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La Policia Local 
salva una vida

X Edició del Concurs de 
Cuina Aplicada al Llagostí 

‘a la llum de la lluna’ Presenten el ‘Summer 
Carnaval 2012’
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Banyats per la llum de la lluna degustàvem el 
‘Fargallot brunyit’. Les mans de Santos perfectes 
en la seua sincronia des de l’interior de l’estructura 
de Latorre sobre la qual es projectava una imatge 
exuberant, quasi salvatge, cobrint la delícia de 
merengue. El campanar recollint el macking-of, la 
prèvia de tot el muntatge, gravat des de primera 
hora per Joan Astasio. Era un dels actes il·luminats 
per la plenitud d’una setmana que mantenia el criteri 
original de les nits blanques. Continuem sent únics, 
participatius, intentant l’avantguardisme, malgrat tot, 
amb uns últims dies en els quals la cultura es revolt 
contra el so de les campanades a morts. Els forns 
oferien un altre tipus d’aliment per l’esperit, també  
tant necessari, viatjant pels sentits del gust, l’olfacte, el 
so i la imatge.... La tertúlia a la llibreria, les escultures 
de Cinta Barberà, més curtmetratges, dansa, pintura... 
Creatius i imbatibles. Per arrodonir les propostes, un 
concert a cel obert de la Jove Orquestra. L’expressió 
de felicitat del director Renovell, la jove perícia, l’intent 
de domini de l’instrument, les notes a la recerca del 
virtuosisme, l’encant de la música al pati interior del 
mercat convertint la cita en un regal per a una tarda 
de diumenge. Amb tots els recursos sobre la taula 
Vinaròs continuava navegant en ple estiu, amb tota 
aquella gent que li dona sentit, que aporta imaginació, 
propostes, i un tarannà de vora mar, una idiosincràsia 
militant nit rere nit característiques pròpies a les 
terrasses del passeig marítim,  que com l’any passat 
repetien èxit de convocatòria. 

I tota aquesta activitat, amb el reso d’unes paraules 
a cau d’orella què, encara que mai no he viatjat a 
Botswana, sí em van llevar la son. Un vinarossenc em 
confessava inesperadament que hi ha dies que no té 
ni un euro per poder comprar menjar. Que hi ha dies 
que passa gana. Que és cert que volen acabar en tot, i 
que “ja no crec en la política”. El cor de carn de gallina, 
com la cultura. Precisament, quan alguns estem 
pensant just en el contrari,  en la manca de política que 
existeix actualment. De bona política. Elaborant una 
comparativa, podríem dir que així com el cinema no 
té la culpa que hi hagi directors pèssims, la política no 
és responsable de l’existència de detestables directors 
de la cosa pública que sols han après a blindar les 
seues butxaques. Pels que ara maleïm la política, cal 
recordar que es remunta al neolític, i què, ho sentim, 
però tenim que recórrer novament als grecs, i segons la 
definició, política prové de politikós: “ciutadà, civil, que 
fa referència a l’ ordenació de la ciutat”. També se l’ha 
definit com la comunicació dotada d’un poder, relació 
de forces o – això sí que és de justícia poètica - com l’art 

del possible.  Així què, probablement, el que deuríem 
es reconsiderar i dignificar el terme, que de polítics hi 
ha de moltes classes, també d’honrats. Sí, jo en conec 
-tot i que entenc que esta afirmació, possiblement, no 
resulti suficient. El polític no és un ésser que disposa 
d’estranys poders sobrenaturals, ni de qualitats 
hipnòtiques, ni tampoc no ha signat, que se sàpiga, 
pactes en el diable que li permeten una  estància 
ininterrompuda en el poder. Renegar de la política pot 
conduir-nos a un atzucac, perquè tots els fonaments 
de la nostra civilització naixen d’aquest concepte. Per 
cert, Aristòtil  ja descrivia a l’esser humà com un animal 
polític. En aquest sentit, i respecte a l’altre esglaó 
que conforma la societat, el ciutadà, cal recuperar 
també la dignificació del terme, molt depauperat 
últimament, ja que -recorden?-, formem part inherent 
d’una versatilitat social capaç de transformar el món 
i de impulsar un canvi, de del què, això sí, deuríem 
clarificar la direcció. Altra qüestió que cal recordar 
són els nostres drets i deures. Per que fa als deures, 
últimament, són ben coneguts. Molts ens sentim part 
d’un ramat al qual s’esprem de manera continuada. Els 
ciutadans formem part de la comunitat política, tot i 
que no estem subjectes a una relació especial davant 
l’administració, a no ser, com deia abans, per a preparar 
el talonari coaccionats per un sentiment de indefensió. 
Parlàvem de deures, però, respecte als drets, és 
probable que els haguem oblidat. La desmemòria 
és una característica molt comú, molt humana. De 
vegades, polític i ciutadà es converteixen en exemplars 
de Ciutadà  Kane, - magistralment interpretat per Orson 
Welles- retrat d’un home amb una vocació que germina 
sota el paraigües de l’ idealisme i del servei social, per 
evolucionar gradualment cap a un implacable anhel 
de recerca de poder. Hi ha gent que oblida els seus 
orígens. Hi ha gent, homes i dones públics/ques, que, 
malauradament, han oblidat sota la capa de pols del 
temps i els vehicles de marca perquè es va afiliar a una 
o altra sigla, o que han oblidat perquè lluitaven o que  
-tot un colp per a la higiene mental- han perdut de 
vista el seu objectiu, el sentit de les coses, el seu Bosó 
de Higgs, la partícula essencial, la seua finalitat vital: el 
seu Rosebud. 

Rosebud 

Des d’El Faristol felicitem esta setmana als 
efectius de la Policia Local, i especialment a Julio 
Serret i David Borque, per haver salvat la vida d’un 

ciutadà que havia entrat en parada cardiorespiratòria 
mitjançant un d’els desfibril·ladors adquirits fa poques 
setmanes pel consistori, que van fer el seu paper en les 
tasques d’estabilització fins que va arribar el SAMUR. 
De vegades, la feina que desenvolupa la Policia sols es 
fa visible en moments com aquest, però el que és cert 
es que és un treball continu, què, de vegades, no està el 
suficientment valorat. Felicitats.

URGENT en adopció

T. 609 763 908El Corralet
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Dilluns al matí tenia lloc al saló de 
plens de Vinaròs la benvinguda oficial 
als xiquets i xiquetes sahrauís que any 
rere any passen dos mesos de vacances 
a la nostra ciutat. Mitjançant la tasca 
que realitza SMARA, es possibilita que 
alguns menuts que viuen al Sàhara 
en campaments en condicions molt 
precàries puguen passar els mesos 
d’estiu en acollida amb algunes 

famílies, mesos que són els que 
pateixen les més altes temperatures, 
que poden arribar fins els 50º, al seu 
territori. Com ha explicat Juana dell, 
és aquí on poden assistir a revisions 
mèdiques que realitza altruistament 
el personal de l’Hospital Comarcal, 
a més de poder acudir a altres tipus 
de revisions per fer un seguiment del 
seu estat de salu. L’alcalde de Vinaròs, 
Juan Bta. Juan i la regidora de Benestar 

Social, Marcela Barbé, han encapçalat 
la benvinguda acompanyats d’altres 
regidors de la corporació municipal. 
Aquest any, a conseqüència de 
retallades en algunes subvencions 
el nombre de xiquets i xiquets que 
han pogut  integrar-se als programes 
de vacances d’acollida han segut 
menys que en edicions anteriors. Juan 
desitjava que l’estància a Vinaròs fora 
el més agradable possible.

Benvinguda 
als xiquets 
i xiquetes 
sahrauís 

El IVAC+R, Instituto 
Valenciano de Conservación 
y Restauración de bienes 
culturales (http://www.ivcr.es/) 
será el encargado de restaurar 
la deteriorada escultura de la 
imagen de San Juan, que desde 
tiempos inmemorables ocupó 
la hornacina del santo en la 
céntrica calle del municipio de 
Vinaròs.

Tras las gestiones realizadas 
por el diputado Mariano 
Castejón, vecino de la calle, el 
jueves 19 se trasladó a Vinaròs 
la directora del IVAC+R, Carmen 
Pérez García, para estudiar y 
analizar in situ la conveniencia o 
no de proceder a la restauración 
de la imagen antigua de San 
Juan Bautista, que los vecinos 
de la calle han conservado hasta 
la actualidad. 

