusta que es la situació en la que 
vivim, que genera àmbits geogràfics de pobresa que 
necessiten del món ric per tirar endavant. Les coses 
es deurien canviar d’alguna forma, l’essència de les 
coses més elementals, la vida que moltes vegades 
no té a res a vore en els plantejaments dels que vivim 
aquí, imbuïts per un materialisme desaforat. És tota 
una lliçó. T’ensenyen que moltes vegades, la formació, 
l’ensenyament, pertany al dia a dia. També comprens 
que és injust que els recursos que dediquem a 
ensenyament no puguen dirigir-se- a altres territoris. 
Hi ha una ombra que els gestiona i que crea la 
diferència. S’ha de demanar la seua superació. 

L’afany per aprendre és inherent a l’ésser humà.
Paco:  Estic convençut de que sí, des de que naix 

fins a l’últim dia. La formació i l’escola no pot quedar-
se en una edat determinada, ni tampoc en un 
títols, la formació és inherent quan a aprenentatge 
i ensenyament, perquè totes les persones hi ha 
moments en que som alumnes o ens convertim en 
mestres.  

Pere: Evidentment, la curiositat de l’infant quan vol 
comprendre el món en el que viu és aprenentatge, i 
sí, és inherent a l’ésser humà. De tota manera, aquesta 
societat en la qual vivim situa uns aprenentatges 
per damunt d’altres. Ens diuen que una persona 
que treballa al camp o a la mar no té cultura. Bé, no 
disposarà de la cultura del sistema, però en el l’àmbit 
del camp té una tesis doctoral. El mariner, a la mar, 
també és un expert. No és correcte situar uns sabers 
per damunt d’uns altres. Tothom tenim coses a 
ensenyar, i tothom volem aprendre coses, i tot el que 
ens envolta cada dia et permet aprendre... i ensenyar 
als altres. 

Hi ha alguna diferència en l’alumnat d’un lloc i 
de l’altre?

Paco: En cada territori et trobes amb persones, 
inquietuds i experiències diferents. Però tots tenen 
això que comentàvem abans, les ganes d’aprendre, la 
possibilitat d’ensenyar. Hi ha elements que són iguals 
a tot arreu, però evidentment, hi ha sistemes diferents 
amb senyes de identitat pròpies. Succeeix que aquesta 
característica mai no deuria ser excloïen. D’alguna 
manera, el que fa és reafirmar que les experiències 
contribueixen a la formació de la persona, així que 
deuria, més bé, enriquir, perquè la diversitat sempre 
defensarem, és una qüestió molt enriquidora. 

Pere: Cada persona és diferent, i per tant a les 
nostres aules, i en les aules d’altres països, hi ha 
alumnat diferent, però el que constates quan arribes a 
un altre país, com poden ser les aules de les comunitats 
rurals de Nicaragua, es que aquells xiquets i xiquetes 

XarxaEducativa 
Solidària:
‘per justícia social i per 
justícia humana , ens 
toca prendre part’
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tenen comportaments diferents perquè viuen en una 
societat diferent. Per tant, la diferència no hi es tant en 
l’instin d’aprendre, sinó en la reproducció de l’esquema 
social en el qual viuen el nostre alumnat, ja que en 
l’aula reprodueix allò que vull en la societat. Aquell és 
un alumnat que viu en una societat molt humil, molt 
tranquil·la, harmònica amb la natura, i evidentment 
té un comportament diferent, però no per la seua 
condició d’alumne, sinó per la condició social. 

Què ens pot ensenyar Nicaragua a nivell 
d’ensenyament?

Pere: A nivell d’ensenyament, el que he constatat 
aprofundint i convivint més amb el professorat, que 
un professor a Nicaragua té un compromís brutal amb 
les ganes d’ensenyar, amb el seu alumnat, amb la seua 
terra i la seua societat. Malgrat les poques condicions, 
malgrat les inclemències del temps, l’esforç físic en els 
desplaçament, la passió que demostra el professorat 
de Nicaragua i el compromís per poder assistir a una 
jornada de formació. Aquest compromís i aquesta 
voluntat per ser cada dia millor i poder oferir als seus 
joves el fet de poder sortir de la ignorància en la que 
viuen, per a mi, és un gran aprenentatge: suposa el 
compromís i la voluntat.   

Paco: A partir de la meua experiència obtinguda de 
la relació amb gent de Nicaragua i d’altres països, el 
que és una evidència es que ells tenen el mateix dret a 
la felicitat que nosaltres perseguim. És una felicitat que 
depèn de coses bàsiques. Moltes vegades depenen 
de recursos que són essencials, de recursos que els 
neguem perquè necessitem que hi hagi països pobres, 
i això es una cosa que cal tindre molt clara. És necessari 
canviar-ho, perquè els focus de conflicte augmenten, i 
que això genera situacions que no són sostenibles.    

Què és el que els aportem nosaltres?
Pere: Nosaltres els aportem la sensació de que 

no se sentin tant sols. En anar a una comunitat rural, 
el primer que et pregunten  és “perquè està vostè 
aquí?”. I una de les coses que més fort t’arriba és 
l’agraïment que senten cap a tu pel sol fet de fer-los 
companyia.  Els aportem la consciencia que no estan 
sols. Són persones que potser no han sortit mai de 
la seua comunitat, i que una persona de tant lluny 
se interessi per ells es una de les millors coses que 
poden sentir. A més, l’ajuda econòmica que portem 
de la societat civil d’aquí, també fa que milloren les 
seues condicions, encara que siga d’una manera 
molt bàsica. Pensa que el que fem es passar d’una 
escoleta menuda de fusta a una escola de rajoles, 
però no aportem més que unes condicions mínimes 
de vida per a rebre una educació.  Els ajudem a que 
s’abstraguin de la solitud.

Paco: Estic d’acord amb Pere. Nosaltres no 
aportem la solució a la seua situació, perquè no 
tenim les respostes, ells plantegen les necessitats 
i nosaltres podem col·laborar. Aportem també a la 
nostra societat una sensibilització, donar a conèixer 
que hi ha altres àmbits. La vida de Nicaragua, i la 
de molts altres pobles, va més enllà de les noticies 
d’un informatiu. De vegades els mitjans mostren 
una realitat massa polititzada, i per tant, al servei 
dels interessos que de torn que paguen. La vida a 
Nicaragua o a qualsevol societat en problemàtiques 
concretes, en països injustament empobrits, amb 
riquesa natural suficient per tenir una vida digna, és 
la realitat que intentem apropar als alumnes.  

Desprès de passar per una experiència com a 
cooperant, què t’emportes a nivell personal d’una 
experiència d’aquest tipus? 

Pere: Un gran regal. La relativització del que és 
realment important a la vida. Aquí fem un problema 
de moltes coses, i comproves que hi ha persones que 
contemplen els problemes des d’un altra perspectiva. 
El que aquí ens pot suposar una catàstrofe, allí 
observes que no té la més mínima importància.  

Aprens una nova manera de viure la vida, més 
humilitat, més tranquil·litat i més paciència.. i on 
estan els teus nivells d’exigències. És un aprenentatge 
personal el que t’emportes, sens dubte. 

Durant la inauguració de l’exposició de Xarxa 
als passadissos de la Biblioteca municipal se’ns va 
transmetre que no descartàveu accions d’aquest 
col·lectiu a l’estat espanyol. Necessitem reforços?

Paco: No ho descartem perquè nosaltres també 
tenim una possible tasca en educació al nostre 
àmbit. Xarxes és una organització relativament jove 
que tindrà que anar cobrint espais, contactant amb 
realitats locals i administracions, en associacions de 
pares i mares mitjançant les quals puguem detectar 
situacions en les que d’alguna manera podríem 
col·laborar. Volem treballar en aquesta línia. No 
tindria sentit que volguérem canviar una situació 
que tenim a milers de kilòmetres de distància, quan 
tenim al costat situacions que necessiten d’aquesta 
transformació. Tot té un sentit i forma part de l’acció. 
És un possible repte per un immediat futur. Sí 
necessitem reforços, quan més serem, millor, per tal 
de intentar modificar situacions de injustícia.  

Pere: Evidentment necessitem reforços. Sí que es 
cert que dins del col·lectiu de persones que formem 
Xarxes, i donada la nova situació en la qual s’ha 
desenvolupat aquest sistema capitalista, tenim a les 
nostres aules xiquets que no han pogut comprar 
els llibres, que no venen  esmorzats a escola, i hem 
constatat que aquest últim any ha segut molt dur per 
a moltes famílies. Personalment, en un dels encontres 
que hem tingut amb la junta de Xarxes, vam platejar 
que ara som 10 persones intentat canviar una situació 
que està a milers de kilòmetres del punt d’origen. Però, 
què està fent la nostra societat per ajudar als xiquets 
i xiquetes de les nostres aules? És una reflexió que 
està sortint del grup i comença a collar cada vegada 
més. En Catalunya, com la Generalitat a retallat els 
Plans d’entorn que actuava en la societat civil més 
desfavorida, les associacions que canalitzaven aquest 
Pla, estan tocant a les portes d’associacions, i aquí 
està Xarxes, com col·lectiu que pot tirar una mà dins 
de l’àmbit educatiu. Es fa necessari començar a actuar 
en el nostre territori. 

Parlant ara del nostre territori, creieu que les 
retallades en educació incidiran en la població 
més feble, la que té menys recursos?

Paco: Les retallades estan incidint en tothom, i en 
tots els sectors socials, les retallades no es una qüestió 
de professorat, no estem parlant de sou, encara que 
el sou és un aspecte inherent a la vida laboral. Que 
no se obliden, som treballadors. A qui afectaran 
més? Evidentment als més febles. El sectors amb més 
dificultats. Ja no sé si estem en el segle passat, o on 
estem, però no és sols una qüestió de números. És 
una qüestió de drets. Hem de ser optimistes, i crec 
que, finalment, tindrem capacitat per recuperar-nos, 
però hi ha una qüestió que em fa molta por, i és que a 
la Comunitat portem 6 mesos de mobilitzacions que 
han permet visualitzar el conflicte, però s’ha entrat en 
una espècie de conformisme i això és molt perillós. 
Aquest conformisme fa que s’accepte la situació com 
insalvable, i això pot incidir en la nostra tasca. És un 
compromís en el que estem tots, ja que les persones 
amb problemes d’aprenentatge, ja siga per qüestions 
cognitives o per qüestions econòmiques, seran els 
que patiran més les retallades.

Pere: Hi ha una cosa que és molt injusta de les 
retallades, les patirem tothom, i potser vorem les 
resultats d’aquí a uns anys, quan tindrem una joventut 
menys formada, i amb bosses d’analfabetisme que 
creixeran a la nostra societat, circumstància que 
s’havia eradicat. El que no s’entén es perquè se està 
fent retallades quan som persones que no hem fet 
res  perquè es produeixi aquest daltabaix econòmic 
que s’ha produït a nivell mundial. Hi ha una sèrie de 

persones que tenien el control sobres els diners, no sé 
com els han fet desaparèixer, i resulta que ara els han 
de treure de la societat més feble: les retallades són 
per els xiquets i per els malalts. 

Com afronteu el vostre treball per al curs 
pròxim?  

Pere: Respecte a Xarxes, intentarem aconseguir 
tornar a formar un grup d’experiència. Les retallades 
han provocat que aquest estiu no hi hagi professorat 
que puga realitzar el viatge d’experiència a Nicaragua. 
No hem viatjat, però comptem amb una representant 
nicaragüenca que continua treballant, i si s’envien els 
fons es construiran una aula en una comunitat rural i 
unes letrines per l’aula que es va construir l’any passat. 
A més, tindrem que contemplar si les demandes que 
hi ha d’associacions locals al nostre territori guanyen i 
comptem amb una massa de voluntariat civil que ens 
ajuda a portar a terme els nostres projectes. A banda, 
continuarem, com sempre, amb les campanyes de 
sensibilització. 

Paco: Quan a la situació aquí, ens platejarem l’any 
com tots, amb moltíssima il·lusió i amb moltes ganes, 
perquè això no se retalla encara que hi hagi epidèmies 
com la del conformisme, i, sobretot, amb reptes 
de continuar denunciant i de buscar una sortida 
a la situació que patim. No deixar que el sistema 
se’n vinga a baix, i quan parlo de sistema parlo de 
inversions en ensenyament públic. Continuar exigint 
i apostant per una educació pública i de qualitat, 
perquè pensem que és la que pot arribar a tothom, 
la que pot eliminar injustícies. Apostar per tindre una 
consciencia de compromís i ser forts i unànimes, i 
no ser corporativistes, estar al costat de pares, mares 
i alumnes, i de altres sectors, perquè en el tema 
formatiu estem tots i totes.  

Hi ha qui diu que les retallades i la seua 
incidència en resultats acadèmics se solucionarien 
amb més implicació per part dels professors. Que 
opineu, avançar en l’educació és una qüestió de 
condicions i d’una major inversió, o es redueix a la 
implicació del professorat? 

Pere: Evidentment, si hi ha més recursos, les coses 
surten millor, per tant no només depèn de la vocació 
del professorat. Això sí, quan a vocació del professorat 
podem aconseguir educar si hi ha ganes d’aprendre, 
i com hem comentat abans aquesta és una qüestió 
inherent a l’individu. Podem ensenyar, amb 
recursos i sense recursos, però cal continuar amb el 
compromís que arribi a tothom aquesta educació. Si 
no hi ha recursos arribarà en unes condiciones a unes 
persones i en unes condicions diferents a unes altres. 

Al cap i a la fi, estem tractant d’una qüestió 
d’igualtat d’oportunitats?

Pere: Evidentment, és aquesta qüestió, en la nostra 
societat i en altres societats del planeta. 

Així, sou dels que penseu que si les condicions 
per a l’estudi no serien tant importants, no hi 
hauria tanta oferta d’educació privada. 

Paco: Totalment d’acord, i per això hem d’apostar 
per un sistema públic que també dispose dels recursos 
adients, i no parlem sols de recursos tecnològics, 
estem parlant de recursos humans, que es puga 
atendre a la diversitat que formem les persones, no 
tothom té el mateix ritme d’aprenentatge. Que tots 
puguen tindre els seus itineraris formatius per accedir 
a titulacions que li puguen servir er actuar a la vida. 

Pere: Sí, i amés pensem que a l’educació privada 
pot accedir la persona amb recursos, el que crea una 
desigualtat brutal entre les persones. Tendim a la 
elitització de la societat, hi haurà una elit que tindrà 
accés a un nivell de vida, i una massa social que no 
tindrà accés, una situació totalment injusta, i per 
justícia social, i per justícia humana, ens toca prendre 
part.
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 Aquest dissabte dia 7 de Juliol ha estat un dia 
molt important per al socialisme de les comarques 
del Baix Maestrat i Els Ports, ja que per fi, tal i com 
va prometre l’actual Secretari General del PSPV, 
Ximo Puig, s’ha constituït de nou l’executiva 
comarcal    Ports-Maestrat. Aquesta estructura 
organitzativa és fonamental per a poder traslladar 
les reivindicacions de tots els municipis que 
composen aquests dos territoris en igualtat de 

condicions que els grans nuclis poblats de la 
província. Amb el suport del 100% dels delegats 
del VII Congrés Comarcal celebrat a Cervera del 
Maestre, va ser elegit com a nou Secretari General, 
l’actual Alcalde de Rossell, Evaristo Martí. En la 
nova executiva, El PSPV-Vinaròs estarà representat 
per Juan Antonio Beltran com a Secretari 
d’Organització, Begoña López com a Secretaria 
d’Idees, Programes i Formació, i Agustí Guimerà 

com a Secretari d’Infraestructures. Per una altra 
part, Vinaròs també serà representat en els 
Comitès, a través D’Ana Rosa Escun al Comarcal, 
Olga Mulet al Provincial, i Juan Antonio Beltran 
al Nacional. Des del PSPV-Vinaròs volem donar 
l’enhorabona a tots els companys i companyes 
que passen a formar part de la nova estructura 
comarcal, però sobretot, agrair la seva generositat 
per voler formar part d’aquest il·lusionant projecte.

