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Sentíem el sabor a salnitre als llavis. Els ulls prenent 
el pols a la mar i els mariners engegant motors, amb 
el runrun característic, enfilant les barques rumb a 
alta mar. La festivitat del Carme marcava la fita dels 
orígens mariners en un cap de setmana de platja amb 
temporal. Se mencionaven, com altres èpoques, com 
sempre, però amb un to més perentori, les dificultats 
per les que passa el sector. El cert es que tots els àmbits 
estan d’alguna manera o d’un altra afectats. Podríem 
parlar de llibreters, de funcionaris de molts i diversos 
àmbits, de miners, de periodistes, d’empresaris, del 
sector de moble, d’artistes... de com afecta l’augment 
de l’IVA en qüestions culturals, o en funerals.... ja no 
podem ni descansar en pau, vaja. Sortint de la cosa 
cultural, l’ excepció se materialitza, curiosament, 
en ruedos i estadis. Com deia Sebastià Miralles en 
inaugurar l’exposició ‘Preliminars’, resulta complicat 
mantenir-se al marge, tot i que per a uns l’art es deu a 
l’art, per a altres és inevitable adquirir un compromís 
social rellevant que impulse, que ajude a descobrir o a 
continuar el camí, que ofereixi recolzament o serveixi 
de revulsiu. Per citar un exemple, les propostes que 
aquest any han arribat al cicle de curtmetratge i 
que hem pogut vore aquesta setmana mostren esta 
implicació, i retraten, també, l’entorn complex i difícil. 
Impossible abstraure’s. Sí, començàvem la setmana 
amb la festivitat marinera: El Carme.  Tornàvem a la 
mar, principi, origen, o també superfície trasbalsada 
amb la convulsió dels temporals. Una simbologia 
d’acord amb els temps. Es parla d’un nou ordre 
mundial. El mal són les víctimes, què, silencioses, mai 
no ho semblen. És tracta d’un altre tipus de violència. 
Acceptem amb moderació, amb benevolència, com se 
ens ha ensenyat, les circumstancies. Protestem quan 
ja no tenim res a perdre, i de vegades, naturalment, 
ja es tard. A Vinaròs esta setmana s’ha incrementat el 
malestar i s’ha evidenciat el neguit soterrat mitjanant 
alguna acció al carrer sota el crit de “No aguantem 
més”. Les taxes per la recollida d’ escombreries també 
han contribuït a calfar l’ambient. Evidentment, ningú 
qüestiona la necessitat de impulsar el reciclatge i 
de conscienciar respecte a aquesta necessària fita 
social i urbana que deu aconseguir-se. Evidentment, 
defensem el reciclatge i tractament de residus urbans, 
i molts ja fa temps que apliquem la selecció a les 
nostres llars, inclús abans que ho proposes qualsevol 
consorci. Però la gent no està en estos moments, 
precisament, amb un nivell de comprensió alt, sinó 
que tenim la capacitat d’enteniment cotitzant a la 
baixa. Són massa les noticies que preocupen, que 
molesten, que indignen. S’hagués pogut dissenyar 
la reimplantació de la taxa d’alguna altra manera? 

Sempre hi pot existir un alternativa, sempre és 
possible fer les coses d’un altra manera, tot i la 
bona voluntat del regidor Molinos en explicar la 
recuperació d’aquest impost, potser s’hagués degut 
incorporar de manera progressiva,  prioritzar durant 
un temps la taxa vinculada al consorci per recuperar 
la taxa municipal de manera gradual, per no ocasionar 
una reacció tant contrària a la seua reimplantació, un 
pagament per al qual també podria tindre’s en compte 
circumstancies personals traduïdes en els ingressos, 
tenir en compte l’activitat d’alguns locals comercials 
de diversa índole. Sovint parlem des de la visió que 
en ofereixen les nostres circumstàncies personals–
sempre subjectes a canvis-, i ens costa situar-nos en la 
pell dels que estan patint una economia anaeròbica. 
Empatia continua sent un terme necessari, també, a 
l’hora de elaborar -i implantar- un inventari polític 
concret. Empatia, concepte que no contempla per a 
res les conseqüències d’una economia dels mercats 
brutal a nivell global. Conceptes com aquest estan 
en franca devaluació en l’entorn de llops àvids de 
les fluctuacions de l’índex de l’IBEX, i es deixen com 
un exemple anacrònic del passat, per al divan del 
psicoanalista. Parlant de psiquiatria i annexos, de 
psicoanalista és, també, la resposta al Congres d’una 
representant política que va emetre un exabrupte, 
així, sense anestesia. Una frase que va determinar, en 
un instant, un cert nivell cultural que no pot ocultar-
se per molta titulació de la qual se dispose. Sí, estes 
coses molesten, quan,  a més de retallat, et sents 
insultat. És una qüestió d’educació, d’aquella que, 
encara que estiga basada en màsters diversos, no 
serveix per a res, perquè no aconsegueix formar a la 
persona d’una manera holística, perque cau en un 
terreny erm. De vegades passa, com en el cas que ens 
ocupa, i  l’únic que s’aconsegueix és preparar un ésser 
més competitiu: un depredador. El problema sorgeix 
quan el depredador pot legislar, quan pot formar part 
del cos que dictamina, que decideix. Depredadors 
amb carreres meteòriques que no tenen problema 
en disculpar-se i oferir a la ciutadania, i a tota una 
generació perduda, una “peineta”. Tot a l’hora, barrejat  
i sense problemes. Senyors/res, estem bipolars. I això 
que encara és juliol.

Pots enviar les teues fotodenúncies, queixes o propostes constructives a 
l’adreça de correu eletrònic de  7dies Actualitat de Vinaròs a:  
editorialantinea@gmail.com 
Abans de cada dimarts a migdia.  
Deuen acompanyar-se de nom complet, firma i DNI.
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A.C.
El portaveu d’ERPV afirma que s’ha canviat 

l’ordenança per possibilitar  l’actuació que se 
està duent a terme a un edifici d’aquesta plaça 

Des d’ERPV s’han assenyalat  les obres que se 
estan duent a terme a un dels edificis ubicats a 
la plaça Hort dels Escribano, una actuació que 
va generar en el seu moment que el portaveu 
d’aquest partit, Lluis Batalla, preguntés en què 
consistien les obres a l’alcalde de Vinaròs, Juan 
Bta. Juan. La resposta, segons Batalla, va ser que 
se estava actuant per evitar despreniments, a 
banda de aprofitar per efectuar una millora a la 
imatge de la plaça, tot i què, com ha destacat 
el portaveu, “però la sorpresa va vindre quan 

vam comprovar que s’obrien finestres, en total 
9 finestres”, una actuació a la qual se sumava 
l’obertura d’una porta, “que dona directament a 
la gespa”. Batalla ha continuat explicant que es 
va dirigir a Serveis Tècnics per tal de preguntar 
si l’obra tenia llicencia, “i ens van dir que sí, hi 
havia una llicencia d’activitat concedida perquè 
la porta del pàrking donava a una vorera”. Segons 
Batalla, va comprovar personalment que no 
hi havia cap tipus de vorera, “s’havia concedit 
l’obertura d’una  porta que donava directament 
ala gespa”. “No hi havia vorera”, ha puntualitzat. 
La pregunta traslladada per Batalla ha segut 
“com se pot concedir una llicencia per a fer una 
porta de sortida?”. Batalla, atenent segons ell a la 

“lògica de guerra del PP”, a informat que se va 
construir divendres passat una nova vorera que 
travessa la part de darrera del jardí i que “legalitza 
una situació il·legal”.  Batalla ha recriminat que en 
el moment en que es va poder enderrocar l’edifici, 
mitjançant una sentència que ho permetia, no es 
va fer, “estem pagant una mica els plats trencats”. 

Batalla i les obres de l’Hort 
dels Escribano

A més, el portaveu d’ERPV lamentava que 
les “malifetes” en el pàrking del Pilar “sempre 
passen quan està governant el PP”. “Demano 
per part de l’alcalde, que ja que té majoria 
tinga una mica més de respecte a l’oposició”. 
Batalla també ha criticat les obres que se 
estan duent a terme al carrer de Sant Cristòfol, 
“recordo que l’alcalde va dir que no es podria 
fer cap tipus d’obres en via pública quan no 
fos absolutament urgent” “Ara mateix el carrer 
Sant Cristòfol està tallant al transit amb tot el 

col·lapse que pot significar d’aquí a unes hores 
de cara a la gent que pot vindre a comprar 
al polbe”. D’altra banda, Batalla s’ha referit 
a l’ordenança aprovada fa tres mesos que 
impedia que se munten terrasses en zones 
d’aparcament, “l’alcalde ha canviat l’ordenança 
i a partir d’ara cap propietari se podrà negar 
a que si té una zona d’aparcament davant de 
casa, una cafeteria que tingue en front li instal·li 
una terrassa”. “Això no és manera de governar 
un poble. Molta por, molta austeritat, se’ns 

demana a ala gent, però el PP, que va sense 
rumb, segueix fent el que li dona la gana”. 

Finalment, Batalla ha manifestat sentir-se 
“escandalitzat” per les declaracions realitzades 
per part de membres del govern local en la 
última comissió governativa respecte a l’agressió 
a una senegalesa, “van dir que brutal agressió no 
havia segut”. “Es veu que a aquest poble llançar a 
algú  al terra i patejar-lo no es prou, deuen haver 
més detalls truculents”. “A Vinaròs, no és brutal 
agressió”.

Parking del Pilar i agressió xenòfoba  

 Dissabte, a migdia, se convocada mitjançant 
les xarxes socials una concentració sota la 
consigna ‘No aguantem més’  de repulsa contra 
les retallades i mesures empreses a la qual 
assitien un centenar de persones. Després 
d’estar 20 minuts a les portes de l’Ajuntament i 
d’expressar la seua protesta contra les retallades  
la concentració se dissolia sense cap incident. 

A més, des de diversos partits, sindicats, 
associacions i col·lectius s’ha convocat una 
cassolada/pitada a la plaça de l’Ajuntament el 
proper 26 de Juliol a les 20.30h, mitja hora antes 
del plé, per mostrar el rebuig a les retallades.

Concentració de rebuig 

El Cau

ADÓPTALOS ! ! !NECESITAN 
U N  H O G A R . A S O C I A C I Ó N 
PROTECTORA DE ANIMALES 
“EL CAU” (VINARÒS)
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Tomás 

Un any més L’Illa Arts cobreix totes les seues 
places amb xics i xiques de 9 a 16 anys, plens 
de curiositat i ganes d’aprendre i passar-s’ho 
bé. Els tallers o activitats que s’estant portant a 
terme durant aquest més de juliol son ; Cuina, 
Fotografia, Ciència, Circ, Contacontes, Ioga, 
Estels i Mosaic.El passat divendres 13 de juliol, 

els participants de l’Illa arts van visitar, l’exposició 
fotogràfica « La Mar » de Joaquim Simó, al que li 
agraïm la seua entrega i amabilitat. 

També participem en el programa cultural 
«  la llum de la lluna » amb la organització del 
taller de les fragàncies, per tant treballarem 
els sentits  del tacte i l ‘olfacte, el.laborant sabó 

d’avena i mel, perfum de cítrics i bossetes 
aromàtiques al Mercat de Vinaròs. 

Aquesta primera quincena a l’escola d’estiu 
illa ARTS han participat 162 menors i per a 
la segona quincena, també tenim els mateix 
nombre d’alumnes incrits i moltes activitats de 
gran interés artístic, cultural i educatiu.

Escola d’estiu l’Illa Arts 2012

Finalitza la primera quinzena de l’Illa Esports 2012 amb el 100% de les places cobertes. Els xiquets 
que han participat han pogut gaudir de dos setmanes fent activitats esportives molt variades i a 
diferents llocs o instal·lacions esportives municipal. Recordem que l’Illa Esports organitza les seua 
activitats diferenciant els espais de pràctica esportiva, com són: la platja, el pavelló i espais esportius 
annexes (carpa i zona de birles i petanca), la ciutat esportiva i la zona de l’ermita.

ILLA ESPORTS – Primera quinzena
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Emma Bas

La
Barana

actualitat

RTVV, al patíbul
Són dies tristos per al periodisme i el 

món audiovisual valencià. La Ràdio Televisió 
Valenciana (RTVV), que vivia al patíbul de la 
incertesa des de pràcticament la seua creació, 
ha vist signada ja la seua sentència de mort o 
de sacrifici per continuar sobrevivint, segons 
se mire. L’Expedient de Regulació d’Ocupació 
que s’aplicarà enviarà al carrer a prop de 
1.300 treballadors, d’un total de 1.600. Ningú 
pot negar que RTVV tenia una plantilla 
sobredimensionada que ha anat creixent a 
l’albur dels favors polítics. Ningú gosarà negar 
tampoc que els seus continguts s’han anat 
allunyant del que seria un veritable mitjà de 
comunicació públic, al servei dels ciutadans. 
S’ha apostat per alimentar els tòpics més 
sagnants del valencianisme més ranci i s’han 
desaprofitat oportunitats úniques de traure 
el suc a professionals de vàlua reconeguda 
que han desenvolupat la seua tasca laboral de 
la millor manera possible, amb dignitat però 
forçats pels mandats d’aquells que ocupaven els 
despatxos. Precisament, eixos que s’amagaven 
darrere una taula i un nomenament a dit, no 
patiran les conseqüències de la seua nefasta 
gestió. I seran els curritos els que, en unes 
poques setmanes, passaran a engrossar les 
llistes de l’atur. Seran en la seua majoria tècnics 
–càmeres, iluminadors, decoradors,etc- ja que 
tot apunta a què, a partir d’ara, la producció 
s’externalitzarà i seran empreses les què porten 
a terme aquesta tasca. També se n’aniran 
al carrer administratius, documentalistes i, 
òbviament, també periodistes, en una dinàmica 
de destrucció de llocs laborals, en aquest sector, 
que ja s’ha convertit en una lacra. Se n’aniran 
al carrer professionals que han estat des del 
primer dia treballant a la casa, que han suportat 
els comissaris polítics –tant de PSPV com de PP- 
i que es creien la vocació de servei públic però 
que, per desgana o per por de perdre la seua 
feina no han protestat prou davant els abusos i 
ara ho han fet megàfon en ma, tallant l’emissió 
en directe d’un informatiu i deixant bocadats a 
més d’un. Però no seria just culpar-los només 
a ells d’immovilisme perquè qui ha protestat, 
de fet, dins la societat valenciana? Molt pocs. 
S’`ha preferit canviar de canal, demanar TV3 i 
no lluitar per millorar el model propi, el que era 
de tots. 