La primera impresión de 
esta talla de madera esculpida 
presumiblemente a principios 
del siglo XIX fue, que si bien 

no es una pieza de gran valor 
artístico, si que lo tiene como 
muestra de la imaginería 
popular y tradición costumbrista 
de nuestro municipio. Con el 
paso de los años la imagen se 
fue deteriorando, especialmente 
por las innumerables capas 
de pintura que esconden 
la imagen original. Así lo 
constataron tanto la técnica, 
como el Diputado Provincial 
de Cultura, Héctor Folgado, el 
alcalde Juan Bautista Juan, el 
concejal de Cultura Lluis Gandía  
y Mariano Castejón, que aportó 
la imagen al Ayuntamiento para 
que éste solicite formalmente 
la restauración al Instituto de 
conservación dependiente 
de la Conselleria de Cultura 
y que el próximo año esta 
talla en madera, policromada, 
tras el correspondiente 
reconocimiento, estudio, 
conservación e intervención 
pueda ser  exhibida en todo su 
esplendor en la tradicional fiesta 
del santo.

La imagen de San Juan, de Vinaròs será 
restaurada por el IVAC+R
Se cree que es una talla de principios del siglo XIX
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La concejal de Gobernación, Mar Medina, 
ha informado que “el pasado sábado la Policía 
Local de Vinaròs logró salvar una vida humana 
al utilizar por primera vez uno de los nuevos 
desfibriladores adquiridos hace pocas semanas 
por el consistorio.”

Meidna ha relatado que “sobre las 13 horas 
del sábado 21 de julio se recibió una llamada en 
el 112 alertando sobre el desvanecimiento de 
un varón, vecino de Vinaròs y nacido en 1947, 
en un local de la ciudad y que presentaba una 
parada cardiorespiratoria.”

Acto seguido, según la información facilitada 
por la edil, “se inició por parte de los agentes de 
la Policía Local las maniobras de reanimación 
cardio-pulmonar (RCP) y la puesta en marcha 
del desfibrilador.”Pasados unos pocos minutos 
llegó la SAMU momento en el que “el paciente 
estaba ya estabilizado y fuera de peligro 
aunque fue trasladado de inmediato al Hospital 
de Vinaròs donde se siguió con el protocolo 
establecido para estos casos.”Medina señala 
que “hay que recordar que hace pocas semanas 
el Ayuntamiento adquirió 6 desfibriladores 

con destino al pabellón municipal, ciudad 
deportiva, pistas de atletismo y los 3 vehículos 
de la Policía Local, recibiendo todo el personal 
el correspondiente curso de RCP y uso del 
desfibrilador.” La edil ha indicado que “quiero 
mostrar mi más sincero agradecimiento a los 
dos agentes, Julio Serret y David Borque, que 
gracias a su profesionalidad y rápida respuesta 
han demostrado una vez más que en Vinaròs 
disponemos de una Policía Local preparada 
para responder a las diferentes situaciones de 
necesidad de la población.”

La Policía Local de Vinaròs 
salva una vida 
Efectivos de la Policia local lograron salvar a una per-
sona al usar por primera vez uno de los seis nuevos 
desfibriladores adquiridos por el Ayuntamiento

La consulta de endoscopia diagnóstica y 
terapéutica del Hospital de Vinaròs ha realizado 
desde principios del presente año un total de 825 
pruebas endoscópicas, de las que 446 han sido 
colonoscopías y 359 gastroscopias. Estos datos 
representan un aumento del 6% respecto a los 
datos del año anterior en el que se realizaron un 
total de 1.444 pruebas endoscópicas durante los 
doce meses.

Durante el presente año el Hospital de Vinaròs 
ha realizado un importante esfuerzo inversor con 
la compra de un nuevo videocolonoscopio y un 

nuevo videogastroscopio por un 
importe total de 32.800 euros. 

La consulta dispone en plantilla 
de 1 facultativo especialista, 
2 enfermeras y 1 auxiliar de 
enfermería. Este personal propio 
se ve reforzado con 2 facultativos 
más procedentes del Hospital La 
Fe y del Hospital de la Plana.

La consulta de endoscopia del Hospital 
de Vinaròs realiza en estos momentos un 
amplio abanico de técnicas como el gas argón, 

polipectomías, gastrotomía endoscopia 
percutánea, dilataciones, test de Clotart, 
intolerancia a la lactosa y a la fructosa y ligadura 
de bandas esofágicas.

El Hospital de Vinaròs ha realizado 825 prue-
bas endoscópicas en los primeros meses de 2012
La cifra representa un 6% de aumento 
respecto al año anterior

Batalla afirma que “estem davant d’un abús”  
El portaveu d’EV, Lluis Batalla, ha plantejat la 

probabilitat de la insubmissió en el pagament 
de les taxes de recollida de residus com una 
opció ciutadana a tindre en compte davant d’una 
“cacicada” que planteja, a la vegada, preguntes 
com per exemple, “qui ha elaborat el padró, quin 
és el criteri de reciclatge que s’ha determinat, o 
qui ha decidit que l’únic criteri siguin els metres 
quadrats”. Segons Batalla, hi ha societats, que 
“deuran pagar preus abusius”, seguint un criteri 
implantat per un govern local que “prefereix 
anteposar la disciplina de partit, en lloc de pensar 
en el sentit comú que ens beneficiaria a tots i a 
totes”. 

El portaveu d’EV ha manifestat respecte a 
aquesta última polèmica al voltant de les taxes 
que el problema “en cap cas ha estat el cobrament 
de 38 euros o no durant aquests anys”, ja que 
segons ha precisat s’hauria de veure si anava inclòs 
ja en l’IBI, “cosa que no li ha interessat determinar 
al govern municipal actual”. Per a EV, segons 
Batalla, el principal problema resideix en que “el 
govern valencià no ha acomplert els terminis de 
implantació dels diferents Plans de Tractament de 
residus”. Batalla s’ha preguntat qui pagarà el servei 

de transport realitzat fins a Xixona “ja que el Pla de 
Residus no s’ha fet en els terminis marcats”.  

A més, l’opció escollida pel govern valencià, la 
incineració,malgrat la planta de Cervera, és per a 
EV un problema greu, així com el fet que s’hagi 
volgut “fer negoci a costa del poble”. “Fixem-
nos qui forma part del consell del Consorci de 
residus d’aquesta zona, les mateixes cares de la 
Diputació de Castelló”. Segons Batalla, “el mateix 
estat espanyol ha presentat una demanda contra 
el consorci, el mateix estat demanda al consorci 
perquè pensa que els preus s’han disparat molt a 
la presó d’Albocàsser”.

Per a EV, “estem davant d’un abús, d’un 
atracament, d’un nou atemptat a la societat”. “El 
PP-Vinaròs també practica el terrorisme social”. 
D’altra banda, i davant els diferents propostes 
plantejades des de diferents partits, i d ela 
possibilitat d’accedir a unes bonificacions amb 
la proposta “Si + recicles – pagues”, Batalla ha 
matisat que “es parla de premi per reciclar, de 
descomptes si es contribueix de manera cívica a 
reciclar,i la qüestió és com accediran a aquestes 
compensacions aquells que no produeixen 
residus”. Des d’EV es creu que “no es tracta de 
conformar-se amb un descompte”.”Ni mot menys 

veure com es pot pagar”. Batalla  ha denunciat, 
finalment, “la incapacitat de fer política, la 
inoperància social i econòmica dels responsables 
locals i la predisposició de fer favors als verdaders 
culpables”.

D’altra banda, Batalla ha afirmat que donarà 
recolzament a la moció del PVI respecte a la 
reducció d’un 50% dels sous dels regidors. Tot i així, 
el portaveu d’EV a recordat que en el seu moment 
des del seu partit es va proposar renunciar al sou 
durant sis mesos per destinar aquests diners a 
l’adquisició de llibres per estudiants de Vinaròs. 