El PSPV Ports Maestrat 
recupera l’estructura 
organitzativa de 
comarques

A.C.

El pasado 4 de julio tenía lugar a 
partir de las 20 horas una cita contra 
la violencia machista ante la puerta 
del Ayuntamiento de Vinaròs.  La 
asociación “Mi mano es tu apoyo” 
convocaba una concentración que 
tenía el objetivo de concienciar a 
la ciudadanía acerca del problema 
social que representa la violencia 
de género y en recuerdo de las 

víctimas que este terrorismo social 
provoca anualmente. Durante la 
concentración se leyó un manifiesto 
de apoyo a las familias de las víctimas 
y un emocionado poema en memoria 
de Esther Orti, de Vinaròs, asesinada 
por su marido, quien actualmente 
está en prisión en espera de juicio. 
Esther hubiera cumplido 48 años el 
pasado 1 de julio.

Contra la 
violencia machista

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento 
de Vinaròs continúa raelizando actividades 
formativas orientadas a incentivar las 
iniciativas empresariales y ha orientar y facilitar 
las herramientas necesarias para la puesta en 
marcha de una idea de negocio por cuenta 
propia.

En esta ocasión, en colaboración con el 
CEEI de Castellón, se a previsto la realización 
de dos talleres prácticos cuyos objetivos 
son estimular el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas entre los desempleados 
y emprendedores; exponer las diferentes 
fuentes alternativas de financiación; mostrar 
las técnicas que permiten generar nuevos 
negocio, los productos e ideas y las diferentes 
herramientas, la información disponible, las 

guías de gestión y los recursos para facilitar 
el desarrollo y el crecimiento de proyectos 
empresariales.

Los talleres se realizarán el día 26 de julio en 
el salón de actos de la Biblioteca Municipal:

De 9.00 a 11.00 h Taller Emprende +: Ideas y 
creatividad

De 11.30 a 13.30 h  Taller Herramientas para 
emprendedores: Arrancar un proyecto con 
éxito.

La inscripción a estos talleres es 
totalmente gratuita y debe realizarse en la 
siguiente dirección web: www.ceeicastellon.
emprenemjunts.es 

Aquellas personas que quieran más 
información pueden dirigirse a la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Vinaròs, 
calle San Ramón, s/n.

Acciones para incentivar a empresas

Una vez subsanados los inconvenientes 
surgidos por la empresa que debía 
desarrollar y culminar las obras de la 
calle Doctor Fleming, el edil de Obras 
y Servicios, José Ramón Tárrega, ha 
indicado que la empresa que actualmente 
se ha hecho cargo de la actuación se ha 

comprometido a concluir las obras  a la 
mayor brevedad posible, una fecha que 
Tárrega, ha aventurado, podría situarse 
antes de que finalice el verano. Tárrega 
ha afirmado que “aunque no me atrevo a 
dar una fecha exacta”, las obras siguen “un 
curso normal”.  

Obras Doctor Fleming
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Emma Bas

La
Barana

actualitat

Canvis socialistes. 
Ara sí?

El Partit Socialista ha recuperat la seua antiga divisió 
en comarques, en una de les primeres transformacions 
orgàniques, promeses pel nou secretari general, Ximo 
Puig. El seu antecessor, Jorge Alarte, va decidir carregar-
se, en el seu dia, l’estructura comarcal, passant a òrgans 
provincials tota la tasca d’organització. Una decisió que va 
deixar els socialistes del nord de Castelló –Maestrat i Ports, 
principalment- totalment desamparats, acostumats com 
estaven a contar amb una agrupació comarcal forta i amb 
pes específic dins del partit. En el seu dia, Adolf Sanmartín 
–des de la seua talaia cerverina- va aconseguir fer sentir les 
reinvindicacions del Maestrat donant visibilitat a aquestes 
comarques. Després dels vuit anys d’oblit alartista, Ports-
Maestrat torna a ser el nom d’una agrupació comarcal 
socialista i ja no cal passar pel filtre de Castelló capital per 
tal de portar a terme les tasques pròpies de les agrupacions 
locals.

La configuració de la nova executiva comarcal és també 
un senyal inequívoc que alguna cosa ha canviat al si dels 
socialistes. Amb una persona de caràcter conciliador al 
front com és Evaristo Martí, alcalde de Rossell, s’espera 
que, en cas de aparèixer friccions internes, puguen ser 
fácilmente sufocades. Atractiva és també la incoporació 
de nous noms, de joves però ja amb un carisma destacat 
com l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés i de no tant 
joves però també amb nous aires per al partit, com la 
portaveu municipal de Benicarló, Xaro Miralles. A més, 
en la llarga llista de càrrecs apareixen, com si d’un totum 
revolutum es tractés, integrants de diferents corrents dins 
del partit. Trobem noms abans irreconciliables i fins i tot 
Olga Mulet –portaveu municipal a l’ajuntament de Vinaròs 
defenestrada en el seu dia pels seus companys d’agrupació 
local-  figura com a representant  en el comité  provincial. 
Quina germanor, no?  Potser l’harmonia no és tanta. El que 
sí és possible és que els socialistes se n’hagen adonat, per 
fi, que la seua força ha de passar per la seua unió. Perquè, si 
hi ha algun factor que puga explicar per què un partit amb 
una gestió manifestament millorable continua obtenint 
majories absolutes, és el de la feblesa del principal partit 
de l’oposició. Potser els socialistes li han vist les orelles al 
llop de Compromís i han decidit oblidar antigues lluïtes 
intestines i centrar-se en un objectiu: aconseguir guanyar 
les eleccions. Tenen tres anys per a treballar amb aquest fi.

Suposo que algun socialista somriurà al llegir aquest 
text i assentirà –en privat, òbviament-. Altres, davant la 
incomoditat que suposa vore escrit el diagnòstic de la 
pròpia malaltia,  potser em negaran la salutació pel carrer. 
No serà cap novetat. He de dir, per això, que sé que seran 
els menys…

La Regidoria d’Educació informa 
que els bons que l’Ajuntament emet 
per a la concessió de les ajudes per 
a llibres i material escolar se podran 
canviar i utilitzar en l’establiment 
CARREFOUR, i en la resta de llibreries 
de Vinaròs.

AJUDES per a llibres i 
material escolarLOS TIGRES DEL 

SERVOL APEL
Al Auditorio 
Municipal 
Domingo 15 de julio 
a las 19:00 horas
Os esperamos amig@s

Además, Tárrega ha señalado que el 
funcionamiento de la planta de Cervera ha 
dejado hasta la fecha diferentes anécdotas, 
como que la gente arroja todo tipo de residuos, 
desde electrodomésticos de diferentes 
tamaños, hasta bombonas de butano tanto 
llenas como vacías. La selección de residuos 
es fundamental ya desde los propios hogares 
porque implica unos costos, como ha 
destacado Tárrega. Para implicar a la ciudadanía 
en la necesidad de reciclar, se va actuar en 
dos aspectos, por un lado, se ha iniciado una 
campaña de visitas guiadas a la planta de 
reciclaje de Cervera dirigida principalmente a 
jubilados que tendrá lugar el día 20 coordinada 

por el Ayuntamiento y el Centre Municipal de 
la Tercera Eda, unas visitas que se ampliaran 
a centros escolares de la ciudad a partir de 
septiembre. Por el otro Tárrega ha recordado 
la campaña “Si + recicles p-agues”, que consiste 
en el sistema de puntos conseguido en cada 
aportación al Ecopraque y que en el caso de 
seguirse en su totalidad podría eximir incluso 
del pago del tibuto a la persona interesada. Una 
bonificación en la que el consorcio también 
integra a municipios que muestren voluntad 
de incentivar el reciclaje mediante políticas 
altivas, como, por ejemplo, la instalación de un 
mayor número de contenedores  el fomento en 
la recogida selectiva en origen.

Campaña de reciclaje
Se pone en marcha 
la campaña de 
concienciación de la 
ciudadanía, también, 
respecto a la tasa que se 
sitúa en un total de 117 
euros anuales

Desde el Ayuntamiento de Vinaròs se va a 
poner en marcha una campaña que pretende 
concienciar a la ciudadanía de la necesidad 
de iniciar la selección de residuos ya desde el 
mismo hogar, algo que contribuirá a corregir 
la “falta de cultura” existente en cuanto a 
selección y tratamiento de residuos. En 
nuestra ciudad, tras la puesta en marcha de 
la planta de tratamiento de Cervera, que el 31 
de diciembre ya acogió residuos de la zona 
norte de Castelló, y como sucede con el resto 
de 49 municipios que integran el consorcio, 
la recogida y traslado de los residuos urbanos 
costará 79’50 euros a cada familia, una 
cantidad que se verá incrementada por la 

tasa de 38 euros manuales que impondrá el 
consistorio, y que vuelve a implantarse tras 8 
años de ausencia, ya que en las dos anteriores 
legislaturas este impuesto desapareció 
por voluntad de los entonces equipos de 
gobierno. En este sentido, el edil de Medio 
Ambiente, José Ramón Cárrega,  incidía en que 
se deberá concienciar aún más a la ciudadanía 
vinarocense debido a esta circunstancia que, 
según ha opinado, “no se entiende mucho 
fuera de Vinaròs”, en referencia al hecho de 
que los vinarocense estuvieran eximidos del 
pago de este impuesto. La cantidad total que 
pagarán los vinarocenses se eleva, por lo tanto, 
a un total de 117 euros. 

Visitas guiadas a la planta de Cervera
Ecoparque en Vinaròs
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El Área de Industria de la Subdelegación 
del Gobierno de Castellón  certifica que la 
infraestructura está lista para operar. Se han 
cumplido todos los plazos

La obra ha impulsado el  desarrollo 
tecnológico, con una complejidad y unas 
magnitudes no conocidas en España

El Área de Industria de la Subdelegación 
del Gobierno de Castellón firmó el pasado 
día 5 el Acta Provisional de Puesta en 

Marcha del Almacén Castor, ubicado en 
Vinaròs. Ello supone que la infraestructura 
gasista está terminada y lista para entrar en 
funcionamiento.  

Las variaciones en la regulación introducidas 
por la Administración por el Real Decreto 
12/2012 y la Orden Ministerial del 27 de abril 
alteran con efecto retroactivo la  normativa 
anterior al requerir ahora  dos actas en lugar 
de una. La nueva normativa establece la 
necesidad de que sean dos calificaciones: 

una para  certificar que el almacén está 
terminado  y otra posterior para confirmar que 
su funcionamiento cumple con los parámetros 
de emisión e inyección previstos. Después de 
haber obtenido la primera, Castor, por su parte,  
cumplirá con los parámetros puesto que en las 
pruebas realizadas para la puesta en marcha 
ya se ha superado  con creces la exigencia de 
inyección, única que se ha podido probar. Para 
el parámetro de emisión habrá que esperar a 
disponer del gas colchón.    

El almacén Castor 
obtiene  el acta provisional 
de puesta en marcha

El Almacén Castor de Vinaròs colabora 
estrechamente con el entorno desde el inicio 
de los trabajos, tanto con el Ayuntamiento, 
como con la Taula del Senia (entidad que 
agrupa a 27 municipios de Castellón, Tarragona 
y Teruel) y con las  Cofradías de Pescadores 

(Vinaròs, San Carlos de La Rápita, Casas de 
Alcanar, Benicarló y Peníscola).  Además, la 
instalación gasista también contribuye a 
la economía local a través de las licencias 
municipales e impuestos correspondientes a 
su actividad industrial y que han superado los 

dos millones de euros.

Los accionistas de Castor son el Grupo ACS 
y  Castor Limited Partnership (CLP), a los que 
se sumará Enagás cuando el almacén esté en 
funcionamiento efectivo.

El período de construcción de Castor, dos 
años y medio aproximadamente, ha  supuesto 
una importante generación de riqueza no 
sólo en Vinaròs y comarca. De manera global, 
en Castor, construido por el Grupo ACS-Cobra 
como contratista principal, han trabajado 
más de 100 suministradores en 20 países, 
en 3 continentes. La obra ha contribuido al 
desarrollo tecnológico, con una complejidad y 

unas magnitudes no conocidas en España.
En lo que se refiere a las obras en Vinaròs 

destacar que, en su conjunto, los trabajos 
realizados han requerido la participación 
simultánea de  más de 1000 personas en las 
puntas de trabajo.  Entre ellos  destacan la 
construcción de la Planta de Operaciones 
Terrestre Ignacio Pérez y el gasoducto de 
conexión con la plataforma marina. Estas 

labores han contado con empresas y 
trabajadores procedentes de la zona.  Además, 
la construcción del almacén ha supuesto una 
inversión para el puerto de Vinaròs, que ha 
cambiado de fisonomía en el último año y 
medio y ha triplicado, gracias al proyecto, su 
actividad industrial, llegando a tener más de 25 
embarcaciones  trabajando para la instalación 
gasista de forma simultánea. 

Generación de riqueza

Colaboración con el entorno
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Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los 
agricultores del término  Municipal de Vinaròs que 
se inicia la Campaña Contra la Mosca de la Fruta 
(CERATITIS CAPITATA WIED 2012), para las variedades 
extratempranas de cítricos (Marisol, Okitsu, Oronules, 
Arrufatina, Clausellina Hashimoto, Beatriz, Lorentina, 
Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemenrubí, 
Basol, Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwasaki y Primosole), 
las personas interesadas en dicho tratamiento deberán 
presentar los escritos, según el siguiente detalle (SE 
REPARTIRÁ: LAMBDA CIHALOTRIN a razón de 325cc/ha y 
325cc de PROTEÍNA HIDROLIZADA por hectárea: 

1.- Instancia donde consten los datos del propietario ( 
Apellido y nombre del agricultor, DNI, dirección, teléfono 
etc)

2.- Variedades citricolas que se pretende tratar

3. - HA. De la finca y término municipal en que se 
encuentra

4.- Situación (poligono-parcela) dentro del término 
Municipal.

5.- Antigüedad de la plantación
 
El plazo para la presentación de instancias será 

desde el 10 de julio hasta el 18 de julio de 2012 (ambos 
inclusive), y deberán presentarse en las dependencias de 
los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento (Pl. San Telmo – 
Edificio Pirulí), dirigidas a la Comisión de Agricultura.

COMISION DE AGRICULTURA

Fa uns dies es va acabar el curs de formació de caixers-eres i de manipuladors 
d’aliments que Creu Roja ha realitzat amb la col.laboració de Carrefour. Es un 
curs pensat per persones que estan a l’atur.

Ja portem dos anys consecutius fent aquest curs que se sufraga amb 
els diners que s’arrepleguen en el “Dia de la bandereta”. Sabem que, 
aproximadamente, el 50% de les persones que l’han fet ja han trobat feina 
en algun centre comercial.