Quan un mitjà de comunicació desapareix, 
ho fa també una qüota de democracia. Quan és 
un mitjà públic el que s’enfebleix, la cosa és més 
greu encara. Cert és que la càrrega econòmica 
que ha suportat l’administració autonómica, 
per culpa del pes de RTVV, ha estat massa 
feixuga. I, tal com estan ara mateix les coses, 
insuportable. Tant de bó, RTVV puga sanejar 
les seues arques i empendre un nou camí 
d’autèntic servei públic. En això hauriem d’estar 
d’acord tots els valencians, tot i que sembla que 
alguns encara se n’alegren de què una televisió 
i una ràdio que són de tots desapareguen. Com 
va dir Joan Fuster, som anòmals els valencians.

Un any més l’illa infantil cobreix les seves 
expectatives realitzant tallers i activitats per 
a 361 xiquets i xiquetes de 3 a 8 anys, al col.
legi públic Assumpció de Vinaròs. El passat 
divendres va organitzar-se la festa quinzenal. 
Com a tema els menors van treballar en els 
seus respectius monitors : els superherois i 
les superheroïnes. Resultat que es va vore 
plasmat en el primer festival d’aquest estiu. 

Per aquesta segona quinzena, continua 
l’activitat en un ple total. 

Tant a la l’illa Arts , com a l’illa Infantil, els 
menors realitzen altres activitats educatives 
paral.leles : com assistir a un concert de la 
Banda infantil i juvenil de la Societat Musical 
La Alianza o aprendre a reciclar correctament, 
mitjançant el joc, contacontes, etc. Per tal de 
cultivar els seus sentits a través de la música i 
el respecte pel medi ambient. 

L’Ajuntament de Vinaròs cada vegada 
té més en compte en les seves activitats 
socioculturals aquestes franges d’edat en 
programes com “la llum de la lluna” , “ la 
mar de circ”, “biblioplatja” ,i “cinema sota 
les estrelles”.

Aquells familiars que estiguen interessants 
per les activitats socioculturals poden passar 
per les oficines de Turisme i per la Regidoria 
de Cultura i Joventut.

Escola d’estiu l’Illa Infantil 2012
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A.C.
El responsable del departamento de 

Hacienda, Ernesto Molinos, ha puntualizado 
que la cantidad que se va  abonar por la tasa 
de 79’ 50 euros de traslado y tratamiento de 
residuos vinculada al consorcio provincial 
estará gestionada por la Diputación, y que no 
revertirá en ningún momento en el consistorio 
de Vinaròs. En cambio, la tasa municipal de 
38 euros, que sumada a la anterior arroja 
un resultado de 117 euros, sí que estará 
gestionada desde el Ayuntamiento y es una 
cantidad que, como ha afirmado Molinos,  
aunque sean conscientes de que no llega en el 
mejor momento, sí resulta necesaria para dar 
cobertura al servicio de recogida municipal. 
Molinos ha explicado, además, que durante el 
periodo que ha transcurrido hasta su Por otro 
lado, y con la finalidad de ofrecer una mayor 
información la ciudadanía, se va a abrir una 

oficina de atención al usuario. Piquer ha incidido 
en los costes que actualmente suponen el 
traslado y tratamiento de residuos se traducen 
en un concepto, “si contaminas, pagas”, o, 
lo que dando la vuelta al mismo concepto 
supone el lema de la campaña “Si + recicles – 
pagues”.  implantación, se ha podido depurar 
el padrón, algo que ha permitido actualizar 
los datos de que disponía el consistorio. El 
edil de Hacienda también ha replicado las 
declaraciones del portavoz socialista Jordi 
Romeu, respecto a la propuesta que pretenden 
incorporar para los presupuestos municipales 
del próximo ejercicio, coyuntura en la que 
los socialistas pedirán la eliminación de la 
tasa municipal de 38 euros. Para Molinos,  la 
medida es “populista”, y ha invitado al PSPV 
a que elabore un presupuesto alternativo 
que incorpore propuestas sobre cómo pagar 

los 80.000 euros pendientes en facturación 
vinculada al consorcio provincial de residuos, 
o los 2’3 millones que se deben al Ministerio 
por la adquisición de terrenos para el polígono 
Suterranyes. 

A propósito de la cantidad pendiente en 
facturas vinculadas al consorcio, 80.000 euros, 
el gerente del mismo, Joan Piquer, ha matizado 
que Vinaròs no es el único municipio que tiene 
pendientes facturas con este organismo, y que 
le consta que esta circunstancia está siendo 
subsanada de forma paulatina por los diferentes 
Ayuntamientos.   

La tasa de 79’50 euros incluye, como 
ha explicado Piquer,  todos los gastos de 
gestión. Además, en el año 2013 se incluirá 
una bonificación del 1% a todas aquellas 
personas que adopten como manera de pago la 
domiciliación bancaria.

Molinos afirma que la tasa 
de residuos es necesaria para 
seguir ofreciendo el servicio
El edil de Hacienda emplaza a los socialistas a elaborar unos presupuestos 
alternativos que incluyan propuestas para pagar la deuda contraída, entre 
otros, por la adquisición de terrenos para el polígono

El portavoz del PSPV Jordi Romeu, ha 
trasladaba la preocupación que según ha 
indicado siente la ciudadanía en Vinaròs por el 
aumento en la contribución que supondrá la 
carga añadida de la reimplantación de la tasa 
por recogida de residuos municipal que se eleva 
38 euros y que sumada a los costos del reciclaje 
vinculados a la planta de Cervera supone un 
total de 117 euros? Romeu, quien también ha 
recordado el incremento de l’IBI, ha manifestado 
que los más de 500 euros en pagos van a incidir 
en el poder adquisitivo de los/as vinarocenses, 
especialmente para los mileuristas. “Se hubiera 
podido tener el detalle de eliminar los 38 euros”, 
ha declarado Romeu, aludiendo a los cargos de la 
recogida municipal, “es una cuestión de voluntad 
municipal. Se puede asumir”, ha remarcado. Una 
propuesta que desde el PSPV se va a incorporar 
a las medidas que los socialistas presentarán en 
sus propuestas para el próximo presupuesto 

municipal.  
Además, el portavoz socialista ha lamentado 

que no se respete la ordenanza ni los bandos 
elaborados desde alcaldía con las actuaciones 
en época estival que están teniendo lugar en 
diferentes viales. Romeu ha señalado las obras 
en la calle San Cristóbal, o en la zona de Els 
Cossis, tramos que, en una ciudad turística, ha 
indicado, “crean problemas”. En otro orden de 
cosas, el portavoz socialista ha opinado respecto 
al semanario municipal que “no sabemos 
dónde vamos”, aludiendo a los diferentes 
nombramientos de directores de este medio. 
Para Romeu, el hecho de que el primer director 
durase unos meses, que posteriormente pasara a 
ser director el alcalde de la ciudad, y que ahora se 
haya realizado una nueva delegación en el edil de 
Cultura, Lluis Gandia, para representar este cargo, 
es una situación que “quema a la gente”. Romeu 
también ha opinado que existe en Vinaròs “gente 

más que suficiente” para desarrollar este cargo.  
Por otro lado, el portavoz socialista ha 

trasladado la inquietud que  sienten los 
integrantes del estamento de la Policía local de 
Vinaròs ante la posible reabilitación del anterior 
intendente, que contaba con una sentencia de 
inhabilitación. Romeu ha afirmado que sienten 
“desasosiego” ante su incorporación, y que 
temen que éste sea un elemento “distorsionador”. 
“Estaremos sobre este tema”, ha advertido. 

El PSPV propone eliminar la tasa municipal 
Romeu opina que el consistorio puede asumir los 38 euros que supone de 
coste y abonar, así, únicamente la tasa del consorcio provincial 

CONTACTO: IMPRENTA CASTELL: 964 45 00 85  -  JAIME: 687 84 36 56  -  YURI:  672 60 38 99

RESERVA TU ESPACIO PUBLICITARIO

¡ÚLTIMA SEMANA¡
LLIBRET OFICIAL FESTES D’AGOST 2012
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A. C.

URGENT en adopció

T. 609 763 908
El Corralet

Noemí Polls

Route 
66

Voyeurs per 
10 minuts

actualitatactualitat

Per el portaveu de BLOC-Compromís , 
Domènec Fontanet, la taxa de residus que 
es pretén implantar a Vinaròs és “abusiva” 
i representa una “injustícia” per a famílies, 
i, també, per aquells que disposen de més 
d’un habitatge, encara que no estiguen 
habitant-lo.  Fontanet també va informar 
que el seu partit obrirà les potes de la 
seua seu per tal de ajudar a les persones que 
consideren plantejar una reclamació i que des 
del BLOC-Compromís es pretén que es puguen 
fraccionar el pagament de la contribució, que 
podria allargar-se en quotes de 6 o 9 mesos, 
però aplicant un tant per cent pels interessos. 
En quest sentit, Fontanet ha criticat també 
l’augment en l’IVA, que a Vinaròs suposa un 
10%, i que generen també un augment en el 
cots, per exemple, dels funerals, ja que passa 
del 8 al 21%, “inconcebible”, i al quals se sumen 
pagament com l’IBI. A més, i quan a l’àmbit 
estatal, per al portaveu de BLOC-Compromís 
el govern central està utilitzant com a  cap de 

turc els funcionaris, Fontanet ha evidenciat 
així el malestar del seu partit davant les 
últimes retallades, així com també el “retall en 
democràcia” que suposarà, com apuntava, el 
rebaix en un 30% dels regidors municipals. En 
un altre ordre de coses, el portaveu de BLOC-
Compromís ha recordat al regidor de Cultura 
que encara no s’ha presentat l’estudi al voltant 
de les manises deteriorades del santuari de 
la Misericòrdia, demandat  ja fa uns mesos. 
Finalment, Fontanet demanat a la regidora 
de Governació, Mar Medina i a la Policia Local, 
més vigilància en la plaça del mercat, ja que 
estacionen vehicles entorpint el pas dels 
vianants.

BLOC-Compromís considera 
“abusiva” la taxa d’escombreries

Fontanet creu que el 
govern central està 
utilitzant com a “cap de 
truc” els funcionaris

El proximo dia 3 y 4 de agosto se celebrara lo del carnaval de verano.
El dia 3 de agosto cena de sobaquillo en el paseo atlantico.

El dia 4 de agosto desfile de reinas y componentes con el traje del ultimo carnaval.

Para apuntarse llamar al telf. 653329043 o al correo electronico  http://marxeta87.com

Un saludo ;      La junta

COMPARSA MARXETA-87
Informa a los Sres socios:

La pèrdua de la innocència, la mort del nen que 
portem dins... o l’assassinat. Tots tenim moments 
en que la vida ens va  rebatre bruscament  aquella 
mirada càndida, crèdula, innocent. La pèrdua 
d’aquell infant és fruit, sovint, de la hipocresia 
dels grans que els mostrem que aquells valors que 
els hem ensenyat no ens els creiem ni nosaltres, 
per que no els sabem dur a terme. Una societat 
sense valors  profunds  mata aquesta infància. Tota 
una temàtica profunda i  inacabable que ens la 
planteja “Muerte de un niño”, el curtmetratge que 
obria el cicle d’enguany de la Fundació.

“La Boda”, explica l’entrega d’una mare en la 
distància, que treballa a kilòmetres de casa per 
tirar endavant als seus fills, però sense dramatisme, 
fen-te arrencar un somriure davant la cruesa, que 
és com més arriben els missatges. Un drama amb 
to vital, aquest és el que ens fa agafar energia. La 
relació d’una nit entre una parella gran, amb totes 
les inseguretats que els desperta, el descobriment 
de la maldat d’un pare, la mort d’una jove per 
sobredosi, són històries explicades en una mitja 
de 10 minuts cadascuna d’elles. Durant tres dies la 
Casa Membrillera ha estat l’escenari que envolta la 
pantalla per on ens arribaven tots aquests curts que 
ens permeten fer de voyeurs. Com si  miréssim  pel 
forat del pany d’una casa  estranya, els autors 
d’aquestes petites obres del 7è art ens carreguen 
de missatge els 10 minuts que ens exhibeixen. 
Per molts anys que poguem disfrutar d’aquest 
voyerisme reflexiu. Per molts anys de cicle Agustí 
Comes!
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La edil de Gobernación defiende su gestión 
al frente de Gobernación y afirma que hay 
más reuniones, más planificación y un mayor 
número de efectivos

A.C.

Mar Medina ha lamentado que el portavoz del 
PSPV, Jordi Romeu, haya trasladado la “inquietud” 
que según él, siente la policía ante una probable 
reincorporación en su cargo del antiguo 
intendente con el que, ha precisado la edil, se ha 
mantenido una sola reunión a la que también 
asistió el alcalde de Vinaròs. Meina manifestaba 
su extrañeza “ha habido una reunión con él, 
tal vez sea esa la noticia”, ha ironizado Medina, 
declarando que son muchas las reuniones que 
mantiene con diferentes ciudadanos, “llevo más 
de 1.000 reuniones y el alcalde más de 2.000. 
La única explicación es que él no mantenía 
reuniones”, ha opinado, criticando que temas 
“internos” d ela policía se hagan visibles mediante 
una rueda de prensa. Según Merdina, lo correcto 
hubiera sido que Romeo le trasladase a ella su 
inquietud. Respecto a la posible reincorporación 
del intendente Medina ha indicado que “no sé 

qué parte de la palabra reinserción no entiende” 
y ha informado que existía un expediente que 
hacía referencia  a un policía desde el año 2010 
que tuvo que resolver el actual gobierno local, lo 
que indica una “desidia total”, según ha declarado. 