EV qualifica de “cacicada” les taxes
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Emma Bas

La
Barana

actualitat

Recepta per als 
temps que corren 
Ingredients:
-	Ganes d’aprendre i descobrir
-	Una estona diària per dedicar a un mateix
-	Dos somriures cada hora (com a mínim)
-	Dos orelles ben obertes per escoltar 
-	Dos ulls igual d’oberts per no perdre’s detall 

d’allò que tenim davant
-	Una ampla i acurada xarxa d’amistats (tant de 

noves com d’aquelles que no te’n recordes quan 
van començar a ser-ho)
-	Un bon grapat de llibres i fotografies antigues
-	Molta paciència per a què la recepta no se’ns 

rostisca massa prompte
-	Un polsim de bon humor per donar-li el toc 

just

Preparació:
La nit anterior al dia que volem preparar aquesta 

recepta, pensar en reservar uns minuts del dia 
que vindrà. Despertar-nos amb alegria i respirar 
(sí, ho fem tots els dies, però avui ho farem de 
forma conscient). Agafarem algun dels amics de la 
nostra acurada xarxa i compartirem amb ell algun 
pensament, confidència o indignació. Pensarem de 
correspondre’l, escoltant el que ell haja de de dir-
nos. Seguidament, quan ja la conversa amb l’amic 
haja servit per allegeurir-nos, ens interessarem per 
alguna lectura, ja siga nova o antiga. Pot servir un 
diari, un fragment d’un llibre que ens agrade o una 
cita. 

I intentarem portar a terme les nostres tasques 
qüotidianes, observant en tot moment què podem 
fer a millorar-les i fer-les més eficients i atractives. 
Atenció: si en el transcurs d’aquestes tasques 
ens assalta la monotonia o les poques ganes, 
intentarem descansar o potser centrarem el nostre 
interès en aquells tenim al costat: companys de 
feina, familiars, etc. Ens interessarem per saber com 
se senten o si ens han de contar alguna cosa.  No 
renunciarem tampoc a saber què passa al nostre 
voltant, no dubtant de descobrir noves xarxes de 
comunicació i nous recursos informatius. Farem 
la tria més propera als nostres interesos, sense 
rebutjar la resta. 

Ens dedicarem a escoltar el nostre cos per saber 
què necessitem: exercici físic, descans o pot ser 
només tancar els ulls. I viurem cada dia, amb la 
sensació d’haver aprés coses noves, haver escoltat 
i haver compartit.

Abstindre’s comensals amb ràbia no ben 
canalitzada, memòria històrica retorçuda o poques 
ganes de obrir la seua ment. 

Tots aquells que cuinen aquests ingredients 
amb amor i dedicació, obtindran valuoses 
compensacions personals que –el més important- 
no aniran carregades amb pujades d’IVA ni amb 
retallades nadalenques.

A pocas fechas para celebrar la cita carnavalera 
del verano, que tendrá lugar los días 3 y 4 de 
agosto, se ha presentado en la sede de la COC el 
Summer Carnaval Vinaròs 2012 con los carteles 
anunciadores de la cita veraniega, diseñados por 
David Aguado. La presidenta de la Comisión, Elke 
Fernández, acompañada por la edil de Fiestas, Carla 
Miralles ha destacado las principales novedades 
que se podrán vivir en esta edición, como que 
se incrementa el número de participantes, ya 
que se incorporan 800 comparseros, además de 
41 reinas, 14 carrozas y una más sobre la que las 
dras lucirán plataformas. Así, esta fiesta veraniega 
del Caranaval plenamente consolidada, como 
destacaba Fernández,  se vivirá durante dos 
noches. Para el día 3 está programado el sopar a 
la fresca en el que participaran 2.000 personas, 
una noche en la que participarán también Ball de 
Dimonis con un correfoc que dará paso a la Fiesta 
Banca, amenizada por los DJ oficiales del Carnaval. 
Posteriormente se desarrollará la Fiesta del Agua, 
bautizada como Water Party, que, como indicaba 
Ferández, tuvo tan buena aceptación el año 
pasado.  El día 4, sábado, tendrá lugar a partir de las 
23 horas el gran desfile de Carnaval en el paseo Fora 
forat, con el correspondiente montaje de gradas 
que acogerán al numeroso público que suele 
congregarse en esta cita que pretende ofrecer una 
pincelada de lo que se vive en Vinaròs durante los 
carnavales de febrero. Como curiosidad, este año 
se contará con la participación de una comparsa 
de la ciudad de Oloque está hermanada con la 
comparsa viranocense Pensat i fet, “el Caranaval 
trasciende”, ha señalado Fernández, quien ha 

informado que también se contará, como en la 
edición anterior, con un photocall para aquellos 
que deseen hacerse fotos con las drags o con las 
reinas de las comparsas. 

Por otro lado, la presidente de la COC avanzaba 
que el Carnaval colaborará con la familia 
de Jonathan, que sufre anemia de Fanconi, 
recaudando dinero a través de una campaña de 
merchandising que se ha puesto en marcha desde 
la COC. 

Todo a punto para el ‘Summer Carnaval’

Te esperamos en el Stand del Mercado 
Municipal de Vinaròs, de lunes a jueves
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Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

EMILI FONOLLOSA

PAI de Mercadona 
Además, Juan a informado que se ha acordado emitir informe favorable de resolución del contrato del  PAI de Mercadona a la empresa Augimar. Juan ha 

recordado que el 9 del 1 de 2012 se acordó mediante un pleno solicitar en Conselleria este dictamen, “se ha resuelto uno de los conflictos importantes en los 
programas?, ha manifestado Juan. El PAI Sur-12, conocido como PAI de Mercadona, es el lugar  donde se tiene que emplazar en un futuro el segundo centro 
de salud, “a partir de ahora vamos  ha abordar el desarrollo del programa y a regularizar la situación de todas las cuotas del mismo”. “Están realizando desde 
servicios técnicos los informes pertinentes para poder poner en marcha una licitación de obra pública gestionada directamente por el Ayuntamiento”. 

Sentencia favorable al 
consistorio para el caso de 
“la milla” de Juan XXIII
El Ayuntamiento no deberá abonar los 6’4 millones de euros 

que pedían por  la zona de Juan XXIII gracias a que el jurado de 
expropiación forzosa resuelve el conflicto a favor del consistorio 

El Ayuntamiento de Vinaròs ha recibido la 
notificación de la primera sentencia favorable 
tas algunos reveses materializados en sentencias 
que obligaban a pagar al consistorio en diferentes 
contenciosos. Como ha explicado el alcalde de la 
ciudad, Juan Bta. Juan, respecto a las conocidas 
zonas verdes emplazadas en Juan XXIII, el 
jurado provincial de expropiación forzosa ha 
atendido la alegación realizada por el consistorio 
vinarocense basada en el  acuerdo adoptado por 
el pleno del consistorito de suspensión forzosa 
de todos los programas para su revisión. Juan ha 
recordado que la expropiación estuvo valorada 
en 6.414.000 euros por parte del propietario, 
y que desde Ayuntamiento se ha solicitado al 
jurado que esta valoración de 6’4 millones no 
se tuviera en cuenta debido a que se habían 
iniciado trámites para resolver este conflicto 
con un vecino de Vinaròs mediante la fórmula 

del aprovechamiento urbanístico evitando 
así un desembolso en metálico. Una petición 
que ha sido atendida. Juan ha vinculado esta 
noticia a que “esta corporación ha puesto 
sobre la mesa las soluciones y ha hecho el 
trabajo que correspondía” Según ha apuntado 
Juan, la resolución que se ha dispensado a 
equipamientos privados, como en este caso de 
las conocidos como milla verde “de las que se 
pedía la expropiación forzosa dado que el PGOU 
no había planteado ninguna solución”. ¿También 
quiero decir que una parte importante ha sido 
crítica con estas zonas, pero quien está pagando 
la corporación actual”, ha criticado Juana 
ñadiendo que no se había planteado ninguna 
solución alternativa durante 8 años. 

“Hemos conseguido dar los pasos necesarios 
de aquello que veníamos buscando, buscar 

soluciones”, ha concretado Juan, para quien 
esta noticia significa que “este ayuntamiento ha 
paralizado lo que hubiera supuesto la quiebra 
absoluta de haber tenido que hacer frente a 
otra expropiación de 6,4 millones”. Todo ello, 
ha señalado, tras dos legislaturas en las que 
por parte de “quien ha estado al frente del 
ayuntamiento solo ha sido capaz de hacer crítica 
del PGOU y anunciar consecuencias negativas 
derivadas de este plan”. Para le alcalde de 
Vinaròs, esta es la prueba de que “es mentira” que 
las sentencias negativas estuvieran vinculadas 
al PGOU desarrollado por el PP. Además, esta 
fórmula abre otras posibilidades de aplicación a 
otros equipamiento que aún son de titularidad 
privada, como ha declarado Juan, quien ha 
incidido en que “siempre hemos defesando que 
lo que se debía hacer era ponerse a trabajar y a 
buscar soluciones”.  