Per al proper any 2013, amb els 2.180 euros que hem arreplegat  el dia 
16 de juny, “Dia de la bandereta”, seguirem intentant ajudar a les persones 
aturades fent algun curs de formació per a que troben feina.  Donem les 
gràcies a tots els qui, en aquell dia, van col.laborar amb la seva aportació per 
poder portar a terme estos cursos.

Curs de manipuladors 
d’aliments i caixers-res de 
creu roja
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Noemí Polls
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66

He dit

actualitatactualitat

Roger afirma que el gobierno 
local se caracteriza tan sólo por 
la creación de ordenanzas y de 
bandos que posteriormente 
incumple

A.C.
Desde el PVI han desaprobado de 

manera terminante el aumento en 
los impuestos que supondrán para 
Vinaròs la implantación de una tasa 
que durante los 8 últimos años había 
sido eliminada de los bolsillos de los/
as vinarocenses. Se trata de los 38 euros por la 
recogida de residuos que ahora se recupera y 
se suma a los 79’5 euros que deberá de pagar 
al ciudadanía por la selección y traslado a la 
planta de Cervera de los residuos urbanos. 
Un total de 117 euros cuya recuperación el 
independiente Joan Blanchadell lamentaba 
que tuviera lugar precisamente en unos 
momentos en los que hay personas en el 
paro y sufriendo una economía precaria. 
Según Blandachell, sumando el aumento del 
10% del IBI, la ciudadanía está “recibiendo 
estoques por todas partes”, desde diferentes 
administraciones, y destacaba especialmente 
los “estoques” impuestos desde la 
administración local utilizando como 
“excusa” la situación económica. Además, 
Blanchadell indicaba que el Ayuntamiento 
podría seguir haciéndose cargo de la tasa 
de 38 euros que costará la recogida de 
residuos, compensando, así, el aumento en la 
contribución, razón que llevó en su momento 
a suprimir este impuesto. “La cuestión es 
hacer caja”, ha opinado el independiente, 
asegurando que si el PVI continuara 
gobernando esta tasa no se hubiera vuelto a 
instaurar, “debería de continuar saliendo de la 
papeleta de la contribución”. 

Obras en la calle de Doctor Fleming
Por otro lado, desde el PVI también se 

criticaba el hecho de que se alarguen en el 
tiempo las obras de la calle Doctor Fleming. 
Una actuación que debía de tener una 
duración de 3 meses y que ahora, en julio, 
todavía continúa, con lo que se ofrece una 
mala imagen y más todavía en época estival. 
Roger recordaba que durante la reunión 
mantenida con el alcalde de Vinaròs a 
petición de los comerciantes y vecinos se 
aseguró su finalización para una fecha que 
marcaría el próximo lunes, algo “imposible”, 
según ha afirmado. El independiente 
también ha criticado la rueda de prensa 
que ofrecía un “despistado” edil de Obras 
y Servicios al manifestar que “no se quería 
comprometer” a dar una fecha concreta, y 
que “creía que estaría acabada para finales 
de verano”. Roger recordaba que “el verano 
se acaba el 21 de septiembre”. Además, 
para Roger el actual gobierno local sólo 
se ha caracterizado por crear ordenanzas 
y bandos que posteriormente incumplen, 
como los relacionado a las obras realizadas 
en periodo estival, que se incumple con 
nuevas actuaciones como la que está 
teniendo lugar durante estos días en la calle 
San Cristóbal.

Reacción del PVI a la 
reimplantación de la tasa 
de residuos

La pujada de l’iva al 21%, la reducció de 
sous als funcionaris, però l’augment en 
canvi aquest darrer any del nombre d’ells, 
l’inmunitat dels bancs i els seus caps, la 
reducció de regidors però les diputacions 
encara intactes... davant això i molt més, 
un voldria ser justicier i donar explicacions 
lògiques i acertives, o bé passar a l’altre 
extrem i parlar de coses com les activitats 
d’estiu gratuïtes, el cinema sota les estrelles, 
el yoga davant la platja, però seria frívol. Així 
que, davant tot el que hi ha i el ve i vindrà, i 
evidenciant la meva absoluta ignorancia de 
cap on anem, només se m’acut parafrasejar 
humilment al gurú del surrealisme, a 
Dalí, al més pur estil Quim Monzó en el 
discurs inaugural de la fira de Frankfurt 
(evidentment guardant la inmensa distàcia) 
el següent:

“Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i 
becarica va tenir sis polls xics, pics, pellarics, 
camatorts i becarics.

Si la polla no hagués sigut xica, pica, 
pellarica, camatorta i becarica, els sis polls 
no haguessin sigut xics, pics, pellarics, 
camatorts i becarics”. 

He dit.

El Cau

Apadrina



10

n. 566 - 13 de juliol de 2012

Ramon Puig

Ultimamente leo mucho sobre la 
peatonalización (que palabrita) del paseo, y sí, yo 
también pienso que es un problema y empiezo 
con mi manía de preguntar, ¿cuándo se realizó la 
obra se pensó en ello? Desde la calle del Ángel 
hasta la calle de Las Almas desembocan cuatro, 
simplemente cuatro calles y dos aparcamientos 
de edificio. Y, ¿cuál puede ser la solución? 
Porque simplemente criticar como está ahora 
el paso de vehículos es muy fácil, pero quien 
piensa que está mal es porque debe tener otra 
solución, pregunta que preguntarás, ¿Porqué no 
la expresa? Yo, sin entender del asunto, siempre 
que leo sobre esto pienso y me pregunto, ¿se 
tuvo en cuenta este problema cuando se realizo 
el proyecto? A los vecinos de aquellas calles que 
tienen coche, y serán la mayoría, se les debe dar 
una solución igual? Yo, desde luego, no puedo 
darla y sobre este asunto desde Costa y Borrás 
hasta el puerto, allí que es totalmente peatonal, 
no desembocan calles ni aparcamiento de 
ningún edificio ya he visto más de un susto con 
niños y algún mayor por el circular de bicicletas, 
algunas con velocidades casi de Vuelta a España. 
Y, por qué no se prohíbe su paso por aquella 
zona? Pienso que hay una buena alternativa 
y no es otra que la calle Costa y Borrás (Santa 
Magdalena de Baix) ¿No sería una buena 
solución?

También se leen muchas críticas locales y a 
nivel nacional sobre cómo se está actuando 
para solucionar esto que llaman crisis. Otra 
curiosidad, dicen los entendidos que se está 
en esta situación hace más de tres años que 
empezó y paulatinamente se ha empeorado, e 
incluso algunos que estaban y ahora no están 
van dando soluciones a como se debe actuar 
para salir de la misma, la crisis, y pregunto, 
¿Por qué no lo hicieron cuando estaban? No sé 
cuántas veces tengo escrito que no entiendo 
absolutamente nada de política, pero la verdad, 
cuanto más leo o vivo en la política menos 
entiendo, la situación actual se puede comparar 
a un padre que deja el negocio a sus hijos medio 
arruinado, y luego les critica lo que hacen para 
levantarlo. Leo poco lo de política, lo poco que 
leo es siempre de economía por haber estado 
metido en ello debido a mi profesión, si bien 
voy a terminar por no leer ni sobre esto. Por 
ejemplo, se critica mucho este crédito que van 
a dar a las entidades financieras, digo crédito 
no subvención y resulta que éstas tienen una 
gran cantidad de bonos del Estado que se les 
hizo comprar en su día. ¿Cuándo venzan se los 
pagarán?

Lluís Batalla

Es pot reprimir la 
primavera?

Què queda per la revolta? Quan tots els 
ajuts que es donen són per salvar la banca, 
què queda per a la revolta? Quan els diners 
“salvadors” són per a tornar a repetir la 
mateixa història, i tornar a començar , i 
demanar préstecs, quant queda per a la 
revolta? A Rajoy qui el va fer guanyar? 
Zapatero? El mateix Rajoy? La personificació 
més grisa i trista del sistema econòmic què 
salvarà? El sistema financer o a nosaltres?

Quant queda per a la revolta? El poble 
crema les últimes possibilitats, les seves 
últimes possibilitats; els iaios abandonen 
les residències i tornen a casa, perquè una 
de les últimes cartes és la paga del iaio.
Quetorne el iaio a casa! Començarà la revolta 
quan la nevera estiga buida? Segurament. El 
Maig del 68 no va començar perquè es van 
reunir 4 filòsofs i quatre universitaris i van 
decidir veure què hi havia sota les pedres. 
El maig del 68 va esclatar per un sistema 
absolutament injust amb el poble, per fam, 
per desigualdats; “la imaginació al poder”, 
deien...és la part romàntica de la revolta.La 
fam no té res de bucòl.lic.

Quanta paciència queda per dir que 
ja està bé, que ens han mentit, que l’IVA 
pujarà ,que el impostos pujaran, que els 
sous baixaran,que ens ha mentit,que la taxa 
de basures passa de 0€ a 117 €, que estan 
especulant als mercats per salvar el propi 
cul? Quant queda per dir prou perquè els 
estudiants no tenen futur, que estudiar 
és cosa de rics? Quant queda per tancar 
als que han malbaratat els diners públics? 
Quant queda per dir “Prou”, si ens baixen els 
sous, pugen els impostos, paguem basures, 
gasoil,etc, i als que han evadit diners a 
paradisos fiscals se’ls dóna facilitats per 
tornar encara que siga una mínima part. 

Quant queda per seguir mentint al poble? 
Rajoy va arribar al poder mentint, JB Juan 
va guanyar mentint, prometent allò que 
no podia fer ( i indignant-se quan altres 
porten a les mans l’arma més potent del PP 
als darrers anys: la inseguretat ciutadana). 
Quant queda per baixar-nos d’este barco, 
perquè no saben on van ni que volen? 

Quin futur li espera als nostres fills davant 
tota aquesta púrria?

La competència política té aquestes coses: 
en quedar-se el partit de Rosa Diez fora del 
repartiment del pastís Bankia, ha presentat 
càrrecs contra la direcció del banc que han 
estat admesos a tràmit. Però la connivència 
entre els partits i l’Estat té altres coses: 
el poder inqüestionable de convertir la 
corrupció econòmica i política en una estafa 
legal. 

Ara, els fanàtics de l’Estat i de la dictadura 
partitocràtica tenen un problema: els 
imputats representen el PSOE, PP, E.U., 
CC.OO, UGT i CEOE. Tancar els ulls a la realitat 
i col·laborar en la pantomima electoral, 
suposarà corresponsabilitat, acatament i 
legitimació del saqueig que, en nom de la 
democràcia, sofreixen les capes mitjanes 
i baixes de la societat, destinades a pagar 
l’astronòmica factura.   

La societat estatolàtrica, aferrada al 
sistema, s’ha col·locat suïcidament a l’ull 
de l’huracà devastador dels poders fàctics, 
i seua serà la responsabilitat de sortir-ne, 
donant la cara o resignar-se a l’escorxador. 
Mentre, fanàtics i detractors de l’Estat 
pagarem les conseqüències irracionals d’un 
model de vida i de producció basat en la 
eradicació absoluta de l’essència humana. 
L’obsessió pels valors materials és antagònica 
a viure amb dignitat, actuar amb llibertat de 
consciència i mantenir la capacitat de pensar 
per si mateix. Tal degradació ens converteix 
en semi-humans, incapacitats per prendre 
decisions sobre les coses importants de la 
vida.

Ara que el sistema està ferit de mort, la 
població, paralitzada per la impotència, en 
comptes de sabotejar el vaixell i enfonsar-
lo, es resigna a fer d’escut humà per tapar 
les vies d’aigua. Si desaparegueren els 
pastors, les ovelles deixarien de ser ramat i 
carn d’escorxador, per retornar als boscos i 
pasturar lliurement. En canvi, els individus, 
quan el pastor està ferit de mort, s’espanten, 
li donen la sang de les venes i el ressusciten 
perquè continue extorsionant-los a plaer, 
per tal que continue el “democràtic” domini 
totalitarista de la minoria sobre la majoria.

Fins i tot els més conscients de la situació 
es resisteixen a reconèixer que l’enemic és 
el sistema, convençuts que si s’enfonsa el 
vaixell s’ofegaran amb ell. Les rates són més 
intel·ligents i abandonen la nau al primer 
símptoma, convençudes que val més lluitar 
per arribar a terra segura que enfonsar-se 
amb el vaixell. Els “esquerranistes”, en canvi, 
quan l’aigua els arriba al coll, es resignen a 
criticar els oficials de bord en compte de 
pujar als bots i abandonar l’Estat.

Mankia que 
encara queda
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Ho hem d’aturar

Guillem Alsina Gilabert

Jordi Moliner Calventos
Un nou forat per a 
les butxaques dels  
vinarossencs

Mª Dolores MIralles
 L’any 2003, quan el Sr. Javier Balada va ser 

l’alcalde de Vinaròs, és va aprovar la supressió de la 
taxa d’escombreries a les vivendes dels ciutadans 
de Vinaròs, perquè el govern municipal anterior 
(PP), va incrementar de forma desmesurada el 
IBI, fet que es coneix a Vinaròs com “EL FAMOSO 
CATASTRAZO”. Les contribucions urbanes es 
van augmentar en més del 90% , els Srs. del PP 
van donar mostres al igual que ara de la seua 
insensibilitat cap als vinarossencs, ja que van 
aplicar el famós “RODILLO” de la majoria absoluta.

Ara vostès, amb bones paraules, carregats de 
bones intencions van i tornen a augmentar la 
pressió fiscal al vinarossencs amb l’aprovació de 
la taxa d’escombreries, a raó de 38 € per vivenda 
que junt amb la taxa “ amagada i tapada” que ens 
cobraran per la vivenda directament el Pla Zonal 
de Residus per la planta de l’abocador i tractament 
comarcal ( 79.50 € ), sumarà la fredolera quantitat 
entre 117,50 € per vivenda i per any (quina 
poca vergonya). A més, cal afegir a aquest nou 
pagament, un augment del 10% de l’IBI.

Una volta més, davant la greu situació 
econòmica que estem patint, han estat una vegada 
més insensibles amb els vinarossencs, i sobre tot 
amb els més desfavorits, com són els jubilats, molts 
d’ells amb problemes financers per arribar a final 
de mes, amb els aturats de llarga duració, amb els 
que no reben cap tipus de prestació social.

Des de que vostès governen la nostra ciutat, 
s’han augmentat els sous, un 24%, que al cap de 
quatre anys suposarà una despesa de 180.000 € 
per al poble de la nostra ciutat.

Si aquesta és la forma de governar de vostès 
que vinga Déu i que ens ajude, perquè el més fàcil 
per governar és augmentar els impostos , el més 
difícil és buscar alternatives que no ens foraden les 
butxaques als ciutadans. 

Per aquest motiu crec sincerament que les seues 
sigles expressen:

PP: Increment de la pressió fiscal als vinarossencs.

Dilluns passat va ser el dia elegit pel regidor 
Tàrrega per donar la cara i intentar justificar 
el desmesurat preu que tots els vinarossencs, 
ja estiguin a l’atur, jubilats o visquin a soles 
i no generen gairebé fem, hauran de pagar 
per la nova taxa d’escombraries.