Respecto al balance de fiestas, y en cuanto a 
incidentes, la edil de Gobernación ha señalado 
que es positivo, y que de los 86 operativos de 
2011 se ha pasado a los 98 en 2012, ubicando 
también controles en la ermita. Medina ha 
destacado el control por agresiones que se eleva  
a8, con una reyerta en la Crapa jove producida 
por un grupo de jóvenes que, según a explicado, 
suelen provocar incidentes en fines de semana. 

La edil de Gobernación a remarcado el 
aumento de efectivos respecto al año pasado, 
actualmente ascienden a 98, y ha defendido la 
existencia de una mayor seguridad ciudadana 
en Vinaròs, algo en lo que también influye, 
según ha manifestado, la coordinación existente 
entre el departamento y los diferentes cuerpos 
de seguridad, que se planifica en continuas 
reuniones, “en un año llevamos 5 reuniones, 
antes se hacía 1 o ninuna”. Otra circunstancia que 
ha disminuido es, según ha precisado, la venta 

ilegal. Así, la Jutan de mandos se está realizando 
mensualmente, además de convocar encuentros 
puntales de seguridad ante eventos especiales, 
además, se ha activado el Consell de Seguretat 
Agarri, creado este año, que efectua vigilancia 
todos los días, según ha indicado.  Respecto a 
las críticas recibidas por no haber contemplado 
las motos como medio de vigilancia y control, 
medina ha avanzado que próximamente se van a 
incorporar nuevamente a la ciudad, englobando 
también las zonas note y sur y la ermita con 
menos costes para la ciudadanía. Medina ha 
reconocido que la circulación de Vinaròs es 
mejorable, pero, ha acusado, los problemas se 
crearon con la peatonalización de la plaza de La 
Mera y el paseo marítimo.

Medina replica a Romeu

Las rebajas en Vinaròs

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

PROMOCIÓN 
BRONCEADORES
LANCASTER

3x23x2
¡ Compra 3 al precio de 2 !

Miralles avanza que su partido presentará 
una moción que recoge la voluntad de los 
independientes de paliar la situación con 
una reducción del 50% en sus sueldos

A.C.

La portavoz y edil del PVI, Mª Dolores Miralles, 
ha avanzado que el PVI planteará una moción 
en el próximo pleno mediante al cual se va a 
solicitar un recorte del 50% en los ingresos 
de los 21 ediles del consistorio de Vinaròs. 
Esta propuesta llega a colación de la situación 
económica por la que se está pasando a nivel 
estatal y por los últimos anuncios por parte 
del gobierno central de aplicar más recortes, 
así como el aumento en impuestos como 
el IVA o el incremento en el IBI. Desde el PVI 
confían en que la moción, que pasará por toda 

la tramitación pertinente, como el paso previo 
de ser presentada por registro de entrada para 
pasar posteriormente por la correspondiente 
comisión, obtenga el apoyo de todos los 
partidos que conforman la corporación 
municipal, ya que si se aplica supondrá un 
ahorro anual de 110.700 euros. Una cantidad 
que, según Miralles, podría ir destinada a paliar 
los efectos que la recientemente incorporada 
tasa de residuos pueda suponer para personas 
con una economía delicada, como pensionistas 
o gente en el paro, cuya cifra en Vinaròs  se 
eleva a 3.000 personas. Según Miralles, el 
gobierno local ha tenido “poco sensibilidad” 
al aplicar esta tasa en los momentos actuales, 
ya que viene a sumarse a otras subidas de 
impuestos. Además, puede tener un efecto 
positivo en la imagen que actualmente tiene la 

población de los políticos. Miralles espera que 
la moción sea respaldada mayoritariamente, y 
ha puntualizado que “se presenta en tiempo y 
forma, por lo que se debe aprobar su urgencia”.

El PVI apuesta por reducir los sueldos de los ediles
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Comprando en Vinaròs ahorras en tiempo y gastos

Las rebajas en Vinaròs

Un trato personalizado

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

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

2as REBAJAS
TODO AL 50%
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Retard escandalós i 
injustificat de les obres 
del Dr. Fleming (I Part)

Mª Dolores MIralles

Lluís Batalla
Silenci

Contacto: 679 652 434

NIL ESTÁ ESPERANDO UN HOGAR!
Nil es un cachorro de 4 meses muy bueno y simpático, mezcla de 

doberman y rottweiler. Se entrga en adopción desparasitado, con chip, 
pasaporte, vacunas, arnés y correa.

Estas últimas semanas se está escuchando 
y leyendo fuertes críticas sobre las obras de la 
calle Dr. Fleming por su gran retraso en su final, 
algo que es verdad. Si bien cuando se paralizaron 
las mismas ya comenté en esta columna que 
de ahora en adelante y debido a cómo está la 
economía que vivimos, cuando se conceda una 
obra se tendrá que informar de cómo está la 
situación económica de la empresa, ya que lo 
acorrido en esta calle puede darse en más de una 
ocasión, aparte de lo cual yo no conozco ninguna 
obra pública que se termine en el tiempo fijado. 
Al final de la avenida Barcelona también está todo 
paralizado, estos días se han puesto unos tubos, lo 
que ocurre que al no ser un sitio céntrico allí está 
sin que nadie diga nada, y, por cierto, comentando 
sobre obras, ¿qué urgencia existe en a zanja que 
se está haciendo en la calle San Cristóbal? En 
época que la circulación de coches por lo menos 
se dobla o triplica, a no ser por una gran urgencia, 
no comprendo cómo se puede cortar muchos 
días la circulación en sentido a la plaza Tres reyes 
y un vinarocense para ir a la mencionada plaza 
viniendo de la calle San francisco, la de los coches 
en doble fila, va por la calle del Pilar y Avenida 
Libertad y Barcelona, y, con un poco de vuelta 
allí llega, pero uno de los muchos forasteros que 
afortunadamente tenemos ahora en Vinaròs, ¿por 
dónde va? Quizá la urgencia lo justifique, pero si 
no la hay, francamente no lo entiendo. 

Otro asunto muy criticado es el haberse 
instaurado de nuevo el pago por la recogida de 
basuras, y cuando dicen hace ocho años que se 
quitó, ¿qué cantidad se cobraba por licencia de 
obras? ¿Cuánto se cobra ahora? Tengo entendido 
y quizá mal informado, que era una cantidad 
para no creerse, y por mala suerte siempre que 
hemos tenido problemas deficitarios tanto 
locales como autonómicos o estatales, siempre 
lo hemos pagado los mismos, la gente de a pie, 
mande quien mande. El otro impuesto nuevo 
también relacionado con las basuras, este ya es 
por un nuevo servicio y cordado por la junta de 
49 pueblos, o sea, que no es nada local, y en estos 
pueblos no mandan todos del mismo color, o sea 
que quien critica allí lo admite aquí, y viceversa. 
Se vive mucho esto se ve más de una vez, cuando 
se está fuera se critica algo que cuando se está 
dentro se hace, curioso, muy curioso, como 
cuando para dar a conocer la situación económica, 
simplemente se da el saldo de caja cuando la 
contabilidad es de partida doble. Cuando debido 
a mi responsabilidad profesional el banco trataba 
con las empresas pedía el balance.

Molt a pesar nostre, ens veiem en l’obligació de 
denunciar , una vegada més el retard escandalós i 
injustificat de les obres del C/ Dr. Fleming, el qual 
dóna una mala imatge de la nostra ciutat i dels 
seus governants, sobre tot ara, en època estival.

Si girem els ulls enrere i fem una mica d’història 
, cal dir que a principis del mes de febrer van 
començar les obres d’aquest carrer. Després 
d’assistir els responsables del govern municipal 
impassibles al retard que anava prenent l’obra , 
segons ells, per falta de personal, de material, .… 
es va arribar a principis del mes de juny, amb les 
obres totalment aturades per diversos motius. 

Segons el govern municipal ( l’empresa havia 
fet un ERO, si havia estat fallida, si mancava de 
personal, per crisi de l’empresa i l’ impagament 
als seus proveïdors …). La impassibilitat i la 
incompetència del govern municipal del p.p. a 
prendre una decisió durant aquests mesos, en 
els quals era totalment perceptible per tota la 
ciutadania de Vinaròs , menys per a ells, que les 
obres s’havien endarrerint.

Davant d’aquesta paralització, els comerciants 
i veïns del carrer van sol•licitar una reunió urgent 
amb el sr. alcalde. el qual els va atendre la primera 
quinzena de juny, a les 12.00 del matí, tenint molts 
comerciants que tancar els seus comerços abans 
d’hora, per a poder- hi assistir.

En aquesta trobada, els assistents li van fer 
arribar els perjudicis que estaven patint amb 
el retard d’aquestes obres, a la qual cosa els va 
contestar , que tot plegats havien tingut sort, 
perquè s’havia pogut canviar el contracte amb una 
altra empresa de Vinaròs, abans d’arribar a judici 
la possible junta de creditors ( antiga suspensió 
de pagaments) o possible fallida de l’anterior 
empresa, quelcom hagués allargat més les obres. a 
més a més, el Sr. Juan B. Juan, presumint del seu ja 
sabut poder de convicció al que ens té acostumats, 
els va comprometre amb els assistents a la reunió 
, que en pocs dies començaria la nova empresa a 
treballar i que per a festes estarien totes les voreres 
acabades i que 25 dies hàbils després, es a dir, amb 
calendari en mà, el 15 de juliol. estarien totes les 
obres acabades, carrers asfaltats inclosos.

Els afectats de les obres, a dia d’avui ja són 
sabedors de l’aixecada de camisa que els ha infringit 
el sr. alcalde, a nosaltres ja ens té acostumats, ja 
ho coneixem. però per a més inri, en les darreres 
setmanes surt el “despistat i incompetent” 
regidor d’obres i serveis Sr. Tárrega, i ens diu que 
cadascun ho mirarà d’una manera però que hi ha 
què estar contents, diu, entre cometes, per que 
han solucionat el problema que pintava molt 
malament, de substituir l’empresa adjudicatària de 
l’obra per una altra, ja que s’hagués pogut retardar 
l’obra un període fora mida. 

“Ens demanen silenci, quan ens queden encara/
tantes coses per dir –“a dormir, a callar”-,/cara als 
dies futurs, una amarga memòria /de sang pels 
escalons, de vidres en la boca,/(…)Ens demanen 
silenci. Els prohòmens mediten. /

Creuaven piament les mans sobre el melic,/
ofegaven un rot, aclucaven els ulls./Oh, les eternitats 
de J. R. J.! /

El món està ben fet. A callar tot el món./A dormir 
tot el món. El món està ben fet./Què més ens podeu 
dâ en altra vida? Amén.(…)” *

  Els prohomens mediten a Vinaròs des del 
primer dia, des del primer dia gloriós de pressa 
de possessió. Ens demanaven silenci quan van fer 
retallades al diari de tots; demanaven ordre quan 
amb reglaments ,hipòcritament , impostaven 
una realitat, que els favors personals els obliga 
a canviar: Reglament de convivencia ciudadana, 
ordenanza d’ocupació de via pública, reglament 
del Consell d’Esports, reglament del diariet, 
reglament ordenança, ordenança, reglament...El 
món està ben fet, el món necessita “ palo largo y 
mano dura”. No et queixes al carrer, no protestes 
al carrer, et podem empresonar. Als pocs mesos 
de posar en marxa diferents reglaments de vida 
ciutada(“Españoles , no se os puede dejar solos”), 
l’arrogant govern municipal de Vinaròs ha permés 
el greuje comparatiu de que poques terrasses 
hagin abonat els seus impostos, mentre altres 
ni han regularitzat la seva situació; a les poques 
setmanes de permetre muntar una terrassa al 
carrer Socors, terrassa que segons la normativa 
no s’ajustava als reglaments, el “talentós” equip de 
govern decideix que ja no serà irregular, i canviarà 
el reglament d’Ocupació de la via pública... per 
ser més clar, si no acompleixes la llei, tu no faces 
res,infractor, nosaltres  ja canviarem la llei. Gràcies, 
de res.

Les darreres desgràcies passades en este 
invent administratiu que es diu España, com 
l’arribada de Rajoy al govern despres d’un colp 
d’estat mediàtic, i la utilització d’una arma de 
destrucció massiva , com és la mentida, ara la 
realitat quotidiana a Vinaròs ens planteja un nou 
interrogant: Quantes mentides es van contar per 
a tenir el govern municipal que ara tenim?

...........................................................
* Silenci, de Vicent Andrés Estellés, a Llibre de 

Meravelles
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Ara feu tard
Guillem Alsina GilabertJordi Moliner Calventos

El temible 
burlón

Violència de 
“gènere”

RADIO NUEVA - 40 PRINCIPALES, 98.2 FM LIDER ABSOLUTA DE 
LA RADIO EN EL NORTE DE CASTELLÓN Y SUR DE TARRAGONA 
CON MAS DE 16.000 OYENTES DIARIOS, SEGÚN EL ÚLTIMO 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS.

¡ FELICIDADES POR SUMARTE A LA NÚMERO 1 ¡RADIO NUEVA  98.2 FM

Si ara feu tard, l’allau de declaracions que 
he sentit aquestos dies contra la taxa de les 
escombraries per part d’altres forces polítiques 
de l’oposició. Des de Bloc-Compromís fa molts 
mesos que estem protestant e informant als 
nostres conciutadans, tan en rodes de premsa 
com engegant una campanya d’informació 
i replegada de signatures per tal d’intentar 
aturar aquest desgavell en el preu. Una 
campanya que pese a la rapidessa en que es va 
fer, vam aconseguir quasi 800 signatures que 
vam presentar al Consorci de la Zona I.