La licencia de apertura de las instalaciones 
de tierra del proyecto Castor supondrían 
medio millón de euros y el plan de ajuste 
de las arcas municipales se fundamenta en 
esta cantidad y los ingresos que reportaría el 
almacén de gas. “Dadas las circustancias por las 
que pasa el proyecto, estamos en situación de 
inestabilidad económica”. El anticipo solicitado 
a la Diputación Provincial, que permite un 
respiro de 5 millones de euros para hacer 
frente a los pagos y obligaciones urgentes “nos 
debe permitir llegar hasta cuando recaudemos 
el IBI, pero ya estamos en una liquidez de 3,5 
millones, o sea que ya hemos gastado parte de 
ese saldo”. 

El momento es muy crítico, tanto que desde 
la subdelegación del gobierno quieren venir a 
revisar todos los créditos concedidos para el 
polígono, “debemos devolver un importe total 
que ronda todos los recursos que tenemos, 
así que se haría inviable el seguir pagando 
nóminas y a proveedores y las obligaciones 
generadas”. Esta situación “se seguirá 
agravando en los próximos meses hasta que 
llegue la liquidación del IBI”. Además el alcalde 
recuerda que es necesario ir pagando las 
sentencias que han sido desfavorables para 
el consistorio, como los casos de Vandowska 
y Comes, así como más recientemente la 
de la finca de la Calle Mayor, que costará 1,4 
millones de euros.

El equipo de gobierno negocia con el 
Ministerio de Industria la ralentización de 
la devolución de los créditos, que suman 
más de 3 millones de créditos. También se 
pedirá a Hacienda dilatar las amortizaciones 
de los diferentes créditos que tiene el 
consistorio. “si había 17 millones de euros 
de deuda durante el tiempo de bonanza, 
el anterior gobierno la dejó en 27, así que 
esos 10 millones que han gastado de más 
debemos devolverlos”. Como ejemplo de 
la difícil situación citaba Juan que del año 
2011 aún hay que pagar 500.000 euros por 
la recogida y reciclaje  de basuras, cantidad 
que no ha podido ser incluida en el plan de 
ajuste. 

Juan: “estamos en grave situación de inestabilidad económica”
La incerteza del proyecto Castor, que todavía no ha entrado en servicio, los créditos a devolver por el polígono Soterranyes y 

las sentencias pendientes de pago son tres de los factores que más lastran la economía del ayuntamiento vinarocense, hasta el 
punto que el alcalde Juan Bautista Juan la llega a calificar la situación como de una “grave inestabilidad”.
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Som de Vinaròs

actualitatactualitat

Redacción
La edil de Turismo, Elisabeth Fernández, ha 

presentado hoy una nueva edición del Concurso 
Nacional de Cocina Aplicada al Langostino, que 
llega este año a su décimo aniversario. Como 
novedad, el concurso no se presenta fuera de 
la ciudad, como se venía haciendo en ediciones 
anteriores, sino que se da a conocer en la propia 
localidad, lo que supondrá un ahorro de unos 
7.000 euros. Desde el consistorio, ya se decidió 
eliminar el año pasado la celebración de la Cena 
de Gala posterior al concurso, en otra medida 
de ahorro económico. Además, se ha decidido 
eliminar la aportación de 300 € que se daba 
por participante y se les pagará una noche 
de hotel y una cena.El concurso se celebrará 
el lunes 24 de septiembre en el Mercado 
Municipal de Vinaròs. Fernández ha recordado 
que que el principal objetivo del concurso es 
“seguir promocionando Vinaròs como un destino 
gastronómico de calidad, ofreciendo alternativas 
al turismo de sol y playa y también apostando por 
la desestacionalización”.

El jurado del concurso continúa con la 
dinámica de contar con profesionales del mundo 

de la gastronomía de reconocido prestigio. 
Este año, lo presidirá Koldo Royo-cocinero y 
comunicador gastronómico de origen vasco-y 
lo integran también Enric Ribera, José Manuel 
Andreu, Cuchita Lluch y Luis Arrufat. En cuanto 
a los premios, quedan estructurados en una 
sola categoría que contará con tres distinciones:

Primer premio: 
langostino de oro y diploma. € 1.000
Segundo premio: 
langostino de plata y diploma. € 500
Tercer premio: 
langostino de bronce y diploma. € 300
Las bases ya se han publicado y se pueden 

consultar en la web www.langostinodevinaros.
com.  Las inscripciones están abiertas a 
profesionales del sector de la hostelería de 
todo el territorio español. El máximo de 
participaciones será de diez  y no se admitirán 
más de dos de una misma localidad. Las 
inscripciones se pueden realizar, a través de 
la web,  hasta el 11 de septiembre. De forma 
paralela, los restaurantes participantes valoran 
de forma muy positiva el desarrollo de las 
Jornadas del Langostino y el Tapa Tour.

Estar orgullós del que un és i dels seus orígens és 
molt important per a un bon desenvolupament, per 
fer creixer l’autoestima i tirar endavant amb més força. 
Les persones necessitem d’aquest orgull de la mateixa 
manera que ho necessita un poble.

L’Ajuntament de Vinaròs ha iniciat ja fa dies una 
campanya amb el nom SOM DE VINARÒS. Amb ella 
pretén aconseguir incrementar l’ús del nom oficial de 
la ciutat. A través de personatges com Carles Santos, 
Paco i Pablo Castell, Mariola Nos, Juanjo Roda i tantes 
altres personalitats de la ciutat, la campanya demana la 
col·laboració de la ciutadania i de tot el teixit econòmic 
i social de Vinaròs per a difondre-la i fer-la extensible 
a la més gran quantitat possible de persones. El que 
es demana és fàcil de fer, diu la campanya, “digues 
Vinaròs, escriu Vinaròs, perquè… SOM DE VINARÒS”. 
Així que pel Facebook, el Twiter i en general per les 
xarxes socials la gent s’hi ha anat sumant i curiosament, 
no només s’està aconseguint que el nom de Vinaròs 
s’escrigui correctament, si no que s’està fent marca. 
Seguint la campanya, et sents orgullós de tenir 
implicació amb la ciutat. Per que es tracta d’una ciutat 
oberta, comercial, alegre, carnavalera, que ha imprès 
caràcter als seus conciutadans, als vinarossencs. Per 
que ser de Vinaròs és ser d’una ciutat acaronada per 
les aigües del Mediterrani, retallada per cales de 
roques vermelloses i iluminada pel sol d’un clima que 
ens permet disfrutar de grans passetjos, de fer vida a 
l’exterior. Una ciutat rica gastronòmicament i amb un 
gran atractiu turístic. Ho saben els que hi viuen i els 
que la coneixen. Especialment aquests dies d’estiu. Una 
ciutat que fa que els que no hi hem nascut però hi hem 
viscut, ens sedueixi sumar-nos a repetir que nosaltres 
també “Som de Vinaròs”.

X Edición
Vinaròs presenta una nueva 
edición del Concurso Nacional de 
Cocina Aplicada al Langostino

El Cau
ADOPTA o 
APADRINA !!! 

MAMI NECESITA 
UN HOGAR…

ASOCIACIÓN 
PROTECTORA 
DE ANIMALES 
“EL CAU”
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La consellera de Turisme, Cultura i Esport, Lola 
Johnson, el president de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, Ramon Ferrer, i la presidenta de 
la FVMP, Elena Bastidas, van presidir dijous dia 
19 de juliol, al monestir de Sant Miquel dels Reis 
de València, la Jornada de les Oficines Municipals 
de Promoció del Valencià durant la qual es van 
tractar qüestions de legislació lingüística, les 
aportacions de la Generalitat, l’experiència dels 
municipis i la labor de promoció del valencià de 
l’AVL. 

Ferrer va agrair als ajuntaments i als tècnics 
el seu treball “per fer de la llengua un vehicle de 
comunicació fàcil, útil i pròxim als ciutadans”, i 
a la Conselleria, la seua “voluntat d’impulsar la 

creació de l’Agència 
de Promoció”, 
que donarà un 
nou dinamisme 
a la presència del 
valencià en l’àmbit 
social, un desig que ha compartit també la 
presidenta de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, Elena Bastidas.