La quantia total és de 117 euros anuals, una 
autèntica aberració política en els temps que 
estem patint tots. Però tranquils, els polítics 
del PP de la província de Castelló, fent 
gal·la una vegada més de la seva il·limitada 
intel·ligència, o confiant en l’absència, 
una volta més,  de la de tots plegats, s’han 
tret del barret una fórmula infal·lible per a 
fomentar el reciclatge i abaratir el preu de la 
taxa, la campanya “Si + recicles, - pagues”, on 
asseguren, això si, sense publicar les bases 
de la iniciativa enlloc, que si tens un gran 
index de reciclatge domestic, aquesta taxa 
veurà molt reduït el seu import final. 

Us imagineu que diria el gran Nuñez 
de Crackovia assegut al costat del seu 
inseparable Gaspar veient la noticia? 

S’ha de reconèixer que el problema de la 
generació d’escombraries és cada dia més 
preocupant i que s’han de buscar solucions, 
però no estem gens d’acord en que aquestes  
solucions aplicades no tinguen en compte 
el nivell adquisitiu de les persones ni de les 
empreses, o la quantitat de fem que generen.

Per una altra part, des del PSPV tenim les 
sospites que el regidor Gandia està complint 
un somni amb la posada en marxa de la 
campanya “soc de Vinaròs”, un somni que 
consisteix en retratar fotogràficament a una 
bona colla de vinarossencs, que participen 
de molt bona voluntat en aquest projecte, 
amb una camiseta de color blau PP per a 
gaudir-ho en els seus moments d’intimitat. 
Tenim aquestes sospites, perquè pel que 
estem veient, a part de fer camisetes, 
polseres, bolígrafs i moltes fotos, no sembla 
que hagi treballat molt més en conscienciar 
a la resta del món en que el nostre nom 
s’escriu amb S, ja que a la nova web del 
Consorci Castelló Nord (els de la taxa 
d’escombraries ) presentada el 5 de juliol a 
la Diputació de Castelló, els seus companys 
de la capital de la plana, encara escriuen 
VinaroZ, i no Vinaròs, que tant bé queda a 
les seves blavoses camisetes. Per a que no 
m’acuse de mentider o alarmista, us deixo la 
direcció web de la pàgina en qüestió.( www.
consorcicastellonord.com )

Joan, son unos 
indeseables eh!!Aquesta espiral de violència racista i d’extrema 

dreta ha de ser aturada, una escalada de violència 
que ja fa temps que estem assabentats. Una 
violència que fins ara l’havien patit joves de 
tendència d’esquerres, uns actes que cada volta ha 
anat pujant d’intensitat fins  aplegar a fer-se a plena 
llum del dia, a la porta d’un supermercat. Uns actes 
que han aplegat al seu zenit a l’apallissar a una 
xica pel fet del seu color de pell, si no fos tant greu 
donaria pena que encara tinguem aquesta gent 
voltant per casa nostra. Que, Nabu, fos una persona 
totalment integrada en la nostra comunitat, només 
demostra que molta gent aplega a casa nostra per 
a viure, ser feliç i col·laborar en la nostra ciutat.

El dissabte dia 30 del passat mes en ple èxtasi 
futboler vaig veure una bandera amb l’escut 
anticonstitucional penjada a un balcó de la 
nostra ciutat, vaig trucar a la Policia Local i es van 
desatendre del cas remetin-me a la Guàrdia Civil. 
Vaig trucar-los i en principi a l’agent de portes 
no li semblava malament. Després de manifestar 
el meu càrrec i explicar la diferencia entre 
anticonstitucional i pree-constitucional l’agent 
molt amable em va dir que ho consultaria, i així va 
ser, al poc temps em va trucar explicant-me que a 
l’estar en un domicili privat no es podia fer res, si 
fos un edifici public si. Jo li vaig dir que estava al 
balco, i ell em va dir que si no era amb un orde del 
jutjat ells no podien fer res. Vaig informar del fet al 
Face, i vaig rebre un munt de comentaris contra 
aquesta actitud. Hores després vaig rebre una 
trucada, era el propietari de la bandera, em va dir 
que l’havia comprat a la porta de la plaça de bous, 
en una paradeta que van desmuntar al aplegar 
la Policia, doncs sabien que estaven fent una 
il·legalitat al vendre aquestos productes. Lo fort 
es que el propietari de la bandera es un agent de 
la Policia Local, no podem permetre que un agent 
que t´é que vetllar per la nostra seguretat i que es 
considera la imparcialitat com a eina fonamental 
del seu treball, que manifeste obertament la seva 
simpatia per l’anterior regim autoritari. (Per cert, em 
va dir que no sabia adonat del escut de l’àguila al 
comprar-la, però en tot el cap de setmana no la va 
despenjar del balcó).

DICEN QUE A SU PAIS AMAN  NINGUNO DE ESTOS POLITICOS  
DICEN QUE A SU BANDERA QUIEREN  LES VERAS AL INEM LLEGAR
DICEN QUE POR EL PUEBLO VIVEN  SIEMPRE TENDRAN TRABAJO
DICEN QUE SU VOCACION LES LLAMAN AUN DESPUES DE GOBERNAR

NO ES AMOR LO QUE NOS TIENEN  Y PARA ASEGURARSE DEL TODO
NO BUSCAN NUESTRA DIGNIDAD  FUTURA  PENSION SE ASIGNARAN
LA UNICA VERDAD Y REALIDAD  AUMQUE TENGAN QUE RESTAR
ES PODER GANAR Y GOBERNAR  TRABAJO, JUBILACION Y SALARIO  

EN SUS CAMPAÑAS VERAS   SIEMPRE ESTAN HIPOTECADOS                                                   
NINGUNO DICE LA VERDAD   CON AMIGOS DEL “CAPITAL”
TE HALAGAN Y TE ENGAÑAN  LES DEBEN TANTOS FAVORES
SABEN QUE LES VOTARAS   OBLIGADOS ESTAN A PAGAR     

UNA VEZ  TENGAN TU VOTO  Y A FAMILIARES Y AMIGUETES
NO LO PODRAS REMEDIAR   EN PUESTOS BUENOS PONDRAN
LES HAS DADO EL PODER   CON PRISAS  LOS COMPENSARAN
PARA NADA CUENTAS YA   CUATRO AÑOS NO DA PA MAS

NO IMPORTA QUE TE MIENTAN  EN POLITICATODO SE PERMITIRA
NO IMPORTA QUE TE ROBEN  POLITICOS CORRUPTOS SIN JUZGAR
QUE TE QUITEN TUS DERECHOS  OBREROS EXCLAVOS PA TRABAJAR                        
QUE TE QUITEN TU LIBERTAD  JUECES QUE JUZGEN A LOS DEMAS

¿QUE QUIEREN LOS POLITICOS?

ELLOS SIEMPRE ALEGARAN  Y DEL  FUTURO DEL PUEBLO QUE:
TENER MAYORIA ABSOLUTA  SINO NOS QUITAN LOS DERECHOS 
LES HAS DADO  EL PODER  A SUS AMOS NO PODRAN PAGAR
TIENEN TODA LA  LEGALIDAD NO PODRAN FORRARSE NI MANDAR

EL UNICO DE SUS DESEOS  ESTA ES LA HISTORIA DEL PUEBLO
ES EL PODER DE GOBERNAR LE PASA SIEMPRE POR CONFIAR 
NO IMPORTA SEA BIEN O MAL NO SABE QUE EL POLITICO TIENE
EL PUEBLO LES DA IGUAL  EL ADN DE AMBICION Y QUITAR

Carlos Martin-Portavoz de C.G.T.-VINARÓS
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble Temes per 

reflexionar
Manuel Villalta

I L P (Iniciativa  
Legislativa  Po-
pular)

L’objectiu de la Iniciativa Legislativa Popular és 
aconseguir que el Congrés dels Diputats aproven 
una modificació de l’actual Llei Hipotecaria, per 
evitar que sigue protegint als bancs, i garanteixen 
el dret a la vivenda. És una iniciativa impulsada 
per la Plataforma de Afectats per les Hipoteques, 
junt amb altres entitats socials, Migjorn entre 
elles. Per aconseguir que es descuteixe aquesta 
proposta, necessitem recollir més de 500.000 
signatures abans del 5 de novembre de 2.012. 

Què proposem :
1.- Dació en pagament amb efectes retroactiu. 

Amb la entrega de la propietat de la vivenda 
quedaria saldada el deute. Aquesta mesura 
beneficiaria igualment aquelles persones que ja 
li han subhastat la vivenda i s’han quedat amb 
un deute.

2.- paralització dels desnonaments per 
garantir el dret a la vivenda quant els motius del 
impagament siguen aliens a la pròpia voluntat i 
es tracte de la vivenda habitual.

3.- Lloguer Social. El “ejecutado” tindrà dret a 
seguir vivint en la vivenda pagan un lloguer no 
superior al 30% dels seus ingressos mensuals per 
un temps mínim de 5 anys

¿ Com es pot participar ?
4.- pots participar de moltes maneres : 

Recollint signatures al teu barri o poble, lloc de 
treball o a la associació, (en fulles numerades i 
autentificades amb el segell de la Junta Electoral 
Central) difonent aquesta iniciativa entre altres 
persones o associacions, organitzant xerrades o 
debats, escrivint articles d’opinió en els mitjans 
de comunicació, creant grups de recolzament i 
de divulgació, el recolzament econòmic és molt 
important per dur endavant la campanya.

¿On pots trobar informació?
La campanya a Vinaròs la porta l’Associació de 

Veïns de Vinaròs Migjorn, ens pots trobar tots els 
dilluns a la seu del carrer Sant Nicolau s/n primer 
pis a partir de les 9 de la nit. Ja fa dos dijous que 
posem la paradeta a la redona del Fora Forat. 
Si fa falta allargar la campanya ja informaríem. 
Posem un telèfon de contacte, 964.45 27 83 per 
si vols més informació o participar en la recollida 
de signatures, pregunta per Vicent Beltran.

Aquesta campanya està promoguda per la 
Plataforma D’Afectades per Hipoteques

A causa de diverses circumstàncies, situacions 
i decisions preses, estem comprovant com 
des de fa alguns anys a Vinaròs’han anat 
desvalorant sectors que en algunes èpoques 
han estat fonamentals per l’economia i el 
desenvolupament deVinaros.Sectors com la 
indústria, l’agricultura i la pesca .

Com ja s’ha dit en algunes ocasions per 
situacions,circumstàncies i algunes decisions 
preses i altres no preses per les institucions 
competents han afavorit l’actual abandonament 
d’aquests sectors per la seva inexistent benefici.

Tampoc podem oblidar que a Vinaròs durant 
anys els nostres governants municipals no han 
posat molt interès en donar suport,reivindicar 
i ajudar a aquests sectors per mantenir-los, 
millorar-los i fer-los productius.

Els nostres governants municipals durant 
anys han estat amb la vista posada en una 
altra direcció. Direcció que durant uns anys 
ha estat omplint les arques municipals fàcil i 
còmodament, com ha estat la construcció i això 
ha fet que els nostres governants municipals 
s’oblidessin d’altres sectors estratègics per a 
l’economia i el desenvolupament de Vinaròs.

Però clar, com qui no s’ho espera ha arribat 
l’actual crisi atacant més fortament al sector 
de la construcció, deixant prácticamente sense 
activitat, i una pèssima situació econòmica, 
laboral isocial de tots coneguda.

Situació que no és desconeguda pel poble 
de Vinaròs ja que també estem patint els seus 
efectes amb gairebé 3000 persones a l’atur. 
Amb temes socials i econòmics molt greus 
per a una part de la ciutadania, i un incert i 
complicat futur per a la majoria de la ciutadania 
vinarosenca.

Per tal motiu entenem que a Vinaròs hi ha 
molts temes pels quals reflexionar. Molts temes 
pels quals treballar, donar suport, reivindicar i 
fer funcionar.

Són els moments difícils els que fan que es 
reflexioni de tot allò que es va fer bé o malament 
i de tot allò que no es va fer.

És el moment de refleionar sobre la forma 
de governar que s’ha estat utilitzant en Vinaros 
durant anys i dels seus negatius resultats.

No es pot ni s’ha d’utilitzar la majoria 
absoluta bé sigui otorgada per la ciutadania o 
amb pactes per fer i decidir segons convingui 
a les majories.

I des de l’oposició també es pot governar i 
ajudar a governar.

Ja que a Vinaròs des de fa uns anys han passat 
i estan passant alguns “temes per reflexionar.”

Carrers i vies de Vinaròs i algun 
aclariment

Avui continuem els  comentaris 
que fèiem fa tres setmanes sobre 
els carrers i vies de Vinaròs. Però 

abans volem solidaritzar-nos, amb la Nabu, 
dona de 25 anys que va ser agredida  per uns 
energúmens, no més perquè el color de la seva 
pell era diferent . Moltes vegades aquesta ràbia i 
aquest despotisme es canalitza contra tot allò que 
es diferent, encara que allò diferent no més siga 
cultural o ideològic. 

Noms que es varen posar desprès de la guerra 
incivil.

Ara                                            Abans
Passeig Basco Ibáñez-               Paseo Generalisimo
Avinguda del País Valencià    Avenida José Antonio
Avinguda de la llibertat  Avenida XXV años de paz
Carrer Baix Maestrat      Calle General Alonso Vega
Carrer d’Ausiàs March      Calle IV division de Navarra
Carrer Dr. Fleming                   Calle Garcia Morato

I també un “petit” error
Carrer Santaella                    Calle Capitan Cortés

  
Santaella es un poble de la provincia de Còrdova, 

lloc d’on molts vinarossencs tenen l’origen i fins i 
tot es va dir que l’alcalde vivia a Vinaròs. L’error es 
que va sortir en el nostre anterior escrit com Sant  
Ella, nom que no existeix al santoral.

Una anècdota : Quan es va canviar el nom 
de Garcia Morato i es va posar el de Dr Fleming 
( l’escocès Sir Alexandre Fleming, que va ser el 
descobridor dels antibiòtics ), també hi va haver 
un “lleuger” error i es va posar a la placa del 
carrer “Carrer Ian Fleming” que tots sabem que és 
l’escriptor creador de James Bond Agent 007. Algú 
se n’adonà i l’Ajuntament va corregir tal garrafal 
“distracció.

Carrers i places 
de Vinaròs

RESERVA YA 
TUS LIBROS DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 2012-2013
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

A proa 
i a popa

13

Un any mes arriba el 16 de juliol. Una data molt 
arrelada a Vinaròs sobretot entre la gent de la 
mar, ja que la Verge del Carme es la seua patrona, 
i per cert, molt celebrada a la nostra ciutat tot i 
que el port no passa pel seu millor moment: el 
abandonament de gran part d’ell es mes que 
evident; una vegada mes ens encomanem a “la 
estrella de los mares” per a que el nostre recinte 
portuari es tingue mes en conte a l’hora d’actuar.

Les promeses polítiques només generen 
desconfiança entre la ciutadania i la imatge 
que dona el port no es la mes adient i mes un 
municipi com es Vinaròs carregat d’alegria 
marinera que es mereix alguna cosa mes per part 
de l’administració autonòmica que en aquests 
moments, quasi que en tot ens te a popa .

 Això si, també tenim la part positiva: en el 
decurs de la setmana l’arxiu municipal ha estat 
ampliat en mes de 20.000 fotografies donades 
per Joaquim Simó, persona a la que tornem a 
felicitar ja que ha tornat ha demostrar que vol al 
seu poble. Si, perquè a mes Joaquinet el del pòsit 
es una de les persones mes lligades al món de la 
mar que tenim al nostre municipi i que conserva 
nombroses fotografies de lo que ha sigut i és a 
hores d’ara el port de Vinaròs.