Cal recordar que en els 79€ que ens cobren 
per habitatge inclou, el sou per assistències 
dels regidors/alcaldes, uns 120 euros per 
reunió, els 824.000€ que ens cobra la Diputació 
per tramitar els rebuts, com si no s’hages pogut 
treure a concurs entre empreses privades, i un 
altra, que ens cobren una taxa per possibles 
impagats, el que no pague que li apliquen un 
percentatge, però als que paguem, no es lògic 
que ens cobren per aquells que suposadament 
no pagaran.

Ara bé, des del Bloc-Compromís estem 
estudiant la legalitat de cobrar per un servei 
que no es dona per complet, a on estan les 
targetes que tan es han dit que servirien per a 
descomptar del rebut d’allò que reciclem? I el 
que es més greu encara, no esta ni començat 
el famós eco-parc! A on temin que portar les 
deixalles per reciclar? En quina targeta ens 
faran el descompte del rebut? Com poden 
cobrar per un servei que encara no esta al 
complet? I justament el que falta es el que més 
beneficia a la població com es, un eco-parc 
pròxim i la targeta per al descompte, quina 
poca vergonya!

Se sap quina quantitat de diners ens 
descomptaran per kg de vidre, de cartó o de 
plàstic? Ens sortirà a compte pujar en cotxe 
fins l’eco-parc, no contaminarem més? I el 
que no té cotxe, com puja fins a la Ciutat del 
Transport que estarà l’eco-parc? I si no tens lloc 
a casa  on guardes les deixalles? Jo per la meua 
part continuaré reciclant el vidre al contenidor 
verd, el cartó al blau i el plàstic al groc. Que son 
els que estan al costat de casa i puc anar a peu 
i quant vull. Que ja que pago pel reciclatge trio 
a on ho faig. Aquest consorci es sembla molt 
a la UTE Fcc-Fobesa, molta publicitat però 
pocs resultats. Això si, l’equip de govern del PP 
enseguida a defensat al Consorci, com a Fcc-
Fobesa.

Seguint en la reposició fantàstica de cine 
clàssic que estan portant a terme a TVE, des 
de que el Partit Popular ha pres el control 
de la cadena, aquesta setmana vaig tindre 
el gran honor de veure per primer cop 
a la meva vida, una pel·lícula de pirates 
protagonitzada pel musculat Burt Lancaster, 
anomenada “el temible burlón”.

Com els més vells sabran, ja que és una 
pel·lícula de 1952, tracta d’una banda de 
pirates dirigida pel famós corsari Capità 
Vallo, també conegut com el Pirata “Rojo”, 
els quals assalten i es fan amb el poder 
d’un galió carregat d’armes. Doncs bé, una 
vegada més i fent honor al meu llenguatge 
entre apocalíptic i “pretendidament” irònic, 
no vaig saber  estar-me de fer una analogia 
ràpida entre aquella colla de pirates 
descolorits i el nostre benvolgut equip de 
govern local. 

Aquesta indesitjable comparació, em va 
vindre donada en el moment en que vaig 
veure la cara dels pobres anglesos assaltats 
per aquella banda de bucaners, la qual em 
recordava i molt, a la meva en el moment 
d’obrir les tres boniques cartes que em va 
fer arribar aquesta setmana la Diputació de 
Castelló. La primera era la del IBI, la segona 
la dels 79´50 del Consorci Nord amb Z, i la 
última ( aixo espero) la dels 38 de la taxa 
municipal d’escombraries. Però això no 
es tot. Per acabar d’arredonir l’analogia, el 
nostre Pirata “Azul”, aquell que menyspreava 
als morts republicans alhora que pregava 
a Deu per la salut de Rouco, no va tenir 
millor idea el cap de setmana passat, que 
fer-se una fotografia recolzant de tot cor a 
Andrea Fabra, la del “que se jodan”, mentre 
els seus companys de partit la sancionaven i 
reprovaven en públic. Suposo que el senyor 
Gandia, mentre immortalitzava el moment, 
també tenia el millors pensaments per tots i 
cadascun dels 3.000 aturats que té el nostre 
municipi. 

Que gran ets nano!!
Doncs després de totes aquestes 

fites personals aconseguides pel nostre 
regidor de Cultura, l´Alcalde Juan, persona 
incapacitada per a trobar una persona 
digna d’ocupar un lloc tant noble com és el 
de Director del Setmanari Local, ha premiat 
a Lluís Gandia nomenant-lo nou director del 
Diariet. Casualitats o no, la mateixa setmana 
que ens han dessagnat amb l’import de la 
doble taxa d’escombraries, que recordem, 
amb l’anterior equip de govern no es 
pagava.

Fa pocs dies, un grup de dones i alguns 
homes, manifestaven el seu rebuig a les 
agressions masclistes a la porta de l’ajuntament. 
La justícia de tal acció clama les consciències i 
encara que la presència no fou massiva, l’esperit 
de denúncia hi era ben representat. El lema 
de la convocatòria “Tu mano es mi apoyo” no 
discriminava “gènere” i el detall em sembla molt 
interessant.

En primer lloc, caldria partir del fet que el 
gènere es refereix a una qüestió purament 
gramatical. En les llengües romàniques encara 
hi perviu el gènere neutre, però el masculí i 
femení n’identifiquen la flexió de determinants, 
noms i adjectius. Evidentment, parlar de 
violència masclista resulta més dur i l’accepció 
“gènere” va anar molt bé per qualificar una 
realitat angoixant que no podia continuar sent 
considerada “domèstica” atès l’inadequat del 
terme. La tria de nom no és cap banalitat ja que  
sempre encobreix la voluntat de crear opinió. 
Mentre que tots els homes són de gènere 
masculí, no tots són masclistes, adjectiu derivat 
de mascle que defineix la superioritat dels valors 
masculins, en tots els camps, sobre les dones .

No és debades que la Llei de Violència siga de 
Gènere i no Masclista, així, per una banda, crea 
divisió i enfrontament social mentre que per 
l’altra suscita adhesions malèvoles. Cal remarcar 
que en els anys de vigència, no ha acabat amb 
les agressions sinó que han anat en augment i 
que, curiosament, empreses com Zara i El Corte 
Inglés han signat un conveni amb el Ministeri 
de Sanitat per fomentar la contractació de 
dones maltractades. La qual cosa no impedeix 
a aquestes empreses tenir empleades en règim 
de semiesclavitud en les seues fàbriques fora 
d’Europa.

No cal oblidar tampoc que els Gates, 
Rockefeller i Ford han desenvolupat en tot 
el món campanyes de “planificació familiar”, 
eufemisme de les esterilitzacions massives en 
una part del món, i que ja durant la II Guerra 
Mundial, EEUU va desenvolupar, a Puerto 
Rico, la campanya “Manos a la obra” amb la 
contractació massiva de dones obreres amb la 
prèvia condició de sotmetre’s al lligaments de 
trompes. De sobte, tots els estats d’occident i 
les grans empreses s’han tornat defensors de 
la condició femenina, però continua vigent 
l’exigència d’estar lliure de càrregues familiars 
per assolir un contracte de treball i la no 
renovació en cas d’embaràs. La lluita contra la 
violència no pot ser deixada en les mans que 
la manipulen al seu benefici. Sortosament, les 
dones i homes que es manifestaven l’altre dia 
ho tenen clar.

Neus Olives Pardo
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble Que es fotin

Manuel Villalta

PLATAFORMA  
D’AFECTADES  
PER  LES  
HIPOTEQUES STOP    
desnonaments

Informacions 
diverses

RESERVA YA 
TUS LIBROS DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 2012-2013

La plataforma  d’Afectades per les Hipoteques 
del País Valencià (PAH) és una organització sense 
ànim de lucre, que ofereix la seva ajuda de bades. 

La PAH- País Valencià aplega persones amb 
dificultats per pagar la hipoteca o en procés 
d’execució bancària. I entitats solidaries amb les 
persones que necessiten un recolzament moral 
(i fisic) en aquets moments d’angoixa. Estem 
lluitant tant en el camp jurídic com en el polític i 
en el social. NI GENT SENSE CASA, NI CASES SENSE 
GENT

Què proposem? Exigim solucions que són 
justes, possibles i que ja estan aplicant-se en altres 
llocs: 

Regular la dació en pagament, tal com succeeix 
en altres estats de la UE i als EUA.

Aturar els desnonaments i no permetre que cap 
persona es quede sense sostre.

Garantir a les persones afectades l’accés a una 
justícia gratuïta per defensar-se

Garantir que cap persona es quede al carrer, 
sense sostre mentre milers d’habitatges romanen 
buits

Exigim la conversió del parc d’habitatges 
hipotecats en parc públic d’habitatges de lloguer 
social. Al País Basc ja està fent-se.

Demanar una auditoria social sobre el 
funcionament del mercat hipotecari

Cal establir les politiques adients perquè l’accés 
a un habitatge digne no sigue mai un negoci 
un negoci per una minoria especuladora i una 
esclavitud per a la majoria de la població

Al plenari del ajuntament de Vinaròs del dia12 
d’abril de 2011, en sessió ordinària es va prendre 
el següent acord : La proposta presentada 
per l’associació de veïns Migjorn relativa al 
recolzament de la Iniciativa Legislativa Popular 
per a la reforma de l’actual Llei Hipotecaria, 
en el sentit de fer la Dació per pagament, i fer 
arribar aquet acord als representants al congrés 
de Diputats a Madrid per tal que recolzin la 
esmentada ILP i a les Corts Valencianes. Proposta 
d’acord que es va aprovar per unanimitat.

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 paradeta a la redona del Fora Forat. Si fes 
falta allargar la campanya ja informaríem. Posem 
un telèfon de contacte per si vols més informació 
i participar en la recollida de signatures, 964.45 27 
83, pregunten per Vicent Beltran

La ministra francesa 
d’Ecologia, Desenvolupament 
Sostenible i Energia ha afirmat 
que el Canigou a partir d’ara 
s’anomenarà amb el seu nom 
català Canigó. 

Cal recordar que el Canigó està en territori 
francès , al bell mig dels pirineus on juntament 
amb les comarques del Vallespir,  el Rosselló 
, el Conflent, el Capcir i mitja Cerdanya, van 
passar a ser territori francès pel tractat dels 
Pirineus el 1659. Mai ha estat reivindicat 
per l’Estat Espanyol, contràriament al penó 
de Gibraltar, que ha esdevingut símbol del 
nacionalisme Espanyol. Cal dir, però, que quan  
el govern francès es mostra generós envers 
alguna cosa del nostre país, com es ara, cal 
preguntar-se quin és l’abast real d’aquesta 
generositat, d’aquest sentiment. 

El Canigó ha estat declarat Paratge 
Excepcional degut a la seva fauna, els seus 
boscos i per les seves illes botàniques. Pujant 
al Canigó, et topes amb diversos monestirs 
que son veritables joies del nostre romànic, 
pots vore Sant Miquel de Cuixà, amb els seus 
dos campanars , que es una veritable joia, 
encara que el seu claustre va ser expoliat, se 
suposa  durant el segle XIX o XVIII i que va ser 
refugi dels exiliats polítics catalans i també 
per la natura que ha  preservat tot aquest 
encant del mon silvestre i humà, davant d’un 
mon cada dia mes malmès per l’especulació, 
l’avarícia i el poc respecte.

En un altre ordre de coses cal dir que el 
dia 23 hi hauran eleccions per a elegir el nou 
president d’Acció Cultural del País Valencià. 
Totes les expectatives apunten a que el nou 
president de l’entitat serà Joan Francesc 
Mira, El president anterior Eliseu Climent no 
pensa presentar candidatura per a aquestes 
eleccions.

Fa uns dies vam poder comprovar com al 
Congrés dels Diputats, la diputada del Partit 
Popular, Andrea Fabra, filla de l’expresident 
de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, 
aplaudia molt efusivament les mesures de 
retallades que estava exposant el president 
del govern Mariano Rajoy. Encara que amb 
més entusiasme tot i que el president del 
govern va exposar la mesura de retallada a 
la prestació per desempleo, manifastant la 
frase “QUE ES FOTIN.” 

Com es pot tenir tant cinisme una 
diputada representant del govern perquè 
en els moments dificils pels quals estem  
atravessant en tot l’Estat espanyol i amb 
milions de famílies tenint com unic recurs 
aquesta prestació per poder subsistir, es facin 
manifestacions amb frases tan denigrants.

També com sabem el govern central ha 
fet retallades en la prestació a la Llei de la 
Dependència, perjudicant als dependents 
i als seus cuidadors.També és podria 
manifestar. “Que es fotin”

S’han retallat en pensions. paguen els 
medicaments els juvilats i pensionistes. 
S’ha pujat l’IVA... Perjudicant amb aquestes 
mesures a les classes més més defavorides. 
“Que es fotin.”

S´han fet retallades en Sanitat i Cultura. 
“Que es fotin,”

El Partit Popular és va presentar a les 
eleccions generals amb un programa 
electoral amb unes promeses per aconseguir 
el poder i després d’haver-ho aconseguit 
aquesta fent tot el contrari del que va 
prometer. Però ara ja tenen el poder amb 
una majoria absoluta per fer el que vulguin 
i com vulguin, i al que no li sembli bé, “que 
es foti.” 

La diputada Andrea Fabra, va fer aquesta 
afirmació amb aquesta frase sobre una 
mesura en concret. Però tots els diputats del 
Partit Popular encara que sense pronunciar-
la  han estat fent el mateix, ja que tots 
recolzen el mateix i als mateixos.

A menor escala és el que també  aquesta 
fent l’equip de govern municipal del 
Partit popular de Vinarós. També va fer les 
seves promeses i les seves propostes per 
aconseguir el poder i després  d’ haver-ho 
aconseguit amb majoria absoluta. ? Que són 
de les seves promeses.¿ 

Això si ells no han pronunciat la frase, que 
es fotin, com aixi ho va fer la seva companya 
de partit. Però  ens estan fotent des d´ que  
aquestan governant.
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Foc a la palla

13

El calor apreta i els boscos continuen en 
perill per part de la deixadesa al hora de 
netejar-los. Lamentablement la cosa no 
s’acaba aquí: des de la Unió Europea ens 
segueixen apretant, i de quina manera!. Però 
sempre per a pagar els mateixos, a tenor 
de les últimes retallades que ha aprovat el 
govern central de cara al mes de setembre, 
per lo que està augmentant la preocupació de 
cara al futur que ens ve, on ja anuncien que 
en el 2013  continuarà la recessió.