La consellera de Turisme, Cultura i Esport, 
Lola Johnson, va tancar la jornada apel·lant a 
la unitat de tots els ajuntaments, diputacions 
i mancomunitats “en esta nova etapa que ara 
s’enceta amb la creació de l’Agència de Promoció 
del Valencià. L’esforç conjunt farà que el valencià 

estiga cada vegada més present en tots els 
àmbits i, per a aconseguir eixe objectiu, el paper 
dels ajuntaments i dels tècnics de promoció és 
fonamental”.

Durant la jornada es va dur a terme la 
presentació de la imatge corporativa d’AVIVA, 
Agència de Promoció del Valencià, a càrrec del 
seu dissenyador Pepe Gimeno i el lliurament de 
les plaques acreditatives a les entitats presents, 
entre les quals es trobava Vinaròs.

Naix AVIVA, Agència 
de Promoció del 
Valencià

D’altra banda, Moliner ha recordat que en el 
programa electoral el seu partit incorporava el 
fraccionament de serveis, com el de jardineria, 
per tal de “potenciar les petites empreses del 
poble”, i que ara, el govern local persegueix 
que es faci càrrec una sola empresa.  Des del 
BLOC-Compromís s’havia dividit la ciutat en 
cinc sectors, una opció què, segons ha recordat 
Moliner va ser acceptada en el seu moment, tot 
i que posteriorment el govern local va optar per 
dividir en tan sols tres sectors,” i ara ens han dit 
que tot ho farà una empresa”. “Hi ha manca de 
voluntat política”, ha opinat Moliner, afegint que 

“s’han escudat en el secretari de l’Ajuntament, 
que ha tingut una actitud poc valenta”. Tot i així 
el secretari, finalment, estaria subjecte, segons 
Moliner, a les decisions del regidor a càrrec 
del departament, “ni un ni l’altre han tingut la 
voluntat de beneficiar a les nostres empreses, 
és molt més fàcil tindre una empresa que no 
tindre’n 3 o 5 i controlar les 5 empreses, però 
per això estem, per a parcel·lar i per donar 
feina a tots els treballadors i empreses del 
poble”.  A més, el regidor de BLOC-Compromís 
ha lamentat que en la contrata es prime la part 
econòmica en un 40% “nosaltres diem que no 

deu ser la part més important, el més important 
és fer el servei de manteniment”. Per a Moliner 
si l’empresa realitza una oferta a la baixa, ho 
acaben pagant els treballadors. 320.000 és un 
cost molt barat per l’enjardinament de tot el 
poble, si ens demanen tindre 9 treballadors, i 
se observa el que es cobra segons conveni, “no 
surten els números”. Segons Moliner, “o no ens 
donaran el servei que ens tenen que donar”, 
o els treballadors realitzaran la seua tasca “en 
precari”. És l’Ajuntament, segons el regidor 
nacionalista, el primer que deu vetllar pel 
treballador. 

BLOC-Compromís assessorarà sobre la taxa
Ferrer i Moliner arremeten contra els costos de la taxa de residus

Des de BLOC-Compromís s’ha acusat aquest 
matí als diferents alcaldes de la comarca del 
preu que tindrà que pagar la ciutadania per la 
taxa de tractament d’escombreries. Segons el 
secretari comarcal del partit, José Manuel Ferrer, 
la responsabilitat està repartida entre alcaldes 
de municipis de les nostres comarques que 
pertanyen als dos partits, el PP i el PSPV, “tots 
ells són responsables”, ha afirmat senyalant els 
noms dels principals responsables. “la única 
abstenció va ser la de l’alcalde de Vinromà”, ha 
precisat. Pe tal de informar de la possibilitat 
de poder presentar recursos a aquesta taxa, 
el partit ha anunciat que mantindrà les portes 
obertes de les seues seus per tal que la gent 
puga informar-se.  A Vinaròs romandran 
obertes de 20 a 21:30 hores els dijous. En els 

pobles en els quals aquest partit no té seu, es 
farà un bàndol, “les persones que han pagat la 
taxa podran igualment presentar un recurs”, ha 
precisat Ferrer.

Per la seua part, el regidor del BLOC-
Compromís  a l’Ajuntament de Vinaròs, Jordi 
Moliner, ha matisat respecte a esta polèmica 
que “no ens pareix just que es pague per 
coses que encara no estan fetes”. Moliner ha 
criticat que el ciutadà/ana tinga que prendre’s 
molèsties  i esperar per poder reciclar els dies en 
que està operatiu el parc mòbil, i a defensat que 
si se paga un servei es deuen donar facilitats 
“al 100%”. “Si tenen que fer un Ecoparc, que el 
facin, és problema d’ells”. Moliner ha lamentat 
que els ajuntaments defenses al consorci en lloc 
de als ciutadans, “defensen a les empreses”. “Jo 

aniré a  reciclar als contenidors groc, verd, i al 
grocs de tota la vida, ells ja s’apanyaran, que ja 
ens cobren els diners, però si que cal portar les 
menys deixalles possibles, perquè ens cobren 
els menys diners”. “Sí que ens van dir que ficarien 
grans contenidors en targeta per a descomptes 
de les grans empreses”, ha lamentat Moliner. 

Fraccionament del servei de jardineria

Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.comEntra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles



9

n. 568 - 27 de juliol de 2012

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!

2as REBAJAS
TODO AL 50%

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

PROMOCIÓN 
BRONCEADORES
LANCASTER

3x23x2
¡ Compra 3 al precio de 2 !
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Retard escandalós i 
injustificat de les obres 
del Dr. Fleming (II Part)

Mª Dolores MIralles

Lluís Batalla

Zapata, perquè no 
era vinarossenc?

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

La semana anterior escribí sobre lo leído, esta 
escribo de lo vivido. El lunes día 23, alrededor de 
las 10 de la mañana circuló con el coche desde 
la plaza Jovellar a la de Los Tres Reyes, tengo que 
parar frente a la entrada de la plaza de la iglesia 
porque venían coches en dirección contraria y 
por las obras es estrecho y no pueden cruzarse 
dos coches. Cuento 23 antes de poder cruzar, 
cuando llego a la altura de la plaza San Valente 
tengo que parar otra vez, tampoco se cruzan 
dos coches si están autobuses aparcados, 
tengo suerte, sólo pasan cinco. Por curiosidad 
he mirado el reloj del coche en el campanario, 
y, al llegar a la plaza Tres Reyes, han pasado 
más de cuatro minutos. Dicen que no tenemos 
tantos veraneantes como años atrás, esto se 
ve que pasa en general, pero haberlos los hay, 
pienso que para justificar la obra que tiene 
muchas críticas se nos tendría que informar del 
motivo de a misma, de la causa de su urgencia, 
ya que no recuerdo ningún verán en que se 
hay inaugurado una obra así en el centro de la 
ciudad, quiero pensar que algún motivo habrá, 
exponerlo, así se evitarían ciertas críticas que, 
de momento, la ciudadanía les da toda la razón, 
sólo falta, dicen que continúen saliendo restos 
de a muralla antigua y que un organismo pide 
o exige que se respeten y no se destruyan, en 
fin, repito, se debería decir el porqué de esta 
obra en fechas tan inoportunas.

Sobre la calle que se empieza a conocer 
como la de la doble fila (San Francisco), hace 
pocos días un señor en la tertulia a la que 
acudo todas las mañanas comentó que si para 
evitarse este entorpecimiento de la circulación, 
ya que si vas por la parte derecha al estar en 
uno o varios coches en doble fila si circulan 
vehículos por la izquierda te tienes que parar y 
dijo que autorizando a aparcar coches también 
en la parte izquierda no se podría aparcar en 
doble fila, ya que entonces se pararía el tránsito, 
y al final de la calle unos se podrían ir hacia la 
calle del Pilar y otros a la plaza Jovellar, esto 
se podría hacer al ser calle de dirección única, 
quizá un técnico nos diría que no es posible 
y es que en las tertulias se arreglan muchas 
cosas de los pueblos, pero seguro que pobres 
pueblos si se atendiera lo que en las mismas 
se dice aunque quizá alguna sí sería buena. En 
fin, aquello que se dice que para todo doctores 
tiene todos los asuntos.