A mes, i seguint dins de l’aigua de la 
Mediterrània, val la pena destacar que van 
endavant les Cinquenes Jornades del Llagostí de 
Vinaròs i el Tercer Llagostí Tapa Tour, que és una 
promoció mes de la nostra població entre els 
restaurants participants i la Regidoria de Turisme, 
en uns dies on l’Associació Cultural Coral Infantil 
l’Assumpció ha celebrat el X aniversari. A tots els 
cantaires els enviem la oportuna felicitació i els 
desitgem molts mes.

I ja tornant a popa, hem de dir que no està 
gaire clar que en ple mes de juliol, i degut a 
unes obres es talle el carrer de sant Cristòfol, una 
arteria molt cèntrica que ha fet que S’agreuxés 
el caos circulatori als carrers de sant Francesc i 
del Pilar, aquesta última arteria aprofitada per 
alguns turistes i visitants per anar-se’n de Vinaròs 
per la nacional 340. Si, senyors de l’equip de 
govern, aixó es fomentar una ciutat turística, on 
el caos ja es la bandera. I si aixó ja no fora poc, ara 
el tema de les escombreries fa pudor per tota la 
ciutat. Amb el lema “paga poble, paga” i damunt, 
els dels mes bruts de les nostres comarques. I 
què farem de la imatge de Fora del Forat amb 
perill de incendi.

10 anys coral infantil Assumpció

Xiquetes de Vinaròs, reines de les 
festes de Cervera del Maestre

Alegria desde l’ermita

Fi de curs a la Assumpció
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Com és tradicional, la comparsa NO 
EN VOLEM CAP, va celebrar la festa de 
Sant Fermí, amb un sopar per als socis, 
així com el ja típic “encierro” NEVC, molt 
participatiu.

Es va aprofitar aquesta festa per a 
elegir a les noves reines per al 2013, 
Sandra Zaragoza, com a reina del 2012, 
va passar-li la banda a Lidia Lorente i, 
Sheila Mengual, com a reina infantil del 
2012, a Lucia Fibla.

Volem agrair des d’ací a Sandra i a 

Sheila pel seu regnat i, a Lidia i Lucia 
donar-los l’enhorabona, estem segurs 
que xalaran com ningú els Carnavals 
2013.

Us fem saber que el dissabte 18 
d’agost la comparsa ha sigut invitada 
a desfilar  a la població de Sant Mateu 
el dia del pregó, així que ja sabeu, 
esteu tots convidats!!! 

Com podeu comprovar, tindrem UN 
ESTIU MOLT COMPLET!!!

Riau-Riau
a la vinarossenca
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Reservas 964 45 18 32 -  620 990 513

BAR-RESTAURANT
CASA LOLÍN

c/ Santa Magdalena, 10 VINARÒS

Bravas, Sepia Troceada, 

Sepia Rebozada, Calamares, 

Chipirrones, Croquetas, 

Croquetas “de la abuela”, 

Tigres, Mejillones, Cananas, 

Pescadito frito... 

Y MUCHO MAS !!!

TAPAS · TAPAS · TAPAS · TAPAS

TAPAS · TAPAS · TAPAS · TAPAS
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A.C.

Las 17 meninas de Ana Ibáñez se 
inspiran en Velázquez, solo que en 
Ibáñez las meninas transforman su 
contenido para ofrecer su aspecto 
más contemporáneo, su rostro más 
innovador, un rostro sin rasgos, 
“quería conseguir una imagen más 
moderna, más del siglo XXI, y que 
cada uno pueda ponerle la cara que 
quiera, no dotarlas de unos rasgos 
determinados”, explicaba Ibáñez. 

Ibáñez, que expone en el CMC, 
involucra en sus cuadros de 
meninas a pintores modernos, 
desde Miró hasta Kandinsky 
pasando por Picasso, “pintores 
célebres de la época moderna”. Las 
diferentes influencias se aprecian 
en los motivos que decoran la 
indumentaria de las meninas, 
los pañuelos, que juegan con las 
características más llamativas de 
cada artista. Los colores, obrios, 
“porque  a mí me gustan mucho, 
el blanco, el negro, el gris, que 
me encantan, y también la gama 
de granates, con tonos biege”. 
Los colores llamativos también 
encuentran su espacio en la pintura 
de Ibáñez, aunque se inclina más por 
colores que muestren “elegancia, 
dentro de la modernidad”.   

¿Porqué todo meninas? Porque 

las meninas resultan unas figuras 
destacadas para Ibáñez, “siempre 
se las ha llamado meninas, pero no 
eran meninas, estamos hablando 
de la infanta Margarita, y de su 
madre, Marina de Austria”. “Dan 
mucho jugo con el color, con el 
collage, con las telas, y resulta 
muy divertido pintarlas, ha sido 
un trabajo de año y medio”.  
Uno de los cuadros muestra la 
interpretación de Ibáñez sobre 
el cuadro de Velázquez. La figura 
que abre la puerta en la dimensión 
de mayor profundidad, “es una 
interpretación libre del cuadro 
de Velázquez, con la idea de que 
también sea contemporánea, 
olvidarnos de lo que pasó hace 
cinco siglos y trasladarlo a la época 
actual respecto a la experiencia de 
la exposición en Vinaròs Ibáñez 
trasladaba su satisfacción, “está 
siendo una experiencia mu buena”, 
declaraba.

La presidenta del CMC, Cinta 
Giñó, trasladaba su satisfacción por 
poder ofrecer las meninas de Ibáñez 
en las instalaciones del Cansino, 
“estáis todos invitados”. El edil de 
Cutura clausuraba la inauguración 
agradeciendo al CMC y a Griñó la 
iniciativa y por involucrarse en la vida 
cultural de Vinaròs y recomendaba 
la muestra “vale mucho la pena”.

Las meninas contemporáneas de Ana Ibáñez 

Els quadres de Julio Mas -guanyador de l’edició del XXVII 
Certamen de Pintura Ciutat de Vinaròs-, formen part d’una 
exposició que se inaugurava el dia 21, un dia abans del inici de les 
festes, a l’auditori municipal. “Una obra de moltíssima qualitat”, 
com la definia el regidor de Cultura, Lluis Gandia. Per la seua part, 
el pintor precisava que la mostra oferia els 30 quadres pintats 
durant els últims 3 anys, “he volgut donar una unitat temàtica 
sobre el pas del temps, la joventut, la bellesa”. “Hi ha quadres 
de diferents estils, se pot apreciar l’evolució i contenen molt 
de treball, a més del treball de tindre que preparar l’exposició, 
però estic molt agraït per l’oportunitat de poder mostrar el meu 
treball”. La mostra conté dibuixos, oli, acrílics, i diferents varietats 
de suports. Masa firmava que considera el dibuix “la base de tot” 
i la importància en el domini del dibuix, que per al jove pintor 
és una base fonamental de la seua feina. “Vaig experimentant i 
provant coses, i agafo referents del dia a dia, per tal de elaborar 
composicions”. 

L’exposició podrà visitar-se fins el dia 8 de juliol.

‘Vina Art 2012’: Julio Mas a l’auditori municipal 

Nil, tiene 4 meses
y está buscando 

un hogar

679 652 434
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El passat 28 de juny la biblioteca de Vinaròs 
es va omplir de gent amb la presentació de 
la novel·la “El mensaje” (contra el acoso y la 
manipulación) de Pilar Bellés.

L’acte va comptar amb la presència del regidor 
de cultura Lluís Gandia, que va introduir i tancar 
l’acte; així com l’associació Mi Mano es tu Apoyo 
contra la violència de gènere de la qual la seva 
presidenta Maribel Rueda va explicar al públic 
els objectius i funcionament i com ajuden a la 
gent que ho necessita. Qualsevol persona pot 
dirigir-se a la seva oficina a Serveis Socials a la 
Plaça La Mera a Vinaròs. Tant Maribel Rueda com 
Pilar Ortí, una representant de l’associació, van 

llegir poemes contra la violència 
de gènere.

A més de presentar aquesta 
novel·la, de temàtica actual, Pilar 
Bellés va emocionar al públic amb 
la ponència: “Reflexiones para 
evitar el acoso y la manipulación 
en la Sociedad actual” en la qual va donar 
informació sobre com identificar l’assetjament, 
com evitar ser víctima de l’assetjament i com 
parar a les persones assetjadores.

En acabar l’acte tots els ponents van arribar 
a la conclusió que socialment ens hem unir 
totes les persones de bé (homes i dones) per 

aïllar a les persones violentes, assetjadores i 
manipuladores perquè vegin que ningú les 
recolza i que han de parar. És important que la 
gent doni suport econòmic a associacions  com 
Mi Mano es tu Apoyo per tal que aquestes lacres 
socials acabin. Pilar Bellés va concloure l’acte 
amb un emocionant poema sobre la nit de Sant 
Joan dedicat a la gent i al poble de Vinaròs.

Bellés presenta “El 
Mensaje” a la Biblioteca
El llibre tracta sobre  l’assetjament 

E.F.
L´associació cultural Coral Infantil 

“Assumpció” celebrà de forma molt completa el 
seu desé aniversari. Tot i que la coral començà 
a gestar-se cap a l´any 2000, no ha estat fins ara 
quan s´ha pogut celebrar l´aniversari. Tots els 
seus integrants i les seues respectives famílies, 
a més de coralistes que en van formar part anys 
enrere, es donaren cita a l´església de l´ermita 
dels patrons. Allí es va fer un emotiu concert, 
la primera part va ser protagonitzat pels 
actuals integrants de la coral, sota la direcció 
como des del primer dia, del mestre de música 
de l´escola Ivan Gauxaxs. La segona part, on 
també dirigí el mestre   Andreu Serret, qui va 
fer les pràctiques en aquesta escola, els joves 
coralistes van estar acompanyats per un  bon 

grapat dels qui també van cantar a la coral 
quan anaven a escola. Josep Manuel Borràs 
aprofità per acomiadar-se com a mestre i 
director del col.legi, perquè s´ha jubilat i donar 
pas a la nova responsable Lurdes García.

Borràs destacà que la coral té tres pilars bàsics: 
els joves cantaires, el director i les famílies dels 
cantaires. La coral ha fet des que existeix tres 
o quatre actuacions per any, sumant-ne ara ja 
més de trenta. les més emotives, com va dir el 
fins ara director de l´escola, van ser la primera, 

al desembre de 2001 i la que es va fer com a 
obertura de campanya nadalenca a El Corte 
Inglés de Castelló, la primera vegada que 
aquest centre feia una cosa igual. A més, també 
valorà la tasca de les directives que ha tingut 
l´associació de la coral, amb Amparo Vallés i 
Maria Josep Mateu i donà les gràcies a Caixa 
Vinaròs, Esglèsia i Ajuntament. Després del 
concert, es va celebrar un dinar de germanor 
per a 215 persones, on participà la xaranga 
Escolta i Xala!

X Aniversari 
de la Coral 
Infantil 
Assumpció

Es presenta el servei de diagnosi i 
tractament del TDAH de l’adolescent i de 
l’adult

El passat dissabte 7 es presentava el 
servei de diagnosi i tractament del TDAH 
de l’adolescent i de l’adult de la clínica 
Médico-Psicològica de Vinaròs. Es tracta 
de diagnosticar de forma protocol·litzada 
una historia clínica complerta i de tests 
específics pera a diagnosticar este traston, 
que es bastant freqüent en la infància 
35% de tots el xiquets la pateixen i va 
disminuint en l’adolescència i edat adulta, 
però quedant amb símptomes i amb 
repercussions importants psíquiques (se 
compliquen amb altres trastorns psiquiàtrics 

(depressió, ansietat, consum de substancies, 
personalitats antisocials,etc) i repercussions 
socials (tenen més accidents de transit) 
i laborals (canvis de feines continues i 
freqüents). Una persona TDAH adulta 
arrastra amb ell una baixa autoestima, una 
mala valoració d’ell mateixa i un sentiment 
de fracàs personal moltes vegades. Per això 
es mol important diagnosticar-lo el més 
aviat possible, per a tractar-lo bé desprès, 
be utilitzant un tractament psicològic 
si la intensitat es lleu o bé utilitzant-se 
un tractament combinat (psicològic i 
farmacològic). Això és el que poden donar 
en la Clínica de Vinaròs a partir del 12 anys

Clínica Medico Psicològica de Vinaròs
Carrer Pilar 34,entresòl

Vinaròs acull una xerrada comarcal sobre el TDAH 
Redacció
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A.C.
Cada edició se incrementa el nombre de curtmetratges 

que arriben per tal de competir en un cicle que compleix 
l’onze aniversari. Així, com informava la portaveu de 
l’organització, Nati Romeu, en aquesta ocasió al XI Cicle 
de Curtmetratges Agustí Comes ha acollit més de 204 
curts procedents de ciutats com Barcelona, Lleida, Madrid, 
Granada o Valencia, què, una vegada passada la selecció 
del jurat, s’han convertit en 12 propostes que competiran 
durant els dies 17, 18 i 19 de juliol en dos passis que tindran 
lloc a les 20 i a les 22 hores a l’auditori Carles Santos de la 
Fundació Caixa Vinaròs. Un espai pel qual, en la passada  
edició del cicle, passaven més de 900 persones per tal 
de gaudir dels curts. L’onzena edició compta amb un 
cartell realitzat per l’artista vinarocenc Sebastià Miralles, 
seguint la voluntat de l’organització, que l’any passat, en 
el dècim aniversari, va comptar amb un “Autorretrat “de 
Carles Santos.  Miralles ha elaborat un disseny inspirat en 
una pel·lícula que va visionar durant els  anys d’estudi de 
cinema a Barcelona, es tracta del “Acorazado Potemkin”, i 
ha volgut crear una analogia visual amb línies diagonals 
per homenatjar a aquell moment, “la meua tendència és 

abstracta”, afirmava, tot i que ha donat èmfasi a la qüestió 
de la comunicació del missatge. El cicle compta, com en 
edicions anteriors, amb una original animació de Manolo 
Mesa i amb la música de Juan Bta. Domènech.   

Respecte a les projeccions, aquest any se seguirà la 
mateixa dinàmica, s’oferiran dos passis cada dia. Així, per 
el dimarts 17 de juliol, tindrà lloc la projecció de “Matar a 
un niño”, dels directors José i Esteban Cèsar Alenda; Foto, 
del dir. Ismael Ferrer; “Rom”, de Fernando Franco i “La boda”, 
de la directora Marina Seresesky. Per el dimecres 18 de 
juliol, s’oferiran les projeccions de “036”, de J. Andrés i E. 
Roel;  “Aquel no era yo”, de Esteban Crespo, “Cosquillitas”, 
de M. Onzain i A.R. Peña i “Desayuno con diadema”. Per el 
dijous 19 de juliol s’ha programat la projecció de “La Cruz”, 
de Alberto Evangelio; “Ahora no puedo”, de Roser Aguilar; 
“Volamos hacia Miami”, de M. Giráldo i M. Provencio i 
“Atracones”, de Bernabé Rico. Les invitacions van estar 
l’abast de les persones interessades a partir de dimarts 
10 a les 18 hores, i podien aconseguir-se durant els dies 
següents, tant al matí com a la tarda, a la seu de la Fundació 
Caixa Vinaròs al carrer Socors. 

A.C.