Podria ser molt perillosa la manera en 
que es pensa treure Espanya de la actual 
crisis: retallant el poder adquisitiu es quant 
el clima social pot anar per terra, i si es així 
no serà bo per a ningú; això si, mes per a uns 
que per altres, per lo que tenim que estar 
en alerta donat que quant es juga amb foc 
les conseqüències poden ser terribles i mes 
si agafen els carrers i places del estat com a 
camp de batalla de vagues i manifestacions.

Per molt que gestionen els polítics, si 
els falta diàleg davant la brutalitat de les 
retallades i pujada de impostos, malament 
rai, i es que “sacar i no meter se echa la casa 
a perder” i això es lo que esta fent el Govern 
Central: no para de treure diners a tots els 
ciutadans i no ens dona cap al·licient per tirar 
endavant i damunt al setembre ens arribarà la 
gran estocada amb la pujada del iva.

D’altra banda i per a disfrutar del estiu 
durant este cap de setmana tenim una nova 
edició de ‘A la llum de la lluna’ on des de la 
regidoria de Cultura s’han preparat moltes 
activitats per a que sortim de casa i participem 
de cadascuna de elles, i si en això no hem 
tenim prou, dins del cicle de curtmetratges 
Agustí Comes, el dia 26 de juliol tenim una 
macedònia de curts. Felicitem a tot el equip 
que porta endavant els curtmetratges pel 
èxit que està aconseguint i que a la vegada 
els dona mes ganes de treballa de cara a les 
pròximes edicions des de la Fundació Caixa 
Vinaròs.

30 anys del estatut d’autonomia al castell de Peníscola

Salutacions des de el passeig marítim

A bord de katambo el dia del Carme

Xarradeta amical
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CONTIGO EL CICLO DE MUSICA SOUL & RITMAN BLUESCONTIGO EL CICLO DE MUSICA SOUL & RITMAN BLUES
A PARTIR DEL 29 DE JULIO TODOS LOS DOMINGOS A LAS 22:30H

VIERNES 27 
A PARTIR DE LAS 23:00h
DJ CROW – ROCK 
INDIE & ARENAL 
SOUND PARTY
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La festivitat del Carme se ha viscut a Vinaròs 
amb intensitat, com en anys anteriors. La festa 
de la patrona dels mariners ha aconseguit 
combregar en aquesta edició a famílies 
marineres i a vinarossencs i visitants, sempre 
atrets, sobretot, i especialment el dia del 
Carme, per la celebració de la  missa a la llotja 
i el posterior viatge efectuat per les barques 
per tal de retre tribut a la verge amb flors 
que són dipositades, també, sobre les ones 
de la mar en memòria d’aquells mariners 
desapareguts. Una tradició marinera que atrau 
agent variada i que dona molt d’ambient a un 
port tant important com el de Vinaròs, què, 
amb l’aroma típic de les tasques marineres 
acapara l’atenció, tant durant aquest dia com 
en dies anteriors, ja que es converteix en el 
centre neuràlgic de la festivitat. 

El patró major, Javier Fábrega, mostrava la 
seua satisfacció per la bona marxa de tot el 
seguit d’activitats, “a la sardinada va vindre 
molta gent, s’ho van passar molt bé, no va fer 

calor, i feia un dia molt bé. La retvella també va 
ser un èxit, vam estar ballant quasi que fins les 
tres del matí, i avui, que és el dia gran, esperem 
que acudeix-se molta gent, tot i que és un dia 
laboral”. Quan a la seua representació com a 
patró major de la Confraria, es mostrava molt 
satisfet, “encara no fa un any, i intentem fer 
les coses, malgrat tot el que estem passant, 
però la gent també necessitem estos dies, 
alliberar-nos i passar-ho bé, i una tradició com 
esta, per circumspectes econòmiques no es 
pot deixar perdre”. Aquest any s’havia canviat 
l’estructura de la missa, ja que normalment 
se celebrava situant l’altar en un extrem i 
emplaçant el públic assistent a l’ofici litúrgic 
al llarg de la llotja, “hem canviat l’estructura 
perquè el mossèn i la coral ens van recomanar 
que canviarem l’estructura perquè creuen 
que així arribarà millor el so a tot el món, 
que es gaudirà d’una millor locució”. La missa 
oficiada per mossèn Cristóbal Zurita, van 
comptar amb la intervenció del responsable 
de les subhastes a la llotja i Grinyó Ballester 
d’aquest any, Andrés Albiol, el qual va fer 

una referència als moments difícils que 
està passant la gent marinera i llançant, al 
mateix temps, una espurna d’esperança. A 
l’acte religiós també assitien les autoritats de 
l’Ajuntament, com l’alcalde de la ciutat, Juan 
Bta. Juan, membres del cabildo i representants 
de la Guardia Civil, a més de les reines major 
i infantil de les festes i la Cort d’Honor. 
També se va comptar amb la presència del 
president d’Escal UGS, ja un assidu d’aquest 
acte religiós a Vinaròs. La coral García Julbe, 
dirigida per Rossend Aymí, va oferir les seues 
composicions, tancant amb la Salve Marinera, 
com és tradició. Posteriorment, la imatge de la 
Verge del Carme era transportada de la llotja 
fins la embarcació capitana, el ‘Catambo’ i era 
seguida per embarcacions repletes de gent. 
El trompetista Tony Barberà, interpretava la 
peça central de la pel·lícula Titànic. El número 
de barques que sortien a la mar per formar 
part de la processó marinera i participar en 
l’¡ofrena floral eren, en esta ocasió, al voltant 
de 25. Barques que la seguien en la seua 
trobada amb la mar.  

una espurna 
d’esperança

El Carme,

La gent de la mar continua celebrant 
la festa amb intensitat
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Un any més, l’auditori obria les 
portes a l’exposició de fotografies 
de Joaquín Simó. Nu edicions 
d’una mostra que se vincula en 
temps i en afectes a la festivitat 
marinera del Carme, patrona dels 
mariners. Simó, sempre molt proper 
a l’univers de la mar vinarossenc, 
recorda rostres, noms, detalls a 
traves de les fotografies que ofereix 
a la memòria col·lectiva del poble, 
Oferim juntament amb la Confraria 
esta xicoteta exposició, mostra 
marinera, que tots els anys la faig 
amb molta il·lusió,  veient ja a molts 
pescadors desapareguts, amb els 
quals que vaig viure, perquè vaig 
treballar a la Confraria de Pescadors 
amb ells, i em fa sempre una mica 
d’emoció este record passat, que 
no tornarà, però que em trasllada 
aquell temps”. “Encara em considero 
aquell que li deien Joaquinet 
lo del Pòsit”. Una exposició a la 
qual aquest any Simó li confereix 
qualitats especials, “no sé perquè”, 
assenyalava, “perquè és la més gran 
que s’ha fet fins ara, hi ha 64 fotos, 
i estan totes molt ben col·locades 
perquè l’amic Mallen és un artista 
en fer estes coses”. Finalment, Simó 
agraïa a Artes Gráficas Castell i a 
la Fundació Caixa Vinaròs la seua 
participació en l’exposició. 

Per la seua part, el patró major 
de la Confraria, Javier Frábega, 
declarava que “és un honor 
participar en la inauguració d’esta 
exposició de Joaquin Simó, una 
persona excepcional”. “Tenim la sort 
de comptar amb un personatge 
com ell, que és irrepetible, i amb 
una qualitat humana brutal”. 
“Sempre ens sorprèn perquè aquest 
any tampoc no hi ha una foto 
repetida, jo també m’emociono en 
vore algunes fotografies, perquè hi 
ha gent que no està, i els recordo 
també de la infantesa”. 

L’alcalde de Vinaròs, Juan Bta. 
Juan, cloïa la mostra fotogràfica 
anual, destacant que les imatges 
de Simó permeten recordar el 
passat d’un poble com Vinaròs, 
mariner, vinculat a la mar i a una 
tradició com la pesca”. “La Confraria 
Sant Pere té el goig a través d’una 
persona com Simó d’oferir-nos 
aquesta exposició que si que te 
dues coses de rellevància, com 
l’extensió del nombre de fotos 
exposades, desprès d ela cessió 
que ha fet a l’Ajuntament, i que a 
més té la virtut de cada any innovar 
amb imatges amb mols de recors 
del passat i que ens fan obrir-nos a 
la nostàlgia i melancolia a totes les 
activitats portuàries”. 

64 mirades al mon 
mariner del passat de 
la mà de Simó
Simó encara es considera un més: Joquinet lo del Pòsit

Cristóbal Colón

y Martín Alonso Pinzón
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Claudio Becerro de Bengoa Callau

antinea

Claudio Becerro 

de Bengoa Callau

Nace en Barcelona en 1930. Realiza sus 

estudios en Vinaròs y Castellón. Se doctora 

Cum Laude en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Complutense Madrid, en 

donde ejerce como profesor de Obstetricia 

y Ginecología. Además ejerce como 

ginecólogo de la Maternidad Provincial de 

Madrid y jefe de equipo de Ginecología en 

el Hospital General Univesitario Gregorio 

Marañón. Ha realizado un Master en 

Medicina Sofrológica y está diplomado en 

Medicina Psicosomática por la Universidad 

Pontificia de Comillas. Es fundador de la 

Consulta Ginecología Psicosomática en 

el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón de Madrid y docente en la 

Universidad Entre Mares de Concepción de 

Uruguay (Argentina).

Es Socio de Honor de la Sociedad Española 

de Pediatría-Puericultura, de la Sociedad 

Española de Ginecologia, de la Federación 

Internacional de Ginecólogos y Obstetricia, 

y socio fundador de la Sociedad Española 

de Citología, de la Sección de Ginecología 

Psicosomática en la Sociedad Española de 

Obstetricia y Ginecología (SEGO); miembro 

de la Real Academia de Doctores de España. 

Secretario General de la Academia de la 

Hispanidad y asesor científico y colaborador 

de varias revistas españolas y extranjeras. 

Es miembro numerario de la Asociación 

Española de Médicos Escritores y Artistas. 

(ASEMEYA) y ha obtenido el Premio de la 

Real Academia Nacional de Medicina de la 

Tribuna Humanística, de Ediciones Doyma,  

ASEMEYA,  Salvatierra.
79

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

llarg de la història. 

Novetat 
d’Editorial Antinea:

Ja a la venda 
a Els Diaris
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Ens volen 
conscienciar

cultura

No és el seu programa. Fan el contrari del que 
prometeren. A contracor -diuen. Els fets apunten 
que no és així. Al Congrés dels Diputats, plens de 
joia i felicitat, aplaudiren intensament les mesures 
d’ajust del President del Govern d’Espanya. 
La cerimònia no acabava allí. Present l’esperit 
dels Decrets de Nova Planta, el Borbó havia de 
presidir la que oficialitzava aquest càstig. Ja ens 
han convençut de què va aquesta història: tracte 
generós per al defraudador i mà dura amb el 
ciutadà honrat.

Res no és el que diuen. Els entenem a pesar dels 
seus embolics verbals. Contínuament ens donen 
lliçons de com mentir en públic. Copagament, 
amnistia fiscal, rescat, massificació d’alumnes 
a les aules ... No ignorem que el rescat esdevé 
fonamentalment del forat negre del deute privat, 
més que dels comptes públics. L’excusa emprada 
per a l’espoli del patrimoni bàsic que formen 
educació, sanitat, investigació i energies netes. 
Amb l’afegit de la corruptela política i el saqueig 
del sistema financer, sense que ningú no haja 
respost pels robatoris. 

Estem intervinguts. El nostre govern local és 
agent col·laborador. Els regidors més carregats 
de fatxenderia i prepotència actuen com a 
comandament davant de ciutadans que cal 
subordinar. Els veiem repetir com papagais el que 
diu l’argumentari de campanya. Pels continguts 
i to de les declaracions, els veiem amb ganes 
d’amotinar-se en contra de qualsevol opinió 
crítica. 

Sense que els mercats els “recomanaren” els 
increments i com si d’una croada es tractés, Juan 
Bta. Juan aplica increment de contribució, imposa 
taxa de brossa i de consorci. D’aquest últim, ni 
criteris ni la més mínima anàlisi del concepte. Així 
afebleixen la democràcia. El ple i els òrgans de 
participació queden com a espai per a tasques 
menors. La propaganda s’ha convertit en base 
reguladora. Cal conscienciar-nos –diuen- de que 
hem de pagar. El que abans era una deficient 
gestió d’un equip de govern, ara és un problema 
de consciència social.

Pagarem més per tot. Els retalls que s’apliquen 
a la sanitat pública suposen el desmuntatge d’un 
model d’equitat on radicava una de les grandeses 
de la nostra societat. Caldrà preguntar-se ara, si 
fàrmacs necessaris de demostrada eficiència en 
els tractaments, els cobrirà la Seguretat Social. 
¿Què passarà amb les velletes i vellets pobres i 
malalts, els discapacitats, els malalts crònics amb 
els dèficits de la llei de la dependència? 

I seríem injusts amb Juan si no li reconeguérem 
alguna sensibilitat en el seu programa. Hem vist 
el gest d’organitzar classes de recuperació per a 
fills de les famílies més humils. Amb el pagament 
de deu euros, però. És senyal d’una política 
escurabutxaques que vol arribar fins l’últim cèntim.