“Si no hi ha justícia per al poble, que no haja 
pau per al govern”. A estes altures m’arriscaré 
amb la següent sentència: Emiliano Zapata no 
era vinarossenc, encara que la seva frase es podria 
aplicar a Vinaròs, o a la Comunitat Valenciana del 
País Valencià, o a Espanya. 

Al setembre de 2011 es va fraguar el pla, i el seu 
primer pas va ser fer pagar la recollida de basures, 
els 38 euros, , un apartat que venia ja en l’IBI, i que 
a més s’incloïa en el contracte amb la UTE Fobesa. 
A Vinaròs amb el PP estem tan conscienciats 
amb el medi ambient que paguem 3 vegades la 
taxa de recollida. En aquell moment es va apelar 
a la manca de liquidesa, i en aquell moment es 
va recordar per més d’un grup de l’oposició, que 
seguidament venien les taxes del Consorci podent 
arribar als 120 euros. Ni cas .Gràcies al peculiar 
contuverni Diputació/ Consorci de Basures el 
silenci va ser la resposta.       

Començava, gràcies a la reinstauració de la taxa 
de 38 euros, el que que hauria de ser l’atracament 
perfecte mai sospitat, a l’altura de l’atracament de 
l’aeroport, aquell que obligava a la generalitat a 
pagar a la concesionaria de l’aeroport de Castelló 
6 euros per cada viatger que no agafava l’avió( Si 
estava previst que anessin 1 milió de viatgers/any, 
i nomes sortien 6000.000, la nostra Cheneralitat  
pagava el que faltava per al milió, 400.000 X 6 
euros=2.400.000 euros) . 

En el cas de les basures, com es calculava el residu 
produït? Fàcil . Per l’activitat economica? Noooo! 
Pels metres quadrats? “Sí, és més convenient”. I així 
ens trobem amb nombrosos casos com l’Escola de 
Musica de Vinaròs, que paga una taxa de transport 
i reciclatge de 400 euros. Esperpèntic. Quin residu 
genera una Escola de Música? Llença pianos 
al contenidor periòdicament? Torno a dir-ho, 
esperpèntic, però amb l’amenaça i la impotència 
d’haver de pagar encara que siga injust. Quin 
residu genera una tenda d’exposició de bicicletes? 
Manillars nous al contenidor? Bombes d’aire? Què 
més dóna! 700 euros de reciclatge i transport. 
Un atracament en temps de crisi. I la llista podria 
continuar. 

Vist l’error, en lloc de paralitzar el procès 
recaptatori i refer els criteris de pagament, s’obliga 
a pagar i presente queixa, si vol. “Vostè es queixa i 
nosaltres fem caixa” . I qui son “ nosaltres”? Els de 
sempre.. els que estaven vivint de la Diputació, i 
ara viuen de la nostra basura,entre ells, J R. Tàrrega, 
regidor de Vinaròs, membre de diferents consorcis 
lligats a la Diputació de Castelló i ex diputat 
provincial.

A més ens diu que ara no vol comprometre’s a 
donar una data però que creu, torno a dir, creu, 
que s’acabaran les obres abans de finalitzar l’estiu, 
o sigui que podem finalitzar al mes de setembre 
(quina poca vergonya). 

Però per a més desvergonyia, l’alcalde dona a 
conèixer unes dates que òbviament no es van a 
complir, tot per fer callar als veïns. el Sr. Tárrega 
més sibil·lino no dona data de finalització. ens 
queda clar, que la culpa i la responsabilitat del 
retard que envolta l’obra, és dels que a dia d’avui 
tenen responsabilitats de govern, són ells i només 
ells els que tenen que donar solucions, actualment 
no han donat ni un besllum de solució. són vostès 
els que han deixat que la situació degenerés fins 
arribar als rumbs actuals inassumibles. el carrer Dr. 
Fleming és per tots coneguts com un carrer peti, 
cèntric, ha estat abandonat  a la seua sort, amb 
complicació, incomplint les mínimes normes de 
seguritat en sots, tancaments, closos,....amb els 
consegüents problemes jurídics que pot implicar a 
l’ajuntament. el sofriment, perjudicis de tota índole 
tant als comerciants del carrer, veïns i als ciutadans 
de Vinaròs, demostren el que venim denunciant 
des de fa molt temps: la terrible incompetència i 
el passotisme que tenen els Srs. del PP del nostre 
govern municipal en contra dels interessos de tots 
els vinarossencs.

Finalment, la gota que fa sobreeixir el got, és que 
en aquestes últimes setmanes, en el Setmanari de 
Vinaròs, en el tauler municipal, es publica un bàndol 
del ser. Juan Bta. Juan, alcalde de Vinaròs, on es dona 
a conèixer a tota la ciutadania que en els mesos 
estivals de julio i agost no es podran fer-se obres. 

Per què s’ha deixat obrir una rasa aquets dies en 
el carrer Sant Cristòfol (des de la plaça parroquial 
fins a la plaça Sant Valent), en ple centre amb les 
màquines excavadores , superen els 35 decibels, 
fent sorolls?

Per què s’ha obert la zona turística dels cossis en 
la costa nord? i la costa sud? i la colònia Europa? 
Totes són zones , que juntament amb el centre, són 
turístiques, i per tant dins de l’horari i període que el 
bàndol prohibeix.

Han desaprofitar aquest any que porten al govern, 
només s’han dedicat a fer bàndols, reglaments, 
ordenances......, bla,bla, perquè vostès són els 
primers que no els compleixen ( vergonyós i 
lamentable).
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¿Puede entender un sordo 
(gobierno) A quien no 
puede hablar (el pueblo)?

Ramon Puig
Juan Antonio Beltrán Pastor

Carlos Martín – Portavoz C.G.T. VINARÓS

Castigar al 
ciudadano

Partit únic

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

En un momento de recortes por todas partes, 
cada iniciativa política que afecte a los bolsillos, 
hace daño. Es de actualidad en estos delicados 
momentos la tasa de residuos ,no solamente 
la de 79,50 Euros que se ha implantado a raíz 
del inicio de actividad de la planta de Cervera, 
que  después de dieciséis años la Generalitat ha 
sido capaz de poner en marcha, con el dinero 
que pagaremos todos. Nuestra comarca que 
produce alrededor de 75 millones de Kg.de 
residuos al año, no los puede ir esparciendo por 
donde pueda, y eso tiene un precio no sé si 79 
pero lo tiene.

Cuestión distinta es la tasa de 38 Euros por 
recogida de estos residuos que el Ayuntamiento 
de Vinaros ha impuesto a cada vivienda, cosa 
que nos parecería bien si en simultáneo  hubiese 
disminuido el IBI en igual proporción porque 
ahora de esta manera el ciudadano paga dos 
veces, una en un IBI alto y otra con esta tasa.

Es constante que los ciudadanos con la 
sensibilidad a flor de piel pregunten si debe 
pagar la tasa su oficina que ya no son ni  los 38 
ni los 79 Euros cuando solo produce el desecho 
de la impresora y que además deposita estos 
en el correspondiente contenedor, o aquel 
propietario de un bajo comercial que no esta ni 
acabado interiormente ni tiene actividad, como 
también el propietario de uno o varios pisos que 
por no haber sido vendidos no están acupados. 
Entiendo que no les es de aplicación, aquello de 
que quien contamina paga.

El afán recaudatorio de nuestro consistorio 
hace que nos digan que esta tasa es una 
necesidad, cuando ha sido cubierta hasta ahora 
con el IBI que pagamos y no ha pasado nada.

Es cierto que una tasa debe cubrir el coste 
del servicio, como también lo es que debe 
pagar solamente aquel que lo utiliza, pero esta 
máxima parece no recordarla este equipo de 
gobierno que ante nuestra propuesta la pasada 
legislatura de la tasa de los aparcamientos de 
la Plaza San Antonio y Paseo Marítimo, aliados 
con el Bloc,  tumbaron la propuesta y aprobaron 
el precio mas barato de toda la Comunidad, 
con lo que el déficit que provoca en las arcas 
municipales supera los 100.000 Euros año. No 
es justo que quien no tenga coche y quien no 
ulitice el parking, tenga que pagar parte del 
que lo utiliza inclusive de aquellos  que no son 
de nuestra ciudad, como tampoco lo es que  
por deficits de otras actividades como esta, 
el ciudadano tenga que pagar 38 Euros de 
los residuos, lo que convierte una tasa en un 
castigo mas a los ciudadanos. 