Com a punt de partida del mes 
de juliol, i uns dies abans del tret de 
sortida del cicle de curtmetratges, 
la Fundació Caixa Vinaròs oferirà 
avui dia 13,  a la sala dedicada a 
Sebastià Miralles, una exposició, en 
aquest cas, del propi artista, que 
sovint cedeix el seu espai a la seu 
de la Fundació per exposicions de 
nivell d’artistes que se vinculen 
així Vinaròs mitjançant Miralles, 
que serveix en aquests casos de 
pont de comunicació, “intento que 
siguin exposicions de nivell alt”. La 
mostra, ‘Preliminars’, oferirà durant 
la seua inauguració una sèrie de 

dibuixos que són, precisament i 
com el nom de la mostra indica, 
els preliminars d’una exposició 
que l’artista està preparant per al 
‘Centre del Carmen’, centre annex a 
l’IVAM, a València, organitzada pel 
consorci de museus, de cara a l’any 
pròxim, “estic treballant en aquesta 
exposició i el que tinc fets són tots 
els dibuixos, volia portar a Vinaròs 
estos preliminars”. Miralles ha 
procurat aconseguir una abstracció 
molt més exacta, com explicava. 
Com explicava el president de 
la Fundació, “volem donar-li un 
contingut cultural afegit al cicle 
de curtmetratges”, com indicava 
Molinos.   

Torna el cicle de curtmetratges
Presenten el XI Cicle de Curtmetratges Agustí Comes

Segons indicaven des de l’organització, els 
curtmetratges que concursen, amb una línia ascendent 
que ja es va iniciar l’any passat, tenen en comú 
temàtiques dures, tot i que també es pot trobar alguna 
comèdia, però amb un regust de certa amargor. 

Quan a la ‘Macedònia de curts’, que acull propostes 

que arriben a concurs però no reuneixen les condicions 
adequades, o, simplement, es queden a  portes de 
poder competir, oferirà el dia 26 de juliol les projeccions 
de “Zeienk Gehiago Araun”, de Gregorio Muro; “Libre 
directo”, de Bernabé Rico, “Nadie tiene la clupa”, 
d’Esteban Crespo i “3 Minutos”, de Javier Maco.

Temàtiques dels curts 

Els ‘Preliminars’ de Miralles a la Fundació 
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A partir d’ara les persones interessades ja podran 
comptar amb un material gràfic complementari 
que ve a incrementar l’arxiu municipal. Es tracta 
de la col·lecció del vinarossenc Joaquin Simó, 
que s’ha dedicat gran part de la seua vida a 
la recopilació de imatges de diferents indrets, 
costums i tradicions de Vinaròs i que passaran a 
formar part de la documentació emmarcada en 
l’arxiu per a que estiga  a l’abast dels vinarossencs. 
L’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, ha destacat 
que Simó ofereix amb aquesta donació “tota una 
vida de dedicació”. Un emocionat Simó, per la 
seua part, ha agraït la presencia al saló de plens 
de representants polítics, a més de declarar 
que “estic molt orgullós de ser vinarossenc”, un 
sentiment que queda reflectit amb la cura que 

ha tingut aquest col·leccionista a l’hora de estar 
present per captar diferents esdeveniments de 
la ciutat, de vital importància i significat, o amb 
una vessant més socials i festiva. Per a Simó, 
com comentava, resulta molt gratificant que els 
seus nets “puguen saber que a l’arxiu de Vinaròs 
existeix una donació del seu iaio”. Es tracta 
d’una quantitat de imatges que podria arribar 
a una xifra elevada, aproximadament 22.000 
fotografies, recollides amb el suport de 56 DVD 
que romandran a una prestatgeria que ha donat 
la Fundació Caixa Vinaròs, entitat que també 
disposa del material fotogràfic de Simó. Cloent 
l’acte, l’alcalde de Vinaròs feia entrega a Simó 
de la medalla d’argent de Vinaròs. Simó rebia, 
emocionat, l’aplaudiment de tots els presents. 

fa donació a Vinaròs 
del seu arxiu fotogràfic

Joaquin Simó

Simó lliura per  a l’arxiu municipal “tota una vida de dedicació”
A.C.

cultura

Qui diu que la cultura no ven? Hugo 
del Arco ha apostat per la cultura d’ampli 
espectre, tant en estil com en situació 
geogràfica, per a traure al carrer el número 
65 del conegut fanzine reconvertit en revista 
mensual a tot color i amb edició de luxe. Amb 
col·laboradors procedents de les localitats 
de les nostres comarques, el nou numero 
de la coneguda familiarment com “La Filo” 
era presentat a la platja del Morrongo, 
davant de la mar i en front d’una orxata 
que refrescava els ànims i l’efervescència 
mostrada pel director d’aquesta veterana 
publicació que ara batega amb el cor nou. Tot 
un repte assumit amb nous temps. Pàgines 

de cultura de tot signe, des d’actuacions de 
bandes de rock, pop, o música tradicional, 
fins a entrevistes amb poetes o escriptors, o, 

perquè no? A esportistes de les nostres terres. 
Un pols mensual a l’actualitat cultural amb 
visió comarcal al qual li desitgem molt d’èxit.

La Filoxera: cita amb la cultura comarcal
A.C.
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Som les xiquetes i els xiquets de 4t de 
l’Escola Pública “Manuel Foguet”. Aquest any 
en les diferents classes de llengua hem après 
moltes coses unes d’allò més “xules” i altres 
no tant, hem après a accentuar paraules, a 
no fer faltes ( no ens hem sortit massa, però 
en fi …). També hem aprés a fer cal·ligrames i 
també ens hem inventat una sèrie de senyals 

destinades a tindre un respecte més gran cap 
els animals. Així hem imaginat uns senyals com 
per exemple que estiga prohibit que hi hagi 
animals en els circs i més si estan engabiats. 
També ens hem inventat uns senyals de 
prohibir el maltractament i la tortura vers els 
animals, ja que això és un acte molt cruel. 
També ens hem inventat senyals on estiga 

prohibit abandonar els animals; doncs al llarg 
d’aquest curs hem descobert que els animals 
tenen les mateixes necessitats i els mateixos 
sentiments que natros I per tant si algú els fa 
mal és com si ens fessen mal a nosaltres.  Tots 
aquests senyals els posaríem en diferents llocs 
del poble com per exemple en les carreteres 
perquè així ho pogueren veure més gent.

Inventant senyals 
encaminades a 
respectar els animals

Lliurament dels diplomes als alumnes que han finalitzat els estudis de 
llenguatge musical a l’Escola de Música de la Societat Musical la Alianza.

Diplomats per la Alianza
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E.F.

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Pepi, Nati, Bom 
y otras chicas del...

cultura

Premsa A.C Amics de Vinaròs 
Emma Bas

La Biblioteca Municipal ha 
premiado a dos de sus usuarios 
en del sorteo organizado por el 
Ayuntamiento para incentivar la 
afición por la lectura. Magdalena 
Miralles Llátser ha sido agraciada con 
una cena para dos personas con un 
menú de las Jornadas del Langostino 
mientras que Andrea Segura Ferrer 
podrá gastar hasta 40 euros en 
material escolar y deportivo en un 
establecimiento de la ciudad, como 
ha quedado decidido tras sl sorteo 
realizado en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Vinaròs.

L’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs ha 
publicat les bases 

del V Premi de Narrativa Ayguals de 
Izco i del IV Concurs Internacional 
d’Aquarel.la Puig Roda.  El lliurament 
de tots dos guardons es cel.lebrarà el 
30 de novembre de 2012, en la Nit de 
la Cultura que anualment organitza 
l’entitat.

En el cas del Premi de Narrativa –
que està patrocinat per l’Ajuntament 
de Vinaròs-, els originals podran 
presentar-se fins el 15 de setembre. Els 
treballs presentats han de ser inèdits 
i la temática és lliure. Les obres, que 
s’han de presentar amb cinc còpies, 
han de tindre un seudònim i un títol 
de l’obra fictici i s’adjuntarà un sobre 
amb les dades personals de l’autor 
i el títol real.  Un jurat composat per 
persones reconegudes del món de 
la literatura será l’encarregat de triar 
l’obra guanyadora. El primer premi està 
dotata mb 2.500 euros i es lliuraran 50 

exemplars de l’obra al seu autor. A més, 
Amics de Vinaròs publicarà una primera 
edició de l’obra premiada.

Pel que fa al IV Concurs Internacional 
d’aquarel.la Gabriel Puig Roda, que 
conta amb el recolzament de la 
Diputació Provincial de Castelló,  
poden participar artistes de qualsevol 
nacionalitat i s’han de presentar obres 
amb mesures de 70x50 com a mínim 
i 100x70 màxim. Cada artista podrà 
presentar un màxim de dues obres 
abans del 30 de setembre i s’han de 
lliurar al local social d’Amics de Vinaròs.  
El primer premi està dotatamb 3.000 
euros i una estatueta original de José 
Córdoba. L’obra guanyadora passarà 
a ser propietat d’Amics de Vinaròs, 
engrossant els seus fons que, en un 
futur, se dipositaran en un Museu 
Municipal, en cas de fer-se realitat.

Les bases completes es poden 
consultar al web de l’entitatwww.
amicsdevinaros.com

“Una pantalla gran només fa el doble de dolenta a una 
mala pel·lícula.” (Samuel Goldwyn).

El cinema va néixer oficialment el 28 de desembre 
de 1895, quan Louis i Auguste Lumière van organitzar 
la primera exhibició pública en el Gran Cafè de París. 
L’entrada costava un franc i van projectar –davant 
l’estupor general- deu curtmetratges (muts, evidentment) 
que podeu visionar a la pàgina del Musée Lumière (“La 
première séance” en http://www.institut-lumiere.org/
patrimoine_index.html).

La majoria dels trenta-tres espectadors que segons les 
cròniques es van gratar la butxaca, no va ser conscient 
d’assistir, no a un espectacle de fira, sinó al començament 
del que seria el Setè Art. Però un d’ells va comprendre 
de seguida el potencial del cinema com a generador 
de somnis que tots podrien veure: era Georges Méliès, 
mag i artista de varietats. És cèlebre la resposta que li va 
donar el pare dels inventors, quan va acudir a comprar-
li una càmera: “El nostre invent no és per vendre-ho. Pot ser 
explotat algun temps com una curiositat científica, però no 
té cap interès comercial”.

Malgrat aquesta poca visió, l’idil·li entre el cinema i el 
gran públic va ser instantani. Cap espectacle s’ha difós 
amb la universalitat i velocitat de l’invent dels Lumière, 
que no donaven l’abast per atendre totes les peticions 
d’aparells que els arribaven, ni per assortir de pel·lícules 
a tots els exhibidors. Per descomptat, durant els primers 
anys la majoria de les pel·lícules eren curtmetratges que 
abracaven tots els camps, el documental, els fulletons 
d’aventures i, els preferits del públic, els còmics (en ser 
mut, l’humor del gran Chaplin i els seus col·legues era 
universal).

La majoria dels cineastes van fer els seus debuts 
en el curtmetratge. Molts no van passar d’aquí, però 
uns altres van aconseguir l’anhelat salt a les pantalles 
comercials, com el Pedro Almodóvar que va debutar amb 
un llargmetratge que va costar 500.000 peles (3.000 € 
actuals), Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), el 
començament de “las chicas Almodóvar”. La XI edició del 
Cicle Agustí Comes ens permetrà, un any més, conèixer als 
futurs directors (si és que el cinema té futur). David Victori, 
el guanyador de 2011 amb La culpa, és un dels finalistes 
del concurs internacional promogut per Ridley Scott, Your 
Film Festival, al que s’han presentat més de 5.000 curts 
de tot el món (el premi és rodar amb un pressupost de 
400.000 € i l’actor Michael Fassbender).

Aquest bon ull per a la selecció i tot el treball necessari 
perquè cada any puguem gaudir d’aquest esdeveniment, 
l’hi ho devem a un grup d’actives voluntàries. Les veuran 
amb les samarretes negres, elles són Pepi, Nati, Pili, Clara 
“Bom”, Noemí, les “noies Agustí Comes”. Sense elles- i el 
gran Manolo- res de tot això seria possible. No s’ho perdin! 
(18, 19 i 20 de juliol a la Fundació Caixa Vinaròs).

La biblioteca ofrece regalos 
a los mejores lectores

Amics de Vinaròs 
convoca els seus premis
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E S C O L A   D E   M Ú S I C A
L  A    A  L  I  A  N  Z  A

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

V I N A R Ò S

SE RECUERDA QUE EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 
2012/2013 QUEDA ABIERTO DESDE EL DÍA 1 DE JUNIO HASTA 
EL 20 DE JULIO. LAS SOLICITUDES DEBERÁN RECOGERSE EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO (ANTIGUO COLEGIO SAN SEBASTIÁN 
- PASEO COLÓN S/N 1er. PISO- ), DE LUNES A VIERNES ENTRE 
LAS 17.30 Y LAS 19.30 HORAS Y DEVOLVERLAS EN LA MISMA 
SECRETARÍA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS ANTES DEL DÍA 
20 DE JULIO. 

LA ALIANZA - MATRÍCULA CURSO 2012-2013

El passat 
30 de juny 
tingué lloc 

a Vinaròs la XXII 
Trobada de Nanos i Gegants, la trobada ha sigut 
la cirereta a tota l’activitat que durant tot el mes 
de juny han portat a terme tots els membres de 
nanos i gegants, que recordem que va començar 
amb la recuperació de la “Vespra de Corpus”, 
seguit de la Processó i el rescat de la  musica 
antiga del joglar de Vinaròs per al Ball de Cintes a 
la processó de Corpus executat brillantment per 
“Les Camaraes”. 

Acte seguit es va presentar la nova pagina 
web dels nanos i gegans (www.nanosigegants.
com) i el llibret “nanos i gegants, xicotets i grans, 
elaborat per Digitalfotogrames. 

Continuant a meitat mes es van inaugurar dos 
exposicions, una a la seu de l’associació “Amics 
de Vinaròs” on es recollien les fotos antigues 
del nostre fons i l’altra a la biblioteca municipal, 
anomenada “La Dolça-eina de la nostra Festa”, 
una exposició cedida pel Museu de la Festa 
d’Algemesí, i que va ser un monogràfic al voltant 
del mon de la dolçaina i del tabal.

Per final del més, les nostres festes i fira de Sant 
Joan i Sant Pere, on els nanos i gegants tenen 
un protagonisme especial, sent els primers 
en inaugurar les festes, desprès del volteig de 
campanes i la traca infantil, continuant amb les 

cercaviles de dolçaina i tabal cada dia de festes, 
com a anècdota d’enguany vam participar al 
festival de festes de l’acadèmia de ball “Locura”, 
i com a final de festes La Trobada, acte esperat i 
que treu més gent al carrer de totes les festes.

Des de la colla de Vinaròs, ja fa anys que 
estem apostant i difonen el Fet geganter per les 
comarques valencianes, i enguany podem estar 
contents pel nombre de colles del País Valencià 
que ens han visitat, del total dels 14 pobles 
que en visitaren, més de la meitat eren de les 
ciutats valencianes de Paiporta, Alcoi, Almassora, 
Castelló, Benicàssim, L’Alcora, Gandia, Benicarló, 
la resta de colles provinents de l’altra banda del 
riu Sénia, foren La Ràpita, L’Aldea, Amposta, Mora 
d’Ebre, Vila-seca i Vilassar de Dalt.

Pel matí es realitzà la plantada junt al passeig 
marítim, molt prop de la platja, per dinar l’arròs 
de Delfín, amb pastissets i mistela i sobre les sis 
de la tarde la cercavila, ballada final i recordatoris.