Divendres 13, la sala dedicada a l’artista 
vinarossenc Sebastià Miralles de la seu de la 
Fundació Caixa Vinaròs acollia la inauguració 
d’una mostra de dibuixos, “Preliminars’, 
que en esta ocasió representava l’aportació 
del mateix artista a la sala que du el seu 
nom. Miralles, que destina durant l’any la 
sala a diferents exposicions d’artistes de 
rellevància a nivell estatal, volia així fer un 
tast dels preliminars en els quals basava la 
seua exposició a principis del pròxim any al 
centre del Carme vinculat a l’IVAM, a Valencia.  

El president de la Fundació Caixa Vinaròs, 
Manuel Molinos, destacava l’estima que 
senten per Miralles , una persona “que fa molt 
per Vinaròs, sempre intenta portar referents 
cultural a esta sala que porta el seu nom i 
difondre un poc mes de cultura a la seua 
ciutat”. Els dibuixos de MIralles, per a Molinos, 
són un conjunt de línies organitzades que 
conformen les obres representades, “són 
línees rectes, no hi ha corbes”. “Jugant en 
estes línies forma prismes que tenen una 
composició molt encertada”.  Dibuixos que 
fugen del minimalisme , ja que ocupen gran 
part del quadre. L’altra curiositat assenyalada 
per el president de l’entitat és que “tenen 
molt d’equilibri”.

Per la seua part, Miralles avançava que la 
pròxima exposició que penjarà a les parets del 
seu espai dins de la seu de la Fundació estarà 
dedicada al Cabanyal,  “sobre un llibre que ha 
publicat l’editorial Mediavaca”. “ Portaré gent 
del Cabanyal, companys meus de la Facultat 
de Belles Arts”, explicava Miralles. Respecte 
als dibuixos exposats, Miralles indicava 

que són dibuixos preparatoris per realitzar 
escultures. Dibuixos fets amb esmalts, en 
oli sobre paper,  en carbó, o en altres medis, 
“busco una reducció mínima de l’expressió, 
podríem dir que va un poc en contra dels 
temps que estem passant, estem en crisi i 
vore este tipus d’art podria parèixer que es 
un amagar-se de la realitat, no vull justificar-
me davant esta temàtica, però com a ciutadà 
em sento sempre implicat en la política i en el 
benestar o malestar dels meus conciutadans, 
i com a persona intento respondre a això, 
però com artista, fa molts anys, i sobretot 
en Barcelona, vaig prendre la decisió de ser 
abstracte, i, per tanta, l’abstracció es una via 
que porta més cap a l’espiritualitat, que no 
cap al discurs social”. “ja molt que discutir, 
el tema és molt antic, ja en els anys de la 
República els intel·lectuals d’Europa ja van 
discutir sobre este tema, alguns estaven a 
favor de l’art amb l’ acció social, i altres de 
l’art per l’art, un dilema que no s’ha resolt”, 
Miralles se mostrava interessa en l’obra 
oberta “perquè l’espectador puga pensar 
allò que vulga pensar”. “No intento imposar 
ningun discurs a ningú, sinó suggerir si 
la persona troba un punt de comunicació 
tinga una opció poètica, fer-la pròpia”. Com 
a ciutadà, Miralles continua perseguint que 
la cultura arribe a tot el món com a eina de 
llibertat que permet a les persones pensar 
per si mateixes. L’acte de inauguració cloia 
amb les paraules del regidor de Cultura, Lluis 
Gandia, el qual agraïa la presència de Miralles 
i destacava la Fundació de l’entitat com ha 
element cultural dinamitzador. L’exposició 
de Miralles podrà visitar-se fins el 15 de 
setembre.

Inauguren els ‘Preliminars’ 
de Miralles

L’artista vinarossenc se mostra interessa en l’obra oberta “perquè 
l’espectador puga pensar allò que vulga pensar”

A.C.
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YouTube i Emirates, en col·laboració amb 
la Biennal de Venècia (organitzadors del 
Festival de Cinema de Venècia) i Scott Free, 
han anunciat els 50 semifinalistes del Your Film 
Festival, un concurs internacional destinat a 
descobrir els millors narradors del món. 

Entre els seleccionats hi ha el film “La culpa”, 
de David Victori Blaya, el qual competia amb 
15.00 aspirants més, de 160 països diferents.

Youtube va demanar a creadors de contingut 
de tot el món que presentessin un vídeo de 
15 minuts de durada relatant una història, en 
qualsevol format, estil i de qualsevol gènere. 
Els participants procedeixen de molts països 
i l’elecció dels semifinalistes reflecteix l’abast 
global del festival.

Els deu finalistes 
viatjaran a Itàlia, on la 
seva obra es mostrarà 
en el 69 Festival de 
Cinema Internacional 
de Venècia a l’agost. 
A continuació, un 
jurat especial triarà el 
guanyador. Formen 
part d’aquest jurat 
especial el director 
Ridley Scott i l’actor 
Michael Fassbender. El premi consistirà en una 
beca per una producció original de YouTube de 
500.000 dòlars per treballar amb Scott Free.

L’octubre de 2010, David Victori va estrenar 
a la secció oficial del Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de Sitges el curtmetratge “ La 
Culpa”. 

Posteriorment es va presentar per festivals 
de tot el món on va aconseguir diversos premis 
nacionals i internacionals, entre ells el premi 
del jurat del X Cicle de curtmetratges Agustí 
Comes celebrat l’any passat.

Premi per a La Culpa 
de David Victorí

La iniciativa ‘La mar de circ’ 
posava la nota de color teatral 
als carrers de Vinaròs el passat 
cap de setmana. Es tractava 
de la primera jornada, que ens 
regalava l’espectacle Cal Zaping, 
d ela companyia Animasur, i es 
tractava, també, de formar part 

del rodatge d’una pel·lícula com 
a extres d’un divertit video-clip.  
Tota una experiència. La proposta 
continuarà el pròxim dissabte dia 
28, al matí, a la pèrgola del passeig 
marítim, ja a la tarda, arribarà el 
moment de la compañía catalana 
Passabarret.

Circ als carrers de Vinaròs
A.C.

 

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

‘La mar de circ’
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Mariano 
Manostijeras

cultura

El sabado dia 14 Julio el grupo de Teatro Candilejas actuo con gran éxito 
en la poblacion de Sot de Ferrer (Castellón) con la obra que gusta todos los 
publicos Pepe siempre sera Pepe.

“Els científics s’esforcen per fer possible l’impossible.
Els polítics per fer el possible impossible” (Bertrand 
Russell, filòsof ).

Totes les èpoques tenen les seues dificultats, i en 
totes hi ha llocs en els quals es manifesta amb tota 
la seua violència la brutalitat i l’odi d’alguns éssers 
humans. Només cal fer-se un volt pel món actual 
perquè Síria, Palestina o l’Àfrica negra ens recorden el 
que pateixen alguns pobles mentre nosaltres mirem 
cap a un altre costat. Però el que més crida l’atenció al 
segle XXI, quan la societat de consum ens ha portat a 
estar connectats a aparells d’informació les 24 hores 
del dia, és la indiferència de tots nosaltres davant els 
quals ho passen malament.

Encara que els que es porten la palma en la seua 
indiferència davant el sofriment dels desfavorits, són 
alguns polítics, perfectament representats per eixa 
diputada acaronada que va exclamar “¡que se jodan!” 
quan el president Manostijeras anunciava noves 
retallades als aturats. Clar, ella no pot sentir la menor 
empatia amb la gent que no té treball ja que pertany 
a una nissaga que naix amb càrrecs públics assignats 
que es transmeten de generació en generació, una 
cosa que poques famílies tenen més enllà dels Borbó.

Quan un veu la total falta de preocupació social dels 
nostres polítics (i açò no incumbeix només als quals 
governen) podria escandalitzar-se però la veritat 
és que no anima molt més mirar el nostre entorn. 
Molts no reaccionem fins que ens toca personal o 
familiarment la crisi: l’atur, un ERE, la ruïna del nostre 
negoci, la falta d’ajudes, la desatenció sanitària o a la 
dependència... Però, mentre no ens toca, seguim en 
la falsa amnèsia de la festa, el futbol, el consum i tot 
allò que les classes dominants usen com a narcòtics 
socials.

He vist en algunes vinyetes d’humor polític a Rajoy 
o als seus ministres econòmics dibuixats amb les 
mans en forma de tisora que portava el personatge 
de Johnny Deep en Eduardo Manostijeras (Edward 
Scissorhands,Tim Burton, 1990). No em quadra: 
Edward era un personatge de bon cor que mostrava 
valor en una situació difícil. 

No puc endevinar cap de les dues qualitats en 
Mariano “el perplex”, un paio estàtic que ha faltat 
sistemàticament a totes les seues promeses (el que 
demostra que, o mentia quan les va fer o no tenia ni 
idea d’on es ficava, i no sé com de les dues premisses 
és pitjor). Jo els veig més aviat com el Freddy Krueger 
de Malson en Elm Street (Wes Craven, 1984), un assassí 
implacable i molt perillós, que gaudeix fent patir les 
seves víctimes. I és que crec que gens detindrà a tota 
aquesta classe de polítics que tenen càrrecs i sous 
molt per sobre del que mereixen pels seus resultats.

El passat 7 de Juliol, a partir 
de les 22:00 h, es va realitzar una 
observació astronòmica pública 
del grup d’astronomia Cel de 
Vinaròs , vinculat a la Fundació 
Caixa Vinaròs a l’ermita de la 
nostra ciutat. 

Per a l’observació es va muntar 
un total de 7 telescopis i uns 
prismàtics. A més,  mitjançant 
una càmera connectada a un 
dels telescopis,  es va projectar 
la Lluna i Saturn a la paret de 
l’Ermita.

L’activitat va tindre gran 
afluencia de públic, en moments 
determinats, hi havia més de 
50 persones repartides entre 
els telescopis. Malgrat que la 
climatologia no va ser del tot 
propícia, es  van poder veure 
Saturn, la Lluna, estels dobles i 
diversos cúmuls i galàxies.

En el transcurs de l’observació 
que va durar fins passades les 12 
de la nit, va haver-hi una gran 
afluencia de gent. 

El grup d’astronomia Cel de 
Vinaròs, a més d’agrair totes les 
persones que van col·laborar 
en l’activitat, va convocar  a 
les pròximes observacions 
astronòmiques del grup.

Observació pública amb 
telescopis a l’Ermita de Vinaròs
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a l’onzena edició del Cicle de Curtmetratges Agustí Comes

Amb l’auditori Carles Santos replet, 
circumstancia que es repeteix d’any en any, el 
Cicle de Curtmetratges Agustí Comes estrenava 
XI edició el passat dimarts amb l’animació de 
Manolo Mesa  -en aquesta ocasió amb els 
anuncis lluminosos en alguns edificis de la 
ciutat-, l’emblemàtic “Ricardo avui fan cine” 
i la música de Juan Bta. Domènech. Per la 
primera cita cinematogràfica, l’organització ens 
reservava els primers títols de les 204 propostes 
presentades a concurs, de les quals eren 
seleccionades finalment 12. Així, la integrant 
del jurat Nati Romeu, conduïa l’acte d’obertura 
de la primera jornada, que va comptar amb 
els curts Matar a un niño (9’); de José i Esteban 
Cèsar Alenda un curt amb la presencia en la 
interpretació de Roger Princep, Roger 
Álvarez i Cristina Marcos ja amb un 
palmarès de més de 12 premis, i que ja 
van presentar l’any passat al cicle El orden 
de las cosas. Matar a un niño t’endinsa en 
el moment en el qual metafòricament 
deixes de banda, la infantesa, la inocència 
un instant de vegades traumàtic en el 
qual aguaita un incipient adult confús. 
El curt està rodat amb imatges aturades 
en blanc i negre la qual cosa incorpora 
més dramatisme a la història. El gir final 
redimeix la historia atorgant una dimensió 
reflexiva inesperada a l’argument, que 
adquireix un caire quasi existencialista en 
el qual té un gran pes el factor psicològic.  

El curt següent d ela primera jornada, 
Foto (7’),  del director Ismael Ferrer 
i protagonitzat per Paula Jiménez, 
aconsegueix mantindre una gran tensió 
sense elements èxplicits al·lusius al 
gènere de terror. Un inquietant curt molt 
premiat, entre els guardons obesos consta 
el de 2º millor curtmetratge al festival 
‘Acollonat’ de Girona, Es tracta d’un curt de 
baix pressupost rodat en un sol dia. Una 
aposta difícil molt ben resolta en la qual 

la imaginació de l’espectador deu participar 
obligadament.

La tercera proposta de la tarda, Room (18’), 
arribava de la mà de Fernando Franco, interpretat 
per Núria López. Aquest curt compta amb un 
palmarès de més de 5 premis. Aconsegueix 
crear un atmosfera opressiva i desolada que 
se incrementa pel fet que està basat en un fet 
real. Es tracta d’una visió crítica a la fragilitat de 
les relacions vinculades i creades a partir de les 
xarxes socials. Finalment, cloïa la jornada del 
primer dia del cicle La boda (12’), de la directora 
Marina Seresesky, i interpretat per Irene Sierra, 
Malena Alterio, Ileana Wilson, Elena Irureta, 
Yoima Valdés, Esperanza Elipe, Pepa Pedroche 
i Huichi Chiu. Aquest curt compta amb més 

de cinc premis i és converteix en un cant vital 
a la superació d’obstacles què, malgrat tot, no 
aconsegueixen enderrocar la il·lusió de Marina, 
una cubana que treballa netejant, com moltes 
immigrants. El curt relata les vicissituds que deu 
passar fins poder acudir a la boda de la seua filla, 
que es casa per la tarada, ales 18 hores. Tot i la 
dificultat, finalment, arriba a punt... però... no és 
la típica boda que el públic imaginava.  

El cicle continuava dimecres i dijous, jornades 
de les quals oferirem més informació la pròxima 
setmana, en la següent edició d’un nou número 
del nostre setmanari. Per aquest mes de juliol, 
queda la degustació de la Macedònia de curt, 
per al dia 26 de juliol, amb una única projecció 
a les 22 hores.