Potser sorprenga, però es així. Diversitat 
de partits no significa pluripartidisme, sinó 
denominacions diferents per a una única 
finalitat: suplantar la sobirania popular per 
magnificar el totalitarisme de l’Estat i preservar 
el capitalisme de qualsevol crisi. Els partits són 
branques d’un mateix tronc anomenat Estat 
que té les arrels agarrades a la societat per 
absorbir-li totes les energies. 

Tot va començar a França, un 20 de juny 
de 1789, amb la constitució de l’Assemblea 
Nacional on els diputats quedaren classificats 
en esquerra i dreta respecte el lloc que 
ocupaven en el parlament. Aquells liberals 
girondins, jacobins i demòcrates, foren, en la 
versió espanyola de 1812, liberals dotzeanyistes, 
jovellanistes i afrancesats, l’únic que els 
diferenciava era la intensitat en l’aplicació de les 
reformes capitalistes. 

  A Vinaròs s’ha mantingut la tradició: el PSOE 
seu a l’esquerra de l’alcalde i el PP a la dreta, 
però últimament els escons s’estan barrejant 
com no podia ser d’altra manera en època de 
globalització i uniformitat. En desaparèixer les 
ideologies ja no té cap sentit la divisió esquerra-
dreta i els partits s’han convertit en instruments 
de gestió política, al servei de l’Estat, totalment 
subordinats a les exigències dels poders fàctics. 
Els alcaldes no compten per a res amb el 
poble, estan sotmesos als dictats dels serveis 
tècnics, territori d’especuladors lligats a les 
xarxes políticoeconòmiques representades a 
conselleries i diputacions, les quals depenen 
dels governs autonòmics que els elaboren les 
lleis a mida. Són institucions depenents del 
govern central, supeditat a les exigències del 
poderós sector financer que domina les regnes 
de l’Estat, conjuntament amb el militar i el 
jurídic.

Què pinten el partits en aquest panorama? 
Des que la regent Maria Cristina es decantà pels 
liberals de Mendizábal, el 1835, el capitalisme 
sempre ha optat, i ho continua fent, per 
l’esquerra progressista, democràtica, liberal, 
republicana, comunista o socialista. La “dreta”, 
aleshores i ara, no ha fet més que continuar 
les iniciatives de “progrés i modernitat” de 
l’esquerra.

La majoria de gent que va a missa viu 
d’esquena a la fe i la que va a votar ho fa amb la 
mateixa falta de convicció. L’electorat passa del 
PP al PSOE sense parpellejar com si pensés que, 
al cap i a la fi, la partitocràcia del “Partit Popular 
Socialista Republicà i d’Esquerra Nacional” no es 
altre que una versió actualitzada de la FET i de 
las JONS, adaptada al parlamentarisme.

1818 Karl Marx ,estudioso forzado de 
Juridisprudéncia y devoto de la Filosofía, Sicología 
y Poesía, carente por naturaleza de disfrazar los 
sentimientos humanos al expresarlos por palabras 
escogidas y demagógicas para ocultar la realidad 
de los acontecimientos tuvo grandes problemas de 
enfrentamientos entre sus colegas de ensayo social. 

Sirviendo de prologo a su historia y estudio 
profundo sobre las bases de una Sociedad Capitalista, 
que iniciaba el camino sin retorno de división de 
poderes y lo que es peor  la estructura definitiva de 
clases sociales en todo el Planeta, donde la clase Alta 
Capitalista dominará y esclavizará en un sistema de 
producción y consumo desorbitado para el resto de 
sus días a la “Clase Baja Obrera”

Karl Marx en 1867 ya predijo en el desarrollo 
de sus obras, que ;(EL CAPITALISMO INDUCIRA 
A UN EXCESO DE PRODUCION Y CONSUMO 
DESMESURADO LLEVANDO A LOS CIUDADANOS A 
HIPOTECARSE DE POR VIDA , ENGAÑADO POR UN 
SISTEMA DE VIDA INCAPAZ DE SOPORTAR NI DE 
AGUANTAR UNA SOCIEDAD CIVIL, ENGAÑADA POR 
SUS POLÍTICOS A LAS ORDENES Y SERVIDUMBRE 
DE LOS PODEROSOS CON TAL DE ACAPARAR 
UN NEFASTO PODER FICTICIO EN BENEFICIO DE 
NARCISISMO E IDOLATRIA PERSONAL).

Recientemente hemos tenido el ejemplo de 
servidumbre de nuestro Gobierno a los poderes 
Económicos del Capital Europeo, el Sr. Rajoy ha 
entregado a Europa la llave de la economía de nuestro 
País, no somos dueños de nuestros haberes, y lo que 
es peor, no somos dueños de nuestra subsistencia, 
nos han rebajado a tal grado de supervivencia que la 
mayor parte de la Población (mas del 75%  no puede 
asegurar que podrá mantener a su familia por debajo 
de los lindes de pobreza en los próximos años) y eso 
sin contar que todavía quedan mas restricciones 
(ROBOS A LOS CIUDADANO-AS) por llegar.

Ante un Gobierno que no escucha los problemas 
de los ciudadan@s y se rie y aplaude los latigazos  
económicos que se les aplican  y un Pueblo que no 
se le deja opinar, solo existe una respuesta solidaria y 
contundente a un Gobierno que no nos representa, 
y el marco de ese escenario será ”LA CALLE”, no hay 
justificación para no salir a expresar el sentimiento 
Obrero y obligar al Gobierno a dimitir porque no nos 
representa ni El ni ningún otro que no este a la altura 
de los Ciudadan@s

Una gran lección  cívica, honrada y de tremenda 
humanidad consistiria en que las leyes que legislan 
se las aplicasen a ellos mismos; Todos los cargos 
Políticos Electos y Directores y Ejecutivos que 
nombres cobren el Salario Mínimo Interprofesional, 
haciendo honor a su vocación Política y ayuda al 
ciudadan@ que predican, solo así el Pueblo les 
creerá.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble Complint 

programa
Manuel Villalta

Els focs de cada any
Com s’acaba el 
bilingüisme

RESERVA YA 
TUS LIBROS DE TEXTO

PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 2012-2013

Cents de xalets quedaran fora de 
las ajudes al ser il·legals i no tenir de 
llicencia ¡¡

No entrarem a jutjar la eficàcia 
o ineficàcia dels responsables politics vers el 
incendis forestals, politics que retallen de tot 
arreu per mantenir els seus privilegis econòmics 
i estatus “social”. Però, sí son responsables de que 
no es respectin els espais protegits, o simplement 
el  deixar construir en zones rurals i llocs no 
urbanitzables. Als espais cremats recentment 
País Valencià diuen que hi ha milers de xalets 
sense permís d’obres. Alguna responsabilitat 
deuen tindre els diferents partits politics que 
han estat governant mentre es feien aquestes 
il·legalitats urbanístiques. Recentment els 
Ecologistes han denunciat edificacions en llocs 
protegits com es el Desert de les Palmes. Ara 
qui pagarà la cremada d’aquestes edificacions 
il·legals però permeses?

A Vinaròs tenim una obra semblant, il·legal i 
permesa, al carrer Rafels Garcia tenim un edifici 
de pàrquings que la part posterior que dona a 
la plaça Horts dels Escribano es veu clarament 
que la alineació que te no és la correcta. Creiem 
recordar que l’ajuntament, amb alcalde R Bofill, 
no va donar permís d’obres per no respectar la 
alineació oficial, començant un llarc procés de 
sentencies i recursos acabant el procés judicial 
favorable al ajuntament, sentenciant que deu 
enderrocar-se l’excés d’obra construïda, i van 
col·locar dos pilons per impedir l’accés, pilons 
que quant manà el PP els va traure, no sabem si 
manat pel sr alcalde J Moliner o pel jutge? Ens 
informaren els alcaldes srs X Balada i J Romeu 
que sí, que l’excés d’obra es tenia que arresolar, 
sentencia que fins avui dotze de juliol de 2012 
no s’ha complert. Arribats aquí ens preguntem, 
quins interessos defensaven els “nostres” 
alcaldes srs Moliner, Balada i Romeu? I el jutge 
que va sentenciar l’ordre de “derribo”per què no 
s’ha preocupat de fer complir la seva sentencia?