Com a especial d’enguany podem dir que 
ens van acompanyar els Cavallets del Corpus 
de Castelló, que realitzaren una petita cercavila 
i balls durant el matí pel centre de Vinaròs, per 
tal d’engrescar a la gent per als futurs Cavallets 
de Vinaròs. Ens visitaren els gegants de Paiporta, 
els primers gegants amb rodes que ens visiten 
i 4 nanos ballats pel Grup de Danses Sant Roc, 
també ens visitaren els nostres fillols de Gandia 
amb els seus nanos balladors, portats pel Grup 

de Danses Rois de Corella, estem molt contents 
per la tornada al mon geganter de L’Alcora, per el 
manteniment i augment de les ganes geganteres 
del amics de Benicarló,  Benicàssim i el Grup de 
Danses Sant Jordi d’Alcoi. 

No cal dir la sempre grata visita del gegants 
veïns d’Amposta i La Ràpita, també vam poder 
comptar amb la per primera vegada dels Gegants 
de L’Aldea, amb la seua nova i guapa geganta. 
Tampoc ens podem oblidar de les noves visites 
de Vila-seca, de Mora la Nova i de Vilassar de Dalt, 
on ja tenim ganes de tornar les visites.

Els gegants Vells, els nanos vells, la familia 
Ulisses, el Tio Gori i la Tia Caballera, amb la seua 
panera nova de trinca, junt amb els joglars (nom 
que reben els dolçainers i tabaleters al nostre 
poble) i tota la colla, vam disfrutar de tant grata 
visita a la nostra trobada, cosa que també es 
traduí amb el gran nombre de gent que va sortir 
al carrer a gaudir de la festa, per tant moltes 
gràcies a tots els que heu i hem fet possible una 
altra trobada, Ajuntament de Vinaròs, Fundació 
Caixa Vinaròs, Brigada Municipal, Policia 
Local, Protecció civil, Mitjans de Comunicació, 
Confradia de Sant Pere, Les Camaraes i com no a 
totes les colles que ens visitareu i que esperem 
estiguésseu com a casa, i a tots els nostres 
conciutadans, xicotets i grans,  que vàreu gaudir 
de un dia geganter i naner.

A tots xoc xorroc xoc xoc! i Fins l’any que ve.

Un mes de juny Nano-Geganter
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cultura

La Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, com a associació cultural 
del poble, voldríem fer un aclariment: al programa de festes 
d’enguany apareixen tot un seguit d’actes relacionats amb la 
dolçaina i el tabal els quals, erròniament, s’atribuieix l’organització 
A.C. Ball de Dimonis. Ens consta que tant una entitat com l’altra 
vam presentar els nostres actes de festes especificant clarament i 
sense possibilitat de confusió quins actes organitzava cadascuna. 
Les dues entitats col·laborem en diverses ocasions cada any, tal 
i com ho fan tantes altres entitats locals. Cal deixar ben clar que 
la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, que enguany celebrem el 
desé aniversari, és una associació cultural totalment independent 
de qualsevol altra associació de la ciutat, tant pel que fa a la seua 
creació com a seua l’organització interna, i planeja i organitza els 
seus actes amb total independència. Dit això, també voldríem dir 
que la nostra associació, Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs, està 
oberta a col·laborar amb totes i cadascuna de la resta d’associacions 
culturals i entitats de la ciutat - tal i com venim fem i seguirem fent 
amb Dimonis de Vinaròs, Esmuvi, etc - a l’hora de col·laborar en 
qualsevol tipus d’acte cultural.

Colla de Dolçaina i 
Tabal de Vinaròs, 
10 anys

Per el dia 20 Vinaròs comptarà amb un 
Calendari de llepolies a pastisseria Viver, una 
tertúlia literària a la llibreria Obreda; l’exposició 
de l’escultora Cinta Barberà o, com acte destacat 
del dia, l’acció conjunta de Carles Santos i Diego 
Latorre sota el títol “Fargallop brunyit” davant el 
forn Farga i el campanar.  Pel dissabte podrem 
gaudir d’una sessió de contes infantils a la 
bilbioplatja, d’un tast de vi a la capella Santa 
Victòria o d’una exhibició de ball a càrrec de 
Twister a la carpa de l’Atlàntic.  Diumenge 22 
encetarem la tarda amb una batucada d’Esmuvi 
al passeig marítim, per continuar amb una 
visita guiada “La riqueza floral i natural de Sòl 

de Riu”. A la llum de la lluna clourà el mateix dia 
amb diferents propostes, finalitzant la iniciativa 
l’espectacle “Èxit”, de la companyia A tempo 
dansa. El cartell per a anunciar A la llum de la lluna 
ha segut confeccionat per el jove dissenyador 
Joan Safont, una imatge molt adequada al 
que significa aquesta iniciativa, com apuntava 
Gandia. Respecte a la recopilació de imatges, el 
regidor avançava que serà el jove Jordi Febrer 
l’encarregat de realitzar les fotografies oficials 
dels diversos esdeveniment. Una tasca que serà 
recompensada amb una futura exposició de 
les fotografies realitzades durant aquest dies 
culturals.

La llum de la 
Lluna: itinerari pels 
cinc sentits

La llum de la lluna ja té la programació 
confeccionada. Amb un agenda tancada que se 
inicia el dia 18 conclou el 22 i que inclou noms 
com l’aliatge entre Carles Santos i Diego Latorre, 
Cinta Barberà, Paz Buñuel, Rafa Garrit o Juanjo 
Roda, durant cinc dies, les activitats culturals 
ens emplaçaran a diverses cites amb un amb un 
ampli ventall de protagonistes, des de comerços, 
fins entitats o col·lectius. Exposicions, concerts, 
cinema, performance, tallers i tertúlies literàries 
ompliran aquestes jornades amb 42 propostes 
que eren presentades pel regidor de Cultura, 

Lluis Gandia, el 
qual destacava 
per al dia 18 
e x p o s i c i o n s 
com “100 anys 
de cinema a Vinaròs i comarca”, “El Vinaròs dels 
nostres avis”,  visita guiada a l’exposició “Caos”, 
o l aprojecció corresponent a aquest dia del 
Cicle de Curtmetratges Agustí Comes. També 
està programada pel dia 19 l’exposició de Rafa 
Garrit al Forn Farga, la performance “Viatge per la 
historia del pa i el vi a Ca Massita”.

Fargallop brunyit

FINS al 22 de JULIOL
CAPELLA de Santa Victoria

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES 
DE VINARÒS, CAOS

Organitza: Regidoria de Cultura

FINS al 22 de JULIOL
De dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores, Auditori 

Municipal
EXPOSICIÓ de FOTOGRAFÍES 

de JOAQUIN SIMÓ. El mar.
Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 13 de JULIOL
20 hores, Ermitori de la Misericòrdia i Sant Sebastià 

CONCERT a càrrec del grup JAZZ BLO
Organitza: Joventuts Musical de Vinaròs

Diumenge 15 de JULIOL
12 hores, Auditori Municipal

CONCERT a càrrec del grup LOS TIGRES DEL SERVOL 
Organitza: Los tigres del servel

agenda cultural
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Redacción

Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de 
llibres de text i de material didàctic i informàtic de 
l’alumnat d’educació primària, educació secundària 
obligatòria i d’unitats d’educació especial (publicat 
docv 28-06-12.-Ordre 31/2012, de 22 de juny de la 
conselleria d’educació, formació i ocupació).

SOL.LICITUD: 
 -www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/

ajudesllibres.asp
- Al mateix centre.

LLOC DE PRESENTACIÓ:
-Secretaria del centre.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ:
-Fase A: fins al 25 de juliol.
-Fase B: del 3 al 14 de setembre.

IES José Vilaplana: convocatòria ajudes llibres de text
FA

RM
ÀC

IA
DE

 G
UÀ

RD
IA

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

13 juliol

14 juliol

15 juliol

16 juliol

17 juliol

18 juliol

19 juliol

VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 

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

FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA c. Sant Francesc, 6 
GUIMERÀ pl. Parroquial, 11

TERTÚLIA  LITERÀRIA  “OBREDA”
( Programada al cicle “A la llum de la lluna” .

Ajuntament de Vinaròs )
 

Llibre a comentar : “Cróniques de l’inocéncia” 
(Editorial Antinea)  d’ Alicia Coscollano  
( Tertúlia i lectura de textos amb preséncia de l’autora )

 

divendres 20  juliol , 19 h.,
Llibreria Obreda ,C/ Sant Pascual 35 

Llig el llibre i vine a comentar-ho amb nosaltres !!!
Organitza : Tertulia Literària Obreda

Carles Santos participarà juntament amb 
Inés Borràs el proper mes d’agost en un 
dels esdeveniments culturals de l’any a Be-
nicarló, les Jornades d’homenatge a John 
Cage amb motiu del centenari del seu 
naixement que han organitzat la regidoria 
de Cultura i l’Associació Cultural Diabolus. 
L’actuació tindrà una duració de 12 hores, 
de manera ininterrompuda a la capella del 
Mucbe, divendres 10 d’agost. Ambdós ar-
tistes iniciaran a les dotze de la nit la inter-
pretació de les Vexations d’Erik Satie, i fins 
les dotze del matí del dia següent, dissabte 
11 d’agost, aniran intercalant-se per oferir 
al públic aquesta peculiar peça del com-
positor i francés precusor del minimalisme, 
el serialisme i el impressionisme. La peça 

va ser interpretada per Cage al 
1963 davant la presència de Car-
les Santos, de manera que “cele-
brar el centenari de Cage amb 
Santos és una ocasió única”, con 
indicava Anna Fonollosa, de l’As-
sociació Cultural Diabolus, que 
també senyalava que “aquesta 
interpretació només s’ha dut a 
terme 15 vegades en tot el món”.

La peça es compon de 18 compassos que 
s’han de repetir 840 vegades. “És com un 
mantra, una cosa molt especial, i la inter-
pretació pot durar molt més de 12 hores 
perquè depèn de la velocitat del pianista”, 
afirmava Fonollosa. Inventor de la música 

aleatòria, compositor però també filòsof, 
poeta, artista o pintor, John Cage va revo-
lucionar el panorama artístic del segle XX, 
com apuntava Fonosollosa, sent pioner de 
la música electrònica i de l’ús no estàndard 
d’instruments musicals. Cage va ser una de 
les figures principals de l’avantgarde de 
posguerra, i va ser decissiu en el desenvo-
lupament de la dansa moderna.

Santos i Borrás: aliatge 
en honor a John Cage

L’actuació tindrà una duració de 12 hores, de manera 
ininterrompuda a la capella del Mucbe
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Increible actuació del Triatleta del Club 
Triatló Jiji-Jaja Vinaròs, Ivan Ronchera, el 
passat diumenge dia 8, que va aconsseguir 
la segona posició en el Triatló de Castelló, 
distancia sprint (750-20-10), entre quasi 
500 participants, parant el cronòmetre 
en 01:06:14. El guanyador de la prova va 

ser José Antonio Borja González en un temps de 01:05:44. La 
prova va estar en tot moment liderada per José Antonio que va 
aprofitar la ventatja sobre Ivan en la natació, però espectant en 
tot moment perquè sabia que el seu perseguidor no el deixaría 
anar, com així va ser fins l’arribada. Ivan li va retallar mes d’un 
minut en la carrera a peu però no va ser suficient per tan sols 
30 segons. Finalment una merescudíssima i treballada segona 
posició. 

A la prova també va participar el soci del club, Roberto 
Ronchera, fent un temps de 01:18:52 .

En la distancia Olímpica (1500-40-10), van participar dos 
triatletes del Club,  Francisco Merchán Solsona i Jose Manuel 
Casajuana Mas, aconsseguint acabar la prova en 02:16:23 i 
02:51:34 respectivament.

El Club Triatló Jiji-
Jaja Vinaròs, es fa un 
lloc entre els millors 
clubs, al Triatló de 
Castelló

CAMPUS 2012
Hasta el viernes 6 de Julio permanecerán abiertas las inscripciones 

para la segunda semana del campus de fútbol de la Escola de 
Futbol Futur 09, quien organiza la tercera edición de ésta actividad 
futbolística. Más información en www.escolafutur.es.

PREINSCRIPCIONES GRATUITAS
Hasta el 15 de Julio tienes tiempo para reservar tu plaza para la 

próxima temporada y además conseguir un DESCUENTO DEL 10% 
sobre la matricula a su formalización. Para la próxima temporada 
contaremos con equipos de Futuritos (nacidos en 2008-2007), 
Prebenjamines (2006-2005), Benjamines (2004-2003), Alevines 
(2002-2001), Infantiles (2000-1999) y Femeninos (sin límite de edad).

El equipo femenino participará en la liga de Futbol 7 que se disputa 
en las comarcas del sur de Tarragona. El entrenador de dicho equipo, 
titulado y con experiencia en futbol femenino es Gerardo Fariñas.
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Rafa Marcos

NOTICIAS Y BUENAS

Concurso infantil

El sábado día 7  del presen-
te mes, se realizó un curso de 
Defensa Policial en Castellón, 
organizado por Vicente Agra-
munt, presidente y respon-
sable del departamento de 
Defensa Personal Policial de 
Castellón. 

Hasta dicha ciudad se desplazaron de nues-
tra comarca, para asistir al curso monográfico 
de Defensa Personal Policial, del Club Bushido 
Vinaròs, club de Defensa Personal y Policial, 
y Defensa Femenina, único club de nuestra 
comarca para impartir enseñanza a agentes 
tanto de Seguridad Privada como Seguridad 
Pública. Su presidente Javier De La Rosa, pro-
fesor nacional habilitado por el Ministerio del 
Interior, el Consejo Superior de Deportes y la 
Federación Española de Luchas y el instructor 
teniente Diego Molina entrenador nacional ha-

bilitado por la Federación Española de Luchas 
y el Consejo Superior de Deportes, disciplina 
asociada a la Federación de Luchas Olímpicas. 

Las materias impartidas fueron; reconoci-
miento e identificación de individuos sospe-
chosos, actuación ante una posible agresión 
dirigida al agente, actuación y protocolo de 
seguridad personal del agente, grados de pe-

ligrosidad de los individuos en altercados en 
la vía pública y establecimientos abiertos al 
público. 

Los cursos quedan clausurados hasta el 
próximo 3 de Septiembre, por vacaciones. Des-
de estas líneas se desea agradecer a los agen-
tes, su dedicación y profesionalización en pro 
del bienestar del ciudadano.