Càlida acollida
Set de curts: les primeres jornades del cicle de curts generen l’expectació del públic

XI
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Las actividades enmarcadas en 
la iniciativa  ‘A la llum de la lluna’ 
comenzaban este pasado miércoles 
con una exposición en la biblioteca 
municipal, 100 anys de cinema a 
Vinaròs i comarca, una muestra 
muy cinematográfica que desde los 
pasillos de este espacio municipal 
ofrece una aproximación de la 
presencia que el cine ha tenido en 
nuestra ciudad, bien a través de 
rodajes en los que ha participado 
gente de nuestras comarcas, o con 
diferentes vinculaciones que Alfredo 
Gómez ha recopilado a través del 
tiempo. Como el propio Gómez 
explicaba, “he recogido todas las 
películas rodadas entre Vinaròs, 
Benicarló y Peñíscola, desde la 
primera que tenemos documentada, 
en el año 1914 hasta hoy en día”. 
Entre ellas, Calabuch, Los corsarios 
del Caribe, Todos eran culpables, 
París-Tombuctú, Tierra y Libertad o 
El Cid. “Todos son largometrajes, he 
obviado cortos o documentales, que 
podría dar lugar a otra exposicón”, 
precisaba Gómez. 

Otro de los puntos culturales 
protagonistas del primer día de la 
programación era la sede de Amics 

de Vinaròs, donde tenía lugar la 
exposición de material etnográfico 
Vinaròs anys 20: els seus objectes.  
Entre los objetos expuestos, la 
asociación muestra una máquina 
de escribir Remington, un objeto 
con una historia “romántica”, ya 
que el su propietario era un marino 
mercante británico, que recorrió la 
costa de Vinaròs con un submarino, 
enamorándose  de su geografía, hasta 
el punto de, años después, trasladarse 
a vivir con su familia a Vinaròs. Parte 
de les sus pertenencias, como la 
antigua máquina de escribir y algunos 
libros de su biblioteca personal han 
pasado a formar parte del fondo de la 
asociación. El presidente de Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, aprovechaba 
para recordar la necesidad de que 
Vinaròs disponga de un museo donde 
se puedan ir albergando todas las 
piezas históricas de las que dispone 
la ciudad. La tarde continuaba con la 
exposición de fotografias antiguas 
El Vinaròs dels nostres avis, en 
Conceptes, con la segunda jornada 
del XI Cicle de Curtmetratges Agustí 
Comes en la Fundació Caixa Vinaròs 
y con el Concierto de las bandas 
infantil y juvenil de la Societat 
Musical La Alianza en la pérgola del 
paseo  Colon.

A la llum de la 
lluna inicia su 
programación 
con exposiciones
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Centro Aragonés de Vinaròs

Grup folklòric “Les Camaraes”

A BENEFICIO DEL ALZHEIMER

DIUMENGE 22 JULIOL A LES 20H

Auditori “Wenceslao Ayguals de Izco” Vinaròs

FESTIVAL FOLKLÓRICO

Venta de entradas en el Centro de día

Fila 0, Caixa Vinaròs
nº de conte 3174 5899 90 1154127623

El ilustrador Diego Latorre presenta su 
primer cortometraje en el MUVIM, Valencia

Redacción
Diego Latorre presentó en Valencia el 

cortometraje BLINK. A la presentación asistieron 
diferentes profesionales y representantes del 
mundo del cine y la cultura, como el director 
del festival Cinema Jove, Rafa Maluenda, Nuria 
Cidoncha, directora del IVAC, así como el 
productor del corto, Joan Guinard, el director de 
producción Aritz Cirbián, el jefe de animación 
Luí Tinoco y yo (Director y guionista). 

El evento fue en el MUVIM, y se acompañó 
la presentación con una exposición de 
ilustraciones de Latorre. 

El cortometraje BLINK (OJALÁ QUE DESPIERTE 
Y NO BUSQUE RAZONES)”, es una producción de 
JUST FILMS y de BEATRIZ Y DIEGO LATORRE” y 
que utiliza la tecnología de MOCAP (captura de 
movimiento), la misma que utilizan películas 
como Avatar o Las aventuras de Tintín. 

Este es un proyecto mezcla de imagen real 
y animación CGI del ilustrador Latorre, que 

ha trabajado para Marvel (Hulk) , DC (Batman 
Europa, Superman.), Virgin (Muertopía) , 
MTV(Smashing Pumpkins Special) , FOX 
(Fringe), Warner (Inception) , TNT (Falling Skies) , 
EA Games (Dante´s Inferno), etc.

Como diseñador conceptual, Latorre ha 
trabajado con directores como Juan Carlos 
Fesnadillo o Marcus Nispel, empresas como 
Persepective Studios y Blur (creadores de la 
secuencia de créditos de “Los hombres que no 
amaban a las mujeres” de David Fincher), y ha 
diseñado y creado imágenes publicitarias para 
Fringe de J.J. Abrams, o Falling Skies de Steven 
Spielberg.

Como diseñador industrial y director de arte 
ha colaborado con Zeppelin en Gran Hermano 
XI y XIII, diseñando parte del mobiliario de la 
casa, así como diseñando el producto, stands y 
campaña de la Empresa Lagrama para la Feria 
Internacional del Mueble de Valencia.

Se cuenta con la colaboración en labores 
de producción de Just Films (Los Sin Nombre, 
Darkness, Frágiles).

Al proyecto se le han adjudicado las 

subvenciones del IVAC, así como de Canal 9. 
Cuenta también con inversión privada y el 
apoyo de la Diputación de Castellón así como 
de los ayuntamientos de Peñíscola y Vinaròs.

En el equipo técnico, participarán el director 
de fotografía Rafa García (Publicidad: Play 
Station, Nivea, Xbox) , la empresa de animación 
digital Onírikal (La Herencia Valdemar) , David 
Casas como ayudante de dirección, y Aritz 
Cirbián (Eva) como director de producción.

El ganador de un premio Goya, Fele Matínez 
(Abre los ojos, Tesis), estaría entre el elenco 
artístico, interpretando el papel de Caballero/
Indigente. 

http://www.imdb.es/name/nm0555093/
En el papel de Lucio está confirmado Eduardo 

Casanova (Aida, La ultima guardia, Del lado del 
verano, La chsipa de la vida) 

http://www.imdb.es/name/nm1816428/
Greta sera interpretado por Macarena Gómez 

(Hospital Central, La q se avecina, Sexykyller, 
Carne de Neon). 

http://www.imdb.es/name/nm1296762/

BLINK, ‘Ojalá que despierte y no 
encuentre razones’, puro la Latorre 

en movimiento
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A los cinco años empecé a jugar a tenis 
con mi padre, que es socio del Club de Tenis 
Benicarló.

O sea, que siempre te ha gustado el tenis
Sí, de pequeño siempre he sentido algo 

especial por el deporte de la raqueta.
Cuantos años llevas en los circuitos.
Cuatro de Benjamín y el primer año de 

Cadete quede el 22 del Circuito y al siguiente 
quede en 29 lugar, jugado la final con Joan 
Fornós. Este año voy en primera posición y 
espero quedar Campeón.

A que tenista admiras
 Desde siempre a David Ferrer por su 

valentía y por su lucha en cada partido.
Fuiste a Oropesa a ver algún partido de 

la Copa Davis.
No, porque estaba en Barcelona jugando 

un campeonato.
Cuantos días entrenas a tenis
Cinco días por las tardes, en el C.T. 

Benicarló, con Ginés.
Sueles ver tenis por la tv.
Si, siempre que puedo y no tengo 

obligaciones de estudio o entrenamiento.
Cuál es tu golpe preferido
El revés paralelo, porque me siento mejor, 

más cómodo.

El próximo año serás alevín, ¿como lo ves?
Y tendré un año más y tendré más fuerza y 

confianza en mis golpes.
Has visto algún partido aquí, del I.T.F.
Sí, hoy he visto precisamente el que hubo 

de nº1, Silva el portugués que ha perdido con 
el francés Hamon, gran nivel el de ambos.

Que tal vas en los éntrenos, te gusta 
entrenar

Si, primeramente porque soy de Benicarló 
y conozco a toda la gente y puedo jugar con 
muchos amigos; con Ginés entreno muy a 
gusto, pienso que es un gran entrenador.

Sabes que el tenis es muy sacrificado y 
es muy difícil triunfar.

Sí, lo tengo claro. Si no lo supiera no 
jugaría al tenis, se que tengo que entrenar 
mucho, pero ganas no me faltan

Bueno Gerard, hemos llegado al final, 
deseas decir algo más para los amigos y 
la prensa.

Sí, quiero dar las gracias a ti por la 
entrevista, también un saludo a todos mis 
amigos y aficionados al tenis de la comarca.

Y con estas palabras damos por terminada 
la entrevista a Gerard Guimerà esperando 
concluya muchos campeonatos a su favor. 
Gracias Gerard.

Entrevista a 
Gerard Guimera García

CENTRE  DE
RECONEIXEMENT
DE  CONDUCTORS

Situado en la calle Andorra nº 1 de nu-
estra ciudad, el cuadro facultativo está 
formado por su titular el Dr. Vicent Gui-
merà Bordes, médico especialista en of-
talmología, su hermana la Dra. Rosa María 
Guimerâ, médico especialista en otorrino-
laringología, que hará las funciones de Di-
rector Médico y Dña Monserrat Fernandez 
Bel como psicóloga sanitaria.

Preguntamos al Dr. Guimerà que supo-
ne la apertura de dicho centro de recono-
cimientos médicos.

Buscamos ampliar la oferta de servicios 
de nuestras consultas con este nuevo cen-

tro de reconocimientos, facilitando la ges-
tión de los permisos, incluido la realizaci-
ón de fotografías del carnet, el pago de 
tasas a tráfico etc. de modo que el cliente 
solo debe ocuparse de recoger el permiso 
por correo, contando además en nuestro 
caso con la ventaja de que el paciente que 
lo precise será sometido a una exhaustiva 
visita tanto oftalmológica como otorrino-
laringológica para detectar y tratar en lo 
posible los problemas que puedan existir.

Nos despedimos del Dr. Guimerà, de-
seándole a todo el equipo el mayor éxito 
en esta su nueva empresa.

RENOVACION DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN
RECIENTE INAGURACION DE CENTRO DE 

RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA LA OBTENCIÓN O 
RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN, LICENCIA 

DE ARMAS, TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS ETC.

T. 606 22 81 81
C/ Andorra, nº1 Vinaròs
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Concurso senior

SER MAESTRAT 106.2 FM MANTIENE SU LIDERAZGO ENTRE LAS 
RADIOS GENERALISTAS DE LA COMARCA, TRIPLICANDO EL NÚMERO 

DE OYENTES DE SU INMEDIATA SEGUIDORA. 

GRACIAS A TODOS LOS OYENTES DE LA RADIO.
GRAICAS A LOS QUE ELIGEN CADENA SER MAESTRAT 

PARA ESTAR INFORMADOS

Cinco representantes de la 
Federación de Patinaje de la 
Comunitat Valenciana participaron 
el pasado 22 y 23 de Junio en el 
Campeonato de España Cadete 

de Patinaje Artístico, celebrado en Fuengirola 
(Málaga).

Allí se dieron cita un total de 89 participantes 
pertenecientes a los clubes que representan a 
las 17 Comunidades Españolas.

La competición en Fuengirola, estuvo marcada 
por el alto nivel de todas las participantes.. 

Nuestro Club, estuvo resentado por Irene 

Tomás y Patricia Gomis. 
Para ellas, era su primer año en la categoría 

Cadete, lo que significaba toda una nueva 
experiencia para las jóvenes patinadoras.

El viernes y tras un perfecto disco corto por 
parte de nuestras dos participantes, Patricia 
quedó la sexta clasficada e Irene la novena de 37 
patinadoras en la modalidad de libre femenino. 

La jornada del sábado fue muy emocionante, 
intentando las dos trabajar por subir alguna 
posición y a pesar de hacer un buen programa 
largo, en la clasificación general, Irene ocupó la 
posición decimotercera.

Quedando Patricia, la decimosèptima 
también en el cómputo general en la categoría 
cadete femenino..

No olvidemos el alto nivel existente de todas 
las participantes

¡¡¡ Enhorabuena a nuestras dos patinadoras y 
a nuestras entrenadoras !!!.

El Club Patinatge Artístic 
Vinaròs participa en el 
XX campeonato de España 
Cadete 2012 en Fuengirola

Yolanda Castell Lopez y Noelia Albarran 
Mulet, este sábado día 14 ganadoras 
del torneo Open Padel Germanor C.I. 

Serramar i C.E. Amposta 2012

El Club Pesca Deportiva “La Lubina” realizo el 
pasado sábado, 14 de Julio, el 6º concurso del 
campeonato social del año 2.012, que en esta 
ocasión se celebro en la costa norte “roque” 
desde las 20:00 a las 08:00 horas. 

Los presagios que había para este concurso 
ya eran malos desde el comienzo porque 
la costa se vio afectado por un temporal de 
“gregal” donde las olas saltaban en cualquier 
puesto de pesca que hay señalizado y que 
se materializo con muy pocas capturas, de 
veintiséis concursantes solo lograron capturas 
siete.

A pesar del estado de 
la mar la temperatura 
es lo único que respeto 
a este grupo de locos 
pescadores y que al 
final los ganadores 
fueros los siguientes:

1º - Jaume Pomada 
2º - José J. Chaler 
3º - José Luis Bas
Pieza de mayor peso: José A. Garcia Burgos 

(sargo de 630 gramos)
El próximo concurso se realizara el día 28 de 

Julio en la costa norte “roque” desde las 20:00 a 
las 08:00 horas. Esperemos que el estado de la 
mar sea el mas apropiado para poder practicar 
el deporte de la pesca.     

Los alumnos y alum-
nas de bailes de salón 
de Gentsana celebra-
ron su fin de curso 
donde recibieron el 
reconocimiento a su 
dedicación por esta 
actividad de parte de 
su profesor Nacho. 
Desde aquí les felicita-
mos por su constancia 
y les deseamos un fe-
liz verano.
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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.