DEFENSA POLICIAL 
(Curso para Agentes)

El club ha hecho oficial 
la incorporación de tres 
nuevos jugadores y ya son 

ocho tras las cinco que se habían realizado 
anteriormente.  La buena noticia es que 
entre estas incorporaciones se encuentra la 
de Hugo Espinosa, hermano del jugador y 
capitán blanquiazul. Se trata de un jugador 
de mucha calidad que siempre ha jugado 
en segunda b y en equipos punteros de 
tercera. Esta temporada con su equipo 

La Hoya – Lorca ha jugado la promoción 
de ascenso a segunda b.  Se llegaba a un 
acuerdo el lunes por la tarde, pero el club 
lo hizo oficial a primera hora del martes al 
notificar también las incorporaciones de 
Albert Monforte delantero que proviene 
del juvenil a de la Rapitenca  y del también 
delantero Iván Ramírez de les Alqueries.                                               
Falta aún la incorporación de un guardameta 
y la plantilla estaría prácticamente cerrada a 
expensas de lo que ocurra en la pretemporada.                                                                                                                               

Ya se van conociendo los partidos de 
pretemporada y a falta de conocerse el rival y 
día de la presentación son los siguientes:

22 Julio  Catí – Vinaròs  
Trofeo de l’Avella 

5 Agosto Final de Catí  en el 
supuesto que se clasifique el Vinaròs

11 Agosto Càlig – Vinaròs 
15 Agosto Aldeana – Vinaròs 
18 Agosto Vinaròs – Ulldecona
22 Agosto Vinaròs - Alcanar

Este pasado domingo, día 08 de 
Julio desde las 09:00 a las 12:00 horas, 
se realizo en el dique de Levante del 
puerto de Vinaros el segundo concurso 
de pesca del campeonato social de 
la escuela infantil del Club de Pesca 
Deportiva “La Lubina”..

Con un magnifico día de pesca y 
con un ambiente veraniego, eso si 
con mucho calor, se dio comienzo al 
concurso, parando como es costumbre 
para el tradicional almuerzo para 
reponer fuerzas.

Y la clasificación final del concurso ha 

sido la siguiente: 
U-9   U-18

1º  Llorenç Arrufat          1º Pau Pepio
2º  Joan Rubio Chaler         2º  Laura Albiol
3º Joan Nogales                     3º Yulen Ventos
4º Nacho Albiol                  4º Oscar Sales
5º Martina Gonzalez 

 Dar la enhorabuena a los 
participantes y en especial a los 
ganadores e informaros que el próximo 
concurso será el día 22 de Julio, desde 
las 09:00 a las 12:00 horas, en el dique 
de Levante del puerto de Vinaros

SAN CRISTOBAL 2012
Los mayorales comunican que la misa en honor 
al santo se celebrará el domingo 15 julio 2012 a 
las 12 horas en la Iglesia Arciprestal, terminada 
la misma se procederá a la tradicional bendición 
de vehiculos.
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“I TROFEU CIUTAT DE VINARÒS del Club Patinatge Artístic “
El pasado día 15 y 16 de Junio, 

nuestra entidad, celebró el I Trofeu 
Ciutat de Vinaròs.

En nuestras instalaciones, se dieron 
cita un total de 110 patinadores.

Por la mañana compitieron, 61 participantes 
de Niveles de todas las edades, y por la tarde 
lo hicieron 49 patinadores de Territoriales. Se 
inscribieron doce Clubs. Ocho éramos de la 
Comunidad Valenciana y cuatro de Cataluña: C 
Palcanar, CPA Alginet, CPA Benaguasil, CP Cambrils, 
PA L’Eliana, CPA Looping, CPA Paiporta,CPA Skid 
Xeraco, CN Terrassa, CPA Vendrell, CPA Vicente 
Gaos y CPA Vinaròs.

Nosotros participamos con casi la totalidad 
de nuestros patinadores de todos los niveles y 
categorías: Karla Bausili, Andrea Cintas, Angel 
Verdugo, Patricia González, Carmen Artola, 
Lucia Granda, Halona Meliá, Ainhoa Folch, Laura 
Alcalde, Cristina Bausili, Virginia Chesa, Fara Maje, 

Sara Vanessa Restrepo, Lorena Alcalde, Maria 
Blasco, Carla Ferré, Diana Gómez, Alex Pujol, Aida 
Beltrán, Corinne Nolasco, Júlia Fibla, Judit Costa, 
Mireia Orts, Luciana Valentina Uva, Arantxa Tejera, 
Marina Banasco. Anna Gil, Janira Melià, Iris Pujol, 
Irene Tomás, Patricia Gomis, Almudena Gómez y 
María Gomis.

Tuvimos seis primeros puestos de los diferentes 
Niveles y Categorías: Virginia Chesa, Diana Gómez, 
Patricia González, Karla Bausili, Marina Banasco y 
María Gomis.

Siete segundos, Lorena Alcalde, Judit Costa, 
Lula Uva, Angel Verdugo, Anna Gil, Irene Tomás y 
Almudena Gómez.

Cuatro terceros, Ainhoa Folch, Alex Pujol, Julia 
Fibla y Mamen León.

Es la primera vez que nuestro Club celebra un 
Trofeo de estas características.

Una de la parte más enriquecedora y más 
positiva para todos los participantes, fue el tener 
la oportunidad de fomentar la convivencia entre 

otros patinadores de distintas comunidades, 
puesto que muchos de nuestros participantes 
ofrecieron sus casas en régimen de acogida.

Cabe destacar también que para este Trofeo, 
creamos un grupo de pre-competición, con la 
finalidad de iniciar a la competición a aquellos 
patinadores más pequeños que hacía muy poco 
que habían empezado la práctica del patinaje y 
que todavía no tienen el nivel mínimo necesario 
para competir.

Para cerrar nuestra competición, hicieron una 
exibición la pareja de danza, Sandra Sanchez y 
Sergi Bonsoms, del CPA Vendrell.

Ellos, al 2011 fueron subcampeones de España.
Queremos dar las gracias a todos los 

participantes, nuestras entrenadoras, miembros 
de la junta, familias. Ayuntamiento de Vinaròs, 
Consell d’Esports, Diputación de Castellón, 
Federación Valenciana de Patinaje Artístico y a 
todos los que han hecho posible la realización de 
nuestro Trofeo.

Por tanto, el Ayuntamiento no ha incrementado la tasa de recogida 
de basuras sino que se aplica la tasa del Consorcio aprobada por 
unanimidad de los 49 municipios, tanto gobernados por el PP como por 
el PSOE, para cumplir con la normativa europea de Medio Ambiente.

TASA IMPORTE

Municipal 38 euros/
vivienda/año

Comprende la recogida diaria de los residuos 
y su traslado hasta la planta de reciclaje en 

Cervera.

Consorcio de 
Residuos

79,5 euros/
vivienda/año

Comprende el tratamiento de las basuras, su 
reciclaje y su eliminación de acuerdo con la 

normativa europea.

INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS 
SOBRE LA TASA DE BASURAS

Ante las dudas aparecidas sobre 
el cobro de la tasa de basura se 
informa que debido a la normativa 
de la Unión Europea las basuras no 
pueden depositarse en vertederos 
municipales sino que deben ser 
tratadas y recicladas para no dañar 
al medio ambiente.

El Consorcio de Residuos de 
la Zona Norte de la provincia de 
Castellón está formado por 49 
municipios y todos ellos envían sus 
residuos sólidos urbanos a la planta 
de tratamiento y reciclaje ubicada 

en Cervera del Maestre y que ha 
supuesto una inversión de cerca de 
40 millones de euros.

Dicha planta tiene unos costes 
que deben ser asumidos por los 
ciudadanos de los 49 municipios 
y por ese motivo el Consorcio, 
formado por los Ayuntamientos 
tanto gobernados por el PP como 
el  PSOE, aprobaron la tasa de 79,5 
euros por vivienda y año.

Así, a partir de este año, la tasa 
para Vinaròs se divide en 2 partes.

Equips participants en la 
tirada han estat:

L’Aldea, Roquetes, La 
Cava, Sant Jaume, Godall A, 
Amposta, Godal B, Vinaròs A, 
Vinaròs D, Els Alfacs, La Galera, 
La Sènia, Santa Bàrbara, Les 
Cases, Fora Forat

Els resultats que han sorgit, 
en acabar la partida han estat:

Resultats per equip: 
Les Cases amb 604 punts.
Santa Bàrbara amb 578 

punts.
Els Alfacs amb 577 punts.

Resultat per individual 
masculí:

Josep Martí de Santa 
Bàrbara amb 166 punts. 

Salvador Montros de Sant 
Jaume amb 162 punts.

José Antonio Queral de 
Fora Forat amb 159 punts. 

Resultats per individual 
femení:

Paquita Matamoros de 
Godall A amb 148 punts.

Mª. Cinta Valls de l’Aldea 
amb 144 punts.

Judith Picón de l’Amposta 
amb 139 punts.

X tirada interautonòmica 
de Birles
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BENJAMIN A VINARÒS CF

El cap de setmana 7/8 juliol 
vam pujar al refugi de la Font 
Ferrera a Fredes amb xiquets per 

a prendre contacte amb la natura i per disfrutar 

passant  per un pont tibetà i fent rappel.
Els xiquets van xalar molt amb estes activitats 

noves per a ells i fent amics, a l´hora què estaven 
al mig del bosc. Tambe van poder comprobar  

com es sopa i es dorm en un refugi i compartir-
lo amb la familia.

Els grans tambe s´ho van passar molt bé.
Per a mostra, les fotos.

INSCRIPCIONES TEMPORADA 2012-2013
La escuela fútbol base Vinaròs CF tiene abiertas las 

inscripciones para la temporada 2012-2013, podrán inscribirse 
todos los niños nacidos entre los años 1994 - 2008 inclusive,   la 
forma de pago para este año será de 100 euros en Junio, 100 
euros en septiembre y 100 euros en diciembre, para los mas 
peques, nacidos entre 2007-2008 será gratis ya que solo pagaran 
100 euros que se descontaran cuando cumplan los 6 años y 
puedan competir, para nuevas inscripciones nacidos en 2006 
solo pagaran (200 euros anuales), la forma de pago es la siguiente, 
100 euros en junio, julio, agosto o septiembre y 100 euros en 
diciembre. La inscripción la pueden realizar en Rural caja, (Calle 
dels Franciscans) al lado de contribuciones, tienen que ingresar 
100 euros , decir el nombre del alumno y año de nacimiento. La 
documentación se la solicitaremos en los entrenos.

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

Campeónes y mejor portero, Jorge 
Vela del Vinaros cf, también pensamos 
que el mejor jugador del torneo fue 
el Jugador del Vinaròs cf Raul Vilaro, el 
proximo año se incorporara al Villarreal 
cf, pero también aceptamos que en 
los torneos se tienen que repartir los 
premios.

El benjamín A se proclamo campeón 
del torneo Ciutat de la Rapita, es el 
colofón a una excelente temporada, 
hay que resaltar la importancia de 
este título ya que habían equipos 
de mucha calidad, la final se disputo 

contra Tecnificación del FC Barcelona 
de Tarragona, también participaban: 
Tecnificación del FC Barcelona de la 
Rapita, la Rapitenca con 4 equipos, hay 
que resaltar que la Rapitenca negre tiene 
un equipazo, este año ha jugado en 
categoría Alevín y ha quedado campeón, 
cayó en semifinales frente al Vinaròs 
cf, UD Balsas Picarral de Zaragoza, 
Gimnastic de Tarragona, UE Bordeta de 
Lleida, CD Tortosa, Tecnificació Avatars 
etc… Felicitamos a la UD Rapitenca por 
el Torneo organizado ya que fue un éxito, 
hasta pronto

El pasado domingo 8 de julio se celebro en Vila-seca 
(Tarragona) el campeonato provincial de Taekwondo “ Ciutat 
de Tarragona “ en las categorias Infantil y Cadete, donde 
los integrantes del equipo formado por alumnos de los 
gimnasios TKD Alfaro de Amposta y Gym San Francisco de 
Vinaros, consiguieron alzarse con 9 podiums de un total de 10 
participantes, demostrando asi que tenemos entre nosotros 
a jovenes promesas y a campeones consolidados. Queremos 
felicitarles a todos por este nuevo triunfo y animarles ya que 
tienen una larga carrera deportiva por delante, repleta de 
nuevos triunfos. Animo!!!

Campeonato de Taekwondo 
“ Ciutat de Tarragona “



Comprando en Vinaròs ahorras en tiempo y gastos

CAMDEN
PURÍSIMA, 21

DESCUENTOS
HASTA EL 30% 
EN ARTÍCULOS
SELECCIONADOSNuestras firmas:

PLATA DE PALO · V&L · 

LOLA CASADEMUNT · EL ARMARIO DE LULU · 

VANTO · CICLON · DURAN EXQUSE

Las rebajas en Vinaròs

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

PROMOCIÓN 
BRONCEADORES
LANCASTER

3x23x2

Un trato personalizado

Comprando en tu comercio 
local, te ayudas a ti mismo!



Agradecimiento a todos los vecinos por el altar de la 

festividad del Corpus Christi30

La Penya Barça com cada any pujant a l’ermita per donar Gràcies, pels tituls del Barça.   Erem poquets pero bons

Cumpleaños de Alfonso en la pelu ( como lo cuidan)

El dia 1 de Juliol es va disputar al” Complejo Deportivo y de Ocio” ( KartingVinaròs) el 

tercer “meeting” del campionat social del Karting Club Vinaròs. La pista estava força 

freda a comparació del dia anterior on es van fer els entrenaments lliuresa mb una 

diferencia de quasi 20 graus al asfalt. La pole en categoria cadet la va guanyar Dani 

Carmona, Cristian Solsona en Yamaha 100cc. i Paco Carmona en 250cc.4t.

El pasado 7 de julio se celebro una fiesta sorpresa para los futuros papas Carlos y Nuria. Sus familiares y amigos les 

desean todo lo mejor para esta nueva etapa de sus vidas.

Badajoz 25-9-1953
Recuerdo de mi inolvidable amigo Julio 
Blasco, cumpliendo el servicio militar

Molt bon ambient al Sopar de Gala.   Foto Ana Garcia



El pasado 29 de junio disfrutamos de un dia estupendo en Port Aventura

Celebració d’aniversari a Delicias del Sahara (Vinaròs). Tot boníssim.

31

societat

Jubilació d´una extraordin ària mestra i persona Vicentica Català, del CEIP Assumpció de Vinaròs

Vicent Royo, veí de Vinaròs, va ser sorprès ara fa uns dies per familiars i amics amb una festa dinar amb motiu dels seus 80 anys, que va complir a primers de juny. Vicent, de qui durant la festa es va destacar que té “l’esperit de l’olivera”, després de viure molt temps a Barcelona, ha retornat fa tres anys a Vinaròs, on és membre de l’Orfeó Vinarossenc i estudiant a la universitat per a majors de la UJI. Amant de  la música, la fotografia, el golf i el col·leccionisme, és també molt aficionat a la tecnologia i la informàtica. La festa sorpresa es va fer al restaurant La Isla, amb l’assistència de prop de setanta persones. Hi havia familiars vinguts de Girona, Barcelona, Palma, Alacant, La Sènia i Vinaròs, bona part dels membres de l’Orfeó Vinarossenc, amb el seu director Carlos Vives al capdavant, i altres amics i coneguts, que li van fer diferents regals. Josep Quixal, en nom de la coral vinarossenca, li va fer entrega d’una placa de ceràmica, com a record de l’aniversari. Per molts anys Vicent!



LOS 
PROFESIONALES 
MÁS CUALIFICADOS 
AL CUIDADO DE SUS 
MASCOTAS

www.veterinariosanfranciscovinaros.com
ENTRA EN NUESTRA WEB

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs

Urgencias 24 horas  659 211 372

EQUIPO VETERINARIO
EQUIPO AUXILIARES

Tarjeta Sanitaria

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

Dicha TARJETA* no tiene coste alguno y sólo tiene que pasar por el hospital veterinario para obtenerla y así poder beneficiarse de todas estas ventajas.
* válido hasta 31 diciembre 2012

DISFRUTA DE DESCUENTOS Y
VENTAJAS  CON NUESTRA TARJETA 
SANITARIA PERSONALIZADA