Míticas 24hdDe Montmeló
El pasado fin de semana (7-8 Julio) el equipo 

“Castellón Mediterráneo He-Le Team” participó 
en las míticas 24h. de resisténcia de Montmeló 
(antiguamente de  Monjuic) obteniendo un 
magnífico resultado en su 1ª participación: 4º EN

La categoría debutantes
La cosa empezó el jueves con las verificaciones 

administrativas y el montage de hospitality y box, 
cosa que se alargó hasta la tarde, cuando con 
todo más o menos en marcha realizaron unos 
entrenamientos previos para verificar que la moto 
y los pilotos estaban en su sitio. El Viernes tras pasar 
las verificaciones técnicas, donde los comisarios 
verifican que las motos y los equipos de los pilotos 
cumplan con las exigencias del reglamento, todo 
el equipo se relajó un poco antes de las pruebas 
clasificatorias de la tarde, donde se decide el orden 
de salida. Tras rodar 1/2 hora cada piloto, la media 
de la suma de todos los tiempos decide el tiempo 
final del equipo, clasificándose en la 34º posición 
de un total de 47 equipos, 3º de su categoría. Y 
llegó el día D. El sábado a las 15h se da la salida a la 

prueba de resistencia en moto más importante de 
nuestro país. La salida la realiza David López, que 
con una gran salida se coloca en la 30º posición y 
2º de la categoría. Con todo en el sitio, al terminar 
la 1ª hora toma los mandos Pablo Herrero, el cual 
mantiene posiciones hasta que a la 1/2 hora hace 
gestos al muro para entrar. Primer contratiempo, 
rotura del selector del cambio. 40 min. reparando 
y remontada al canto, ya que bajamos a la 5ª 
posición. Seguimos los relevos con Miguel Muñoz 
1º, y Roberto Esteller después. Cuando este está 
a punto de terminar con su relevo, entra antes de 
tiempo con el mismo problema, OTRA VEZ NO!!!.....
pero es que sí, y otra vez parada extra y pérdida 
de tiempo extra, solo que esta vez, los “mecas” ya 
están entrenados y solo perdemos 20 min. (muy 
bien chicos). A partir de aquí, la moto funciona a la 
perfección y los relevos se suceden si

incidentes. Cuando cae la noche, estamos otra 
vez los  4º en la categoría. Pero con gomas nuevas 
y frenos nuevos, Miguelín se marca un relevo de 
“escándalo” marcando tiempos que ni de día había 
podido conseguir, recuperando varias posiciones 
y recuperando la posición del podio (3º). Los 

demás pilotos mantienen posiciones y se acercan 
al 2º clasificado. Cuando se hace de día el equipo 
tiene a sus perseguidores a más de 15 vueltas y se 
acerca cada vez más al 2º clasificado (menos de 5 
vueltas). Pero lo que tiene esta carrera es que es 
impredecible y sobre las 10 de la mañana vuelven 
los problemas en forma de sólo disponer de de 2 
marchas (5ª y 6ª) así que todas nuestras esperanzas 
desaparecen y todos nuestros esfuerzos se centran 
en acabar la prueba. A las 15h. del domingo 8 de 
Julio, concluye la prueba más dura de nuestras 
vidas, con Roberto Esteller (“Lo Mellat”) a los 
mandos de una Yamaha R1 que casi sin aliento 
cruza la línea de meta. HEMOS TERMINADO LAS 
24H!!!!......... Objetivo cumplido.

Agradecer muy especialmente a los miembros 
de nuestro EQUIPAZO el esfuerzo realizado, sin ellos 
no hubiera sido posible. No menos importantes 
son nuestros patrocinadores, sabemos de la 
situación actual y su esfuerzo es digno de mención. 
Especialmente a la Diputación de Castellón y al 
Ayuntamiento de Peñíscola, así como a los demás 
implicados es este proyecto. GRACIAS A TODOS!!

24h. de 
resistencia 
de Montmeló
El equipo Castellón 
Mediterráneo HE-LE TEAM 
participa con éxito en las

ASAMBLEA  GENERAL 
Por el presente se convoca a los señores socios 

para la JUNTA  GENERAL ORDINARIA que se 
celebrará en el salón de actos de Caixa Rural, 
Caixa Vinaròs (Plaza Cardenal Tarancón),  el 

próximo  VIERNES 27 de JULIO, a las 20:30 horas en 1ª convocatoria 
y 21 h. en segunda, con  arreglo al siguiente

ORDEN  DEL  DÍA: 
-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
-Estado de Cuentas .
-Balance deportivo
-Presupuesto para la Temporada 2012-2013.
-Informe remodelación Junta Directiva y plantilla
-Ruegos y Preguntas.

A  CONTINUACIÓN:
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Con un punto único del  ORDEN  DEL  DÍA:
-Aprobación de precios carnets y entrada al estadio.

Por la importancia de  los asuntos a tratar se encarece su 
puntual asistencia.

  Vinaròs, 12 julio 2012
El Presidente, Joaquin Geira Juan
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III campus Jordi Pablo Vinaròs C.F. 

Benidorm, 7 i 8 de juliol de 2012

2 records de Xavi Bordes i 10 
medalles van aconseguir en una 
espectacular actuació els nadadors 
del Club Natació Vinaròs en la Piscina 

Municipal de Benidorm.  Un total de 308 
nadad@rs representant 35 equips de la 
Comunitat Valenciana van acudir al Campionat 
Autonòmic d’Estiu de la categoria Infantil. El 
Club Natació Vinaròs ho va fer amb 13 nadad@
rs, - Laia Casanova, Maria Compte, Llucia Jaime, 
Xavi Bordes, David León, Joan Ferrer, Jesús 
Sancho, David Miranda, Héctor Segura,  Albert 
Castañeda, Toni Bordes, Joel Segura i Guillem 
Segura – i l’entrenador Albert Delmonte.

Xavi Bordes va batre 2 records autonòmics 
(14 anys) en les proves de 800 i 1.500 m. 
lliures en uns temps de 9:18.38 i 17:33.01 

respectivament, a més de 2 medalles d’Or en 
les proves de 400 m. lliures (4:28.72) i 1.500 m. 
lliures.

David León es medalla d’Or en 200 m. 
papallona en un temps de 2:19.94 i medalla 
de Bronze en 100 m. papallona en un temps 
1:04.13.

Joan Ferrer aconseguí medalla de Plata en 
la prova de 200 m. esquena en un temps de 
2:26.31.

Albert Castanyeda va fer 2 medalles de 
Bronze en 50 i 200 m. lliures.

En la prova de relleus 4x200 lliures, l’equip 
format per Xavi Bordes, Toni Bordes, David 

Miranda i Albert Castanyeda s’emportaren les 
4 medalles de Bronze fent 8.23.15.

En la classificació conjunta el C.N.V. obté una 
magnifica tercera posició en categoria masculina 
i onzena en femení dins el ranquing autonòmic 
infantil.

Del 18 al 22 de Juliol els nadadors Infantils del 
C.N.V. competiran en  el Campionat d’España 
Infantil a Barcelona on faran valdre les 30 
marques mínimes nacionals assolides durant 
la temporada.  Esperem que estos darrers dies 
d’entrenament a la piscina municipal d’Amposta 
de 50m. hagen pogut donar un plus a la seua 
preparació per competir en piscina de 50 m.

Campionat  
Autonòmic 
Infantil  d’estiu

En la darrera competició de la temporada per a la categoria aleví, Martí Segarra va nadar en els companys de la nostra selecció autonòmica que es va 
desplaçar a Cadiz, on va disputar les proves de 100 m. papallona i 200 m. estils classificant-se en 23éna. i 32éna. posició respectivament.

CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ  Cadiz, 6 al 8 de Juliol de 2012.

Rafa Marcos

DEBUT
Este domingo a partir 

de las 18:30 horas, el 
Vinaròs C.F., temporada 

2012/13, debuta en el Trofeo de l’Avellà. Su 
rival es el anfitrión Catí. Para conseguir la 
clasificación para disputar la final, se tienen 
que superar las victorias que han conseguido 
el Torreblanca (0 – 1) y el Cinctorrà (2 – 3). 

Esta semana ha empezado la pretemporada 
langostinera que ha levantado expectación 
por conocer  y ver que pueden ofrecer las 
caras nuevas que se han incorporado. Pese 
a las dos espantadas, en el momento de 
redactar estas líneas, siete son las nuevas 
incorporaciones, aunque esta a punto de 
confirmarse otra más. En caso de concretarse 

este nuevo fichaje, aún faltaría por lo menos 
incorporar un portero. 

Falta la confirmación oficial por parte 
del club de dos nuevos amistosos, uno en 
Xert y el otro en casa ante el Traiguera en el 
que sería el primer amistoso del remozado 
Vinaròs ante sus aficionados. Este partido 
sería el 8 de agosto a las 20:30 horas.

El Fútbol Base Vinaròs cf. ha 
finalizado la primera semana del III campus 
Jordi Pablo, han participado 30 Alumnos 
que se lo han pasado en grande, las jornadas 
han transcurrido de la siguiente forma, de las 
17 horas a las 18:30 horas, técnica individual, 
posesión del balón, etc.. a las 18:15 piscina 
para los mayores, a las 18:30 se ha repartido 
fruta para todos los alumnos, de las 19:00 horas 
a las 20:horas, técnica colectiva, y a las 19:45 
piscina para los más pequeños, al finalizar 
la jornada se les ha entregado un tortazo de 
la marca (Bimbo) a cada alumno, quedan 2 
semanas de campus, para la segunda semana 
hay 33 alumnos y para la tercera semana 32 

alumnos, comentarles que están cerradas  las 
inscripciones para el Campus, al finalizar el 
campus se les entregara un trofeo y realizaremos 
una merienda para todos los alumnos.  
También comentarles que siguen abiertas las 
inscripciones de l’escola futbol base Vinaròs 
cf para la temporada 2012-2013, toda la 
información la pueden encontrar en www.
futbolbasevinaros.com, hay jugadores que 
se desplazaran 50 km para jugar en nuestra 
escuela, esto quiere decir algo, también 
diferentes clubs están llamando a nuestros 
jugadores para incorporarse a sus equipos , ( 
si tan buenos se creen que son estos clubes ) 
¿por qué no hacen el trabajo desde bajo como 

hemos realizado nosotros?, llamar a jugadores 
que llevan 4 o 5 años formándose es muy fácil, 
nosotros seguiremos trabajando en pro de 
nuestro Vinaròs cf  y si hay algún jugador que 
tiene que dar un salto a otro club que sea de 1ª 
o 2ª división, todo lo demás es marear la perdiz. 
También queremos darle la enhorabuena Al 
nuevo fichaje del Vinaròs cf,  Rafael Ribera,  
jugador que se formo en las filas del futbol base 
Vinaròs cf , después recalo en el  Vila-real, Reial 
Múrcia juvenil, Múrcia Esportiu juvenil, Múrcia 
Esportiu ,Santomera, Reial Múrcia B (Tercera), 
Moratalla CF, tercera división. 

También ha formado parte en diversas 
ocasiones de la selección de Murcia.



“ Com ja ve sent costum , la comparsa Poche & Friends va celebrar el passat dia 7 de 
juliol , coincidint este any amb el día gran de Pamplona, San Fermín .

 Els comparseros i amics van podre disfrutar d’una nit molt divertida a la finca de 
Juanito. Des d’aqui donar les gracies a tots els assistents i ja convidar-los per al proper 

any.” Viva san fermín gora San Fermín !!!!!!

“ Com ja ve sent costum , la comparsa Poche & Friends va celebrar el passat dia 7 de 

 Els comparseros i amics van podre disfrutar d’una nit molt divertida a la finca de 
Juanito. Des d’aqui donar les gracies a tots els assistents i ja convidar-los per al proper 

societat

Trobada de ex-alumnes del col.legi Misericordia de la promoció 1977

Al Mercat Municipal, exposició fins al 15 de setembre de 

“Fantasies de Carnaval” de Marcela Sopesdra, inaugurada 

per la regidora de Turisme Elisabet Fernández, la regidora de 

Comerç Amparo Martínez i els responsables de l´associació de 

venedors del mercat.

Un grup d’amigues fent la tertulia

‘’Moltes felicitats Juanma Beltrán pel teu 17è ‘’Cumple’’ de part de tota la familia... pares, germana, cosins, tios i els iaios.
Els fotografs, al peu del canó



30

El passat dissabte 14 de juliol , les comparses Ja Hi 
Som & Tot dins d’un Got, es van unir per primera 
vegada per a celebrar un sopar de germanor a la carpa 
de l’Atlàntic.

Posteriorment es va fer una “Festa Carnavalera “al Red 
on van destacar els DJ’S de les comparses .

Estos actes reflecteixen el “bon rotllo” que hi ha entre 
les comparses i la unió per a fer el Carnaval de Vinaròs 
cada vegada més gran.

La nit va estar marcada pel bon ambient  i les ganes 
que té la gent  de Carnaval,  escalfant motors per al 
Summer Carnaval  del 3 i 4 d’agost.

 Ja Hi Som & Tot dins d’un Got
Carnival 
Summer 
Festival

Fotos Juanjo Mateu
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 Ja Hi Som & Tot dins d’un Got

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

Caña ó Vino
Bodega H. Anson  2 2,50€TAPA



RESTAURANT BERGANTÍN
C. del Varador, s/n - Tel. 964 455 990

LA COCINA DE JAVIER RAMOS
Av. de Barcelona, 11 - Tel. 964 453 990

EL LANGOSTINO DE ORO
C. de S. Francesc, 31 - Tel. 964 451 204

RESTAURANT NÀUTIC
C. del Varador, s/n - Tel. 964 450 904

RAFEL LO CRISTALERO
C. de Cervantes, 2 - Tel. 964 402 048

RESTAURANT LA ISLA
Pg. de Sant Pere - Tel. 964 452 358

RESTAURANT VINYA D’ALÒS
Pg. de Blasco Ibáñez, 13 - Tel. 964 454 962

35 € (IVA inclòs)