Per més escarni i mofa l’actual alcalde del PP 
Juan Bta Juan ha donat (suposem) permís per 
obrir unes finestres que donen a la plaça, i una 
porta que dona al jardí, que per accedir han 
fet un camí particular que ocupa un espai verd 
i públic. Quina vergonya passes de viure en un 
poble que els principals vigilants ( alcaldes i 
regidors que manen, i regidors que volen manar) 
permeten aquestes atropellaments dels drets 
delpoble Si protestes d’aquets afers un poc grisos 
et miren de reüll, com el sr Tarrega que ens diu 
irresponsables per denunciar la contaminació 
del abocador de RSU. Volen recordar-li al regidor 
de Medi Ambient que el seu partit que mana a 
la Generalitat te les competències en la matèria 
i el responsable de que Benicarló i Peníscola no 
tinguen depuradora, i a Vinaròs quant plou les 
aigües fecals contaminen les platges

Fa uns dies el govern central de dretes 
del Partit popular va aprovar les mesures 
més dures i regressives aprovades en la 
democràcia.

L’execució d’aquestes mesures entre unes 
altres  seignifiquen un retroces en temes 
socials i laborals,i una reculada politica de la 
autonomia local i Autonomica, i una reculada 
de la democràcia. I més encara signifiquen 
una burla a la ciutadania espanyola i a la 
mateixa democràcia.

La ciutadania de l’Estat espanyol encara  té 
present les promeses fetes pel Partit Popular 
en campanya electoral a les eleccions del 20-
11-2011. Amb tan sol 7 mesos de govern del 
Sr.Rajoy ja hem comprovat que han estat les 
seves promeses.

Com es pot tenir el cinisme i la poca 
vergonya de fer unes promeses per 
aconseguir el poder  i després d´haver-ho 
conseguit fer tot el  contrari. 

Fets com aquests són els que desligitimen 
als politics, i que la ciudadania no confie 
amb ells i en molts casos no entenguin la 
democràcia.

El Sr. Rajoy i alguns dels seus afins encara  
han tingut  la desfachatez de manifestar que 
desconeixien la situació exsistent en l’Estat 
espanyol.

Com es pot tenir tanta desfachatez per fer 
aquestes manifestacions el principal partit 
de l’oposició en temps del govern socialista i 
governant el la majoria de Autonomies de tot 
l’estat espanyol des de les passades eleccions 
Autonomiques.

El Partit Popular segons ha manifestat, 
ara ja coneix la dificil situació amb la qual es 
troba l’Estat espanyol. El correcte i normal ara 
seria que demitira el govern, que convoqui 
noves eleccions generals i aixins  podria fer 
un programa electoral acort a la situació per 
la qual estem passant en l’Estat espanyol, i 
aixi no tendria que fer un programa de falses 
promeses i enganyar i burlar-se de la societat 
espanyola que d’alguna manera van confiar 
en el Partit Popular.

Perquè Srs del PP per aconseguir el poder 
“NO TOT VAL “

En qualsevol llengua o 
comunitat, si tenim les llengües 
totalment protegides per 
estaments que siguen totalment 
independents l’un de l’altre, 
no passa absolutament res. 

Aquest potser l’exemple entre dues llengües, 
que encara que properes, com son el francès i 
l’alemany, recolzades totes dues per dos estats 
totalment independents l’un de l’altre.

Però quan en una llengua dins, d’un 
mateix estat,  es produeix una intersecció 
d’un idioma  per un altre, encara que en un 
principi la llengua original del propi territori 
sigui la majoritària, una petita part d’aquesta 
s’integra. Comença la integració en el nostre 
cas per l’aristocràcia i per les classes elevades, 
produint-se així un gradual desprestigi de la 
llengua pròpia i l’oficialitzacio quasi exclusiva 
de la llengua de l’estat. També la desintegració 
del propi idioma arriba a límits insospitats, 
anomenant-lo com al poble on se parla( 
vinarossenc, benicarlando, tamarití, peniscolà, 
tortosí . etc  

Però el català  que ha començat a diluir-se 
en la llengua castellana  que antigament ningú 
tenia en aquest territori com a llegua pròpia 
i menys encara com la llengua de la cultura i 
del saber, sofreix un daltabaix històric, i acaba 
integrant-se en la llengua predominat, en el 
nostre cas el castellà.

Per poder salvar la nostra llengua, la nostra 
parla, diguem-li valencià, mallorquí, o català, 
cal un estament al seu darrera que la guie la 
guarde . Aquest estament cal que sigui un 
estat. O un estament que veritablement la 
vulgue preservar, fet que dubtem. 

Aquest fet que nosaltres anomenem 
bilingüisme terminal, passa també en tots els 
actes on intervé la ma del home, per exemple 
en el econòmics. Encara que els seus efectes  
no siguen tan evidents com en els lingüístics.
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Benvinguts  
desfibriladors

13
Èxit de la VI concentració de vehicles antics a les Cases

Quant se salven vides humanes sempre es 
una bona noticia, i estos dies la hem tingut a 
Vinaròs. No fa gaire temps l’ajuntament de la 
nostra ciutat, en un excel·lent criteri va adquirir 
uns desfibril·ladors que ara ja ens han donat 
resultat per part de la policia local on dos dels 
seus agents, Julio Serret i David Borque: han 
fet un bon ús i han salvat una vida humana al 
nostre municipi i això sempre es de agrair. A 
més, sanitàriament parlant hem de ressaltar que 
des de l’hospital comarcal de Vinaròs es van fer 
825 endoscòpies i on també s’ha comprat nou 
material mèdic per reforçar encara mes el paper 
que te com a centre hospitalari de referència a 
les comarques del nord de Castelló i mes de cara 
als pacients.

En aquesta setmana de finals de juliol, 
des de l’ajuntament sens ha informat que el 
conegut com a PAI de Mercadona serà de gestió 
directa i que segons una sentencia del jurat 
provincial de expropiació forçosa, a partir d’ara 
es contempla que les expropiacions de zones 
verdes del pla general de ordenació urbana no 
tenen perquè pagar-se en metàl·lic i es podran 
fer amb aprofitament urbanístic per a no deixar 
mes buides les arques municipals del nostre 
ajuntament, que en els últims anys en diversos 
pagaments ens el han deixat en ple caos 
econòmic per lo que es una veritable llàstima 
que no s’hagués fet abans lo que ha vingut en 
estos moments, perquè sempre tot lo que se 
paga surt de la butxaca del contribuent -es a dir 
del poble- i si algo se pot estalviar millor per a 
tots. 

D’altra banda ‘a la llum de la lluna’ ja ha fet 
el ple i al menys s’ha aconseguit que amb 
espectacles de tota mena la gent isca de casa, i 
a la vegada de xalar aprengue algo mes sobre la 
historia del seu municipi, per lo que ara ja estem 
pendents de una nova fase de esta especial 
lluna vinarossenca que a bon segur l’any que be 
tornarà a brillar amb llum pròpia tal com ho ha 
fet en esta.

I es que la cultura sempre alimenta el cos, i si 
no porta iva encara te estimula mes, en uns dies 
on hem tornat a donar la benvinguda als xiquets 
sahrauís en el mateix discurs de fa massa anys i 
es que els polítics que marquen el mon encara 
no volen donar-se conter en lo malament que 
allí viuen; les vacances en pau a traves de les 
famílies acollidores fan possible que tots estos 
xiquets que ara tenim per Vinaròs se n’adonen 
que hi ha un altre món, quant això deuria de ser 
tasca de alguns mandamasos poc democràtics 
vers als drets de les persones humanes.

25 años del xiringuito de Beni, 
el equipo sigue muy fuerte 
como cada verano

Buen ambiente aragonés en el 
xiringuito de Beni

Un lugar incomparable en la playa del Fortí
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El cicle assoleix un nivell magistral 
en la segona cita

XI

La segona jornada de l’onzena edició 
del Cicle de Curtmetrages Agustí Comes 
resultava magistral quan a les propostes 
presentades. La qualitat dels curtmetratges 
deixava al públic assistent amb la respiració 
continguda i una elecció complicada. En 
aquesta ocasió la introducció a la segona 
jornada corresponia a la persona que signa 
aquest article, “el simple fet de estar aquí ja és 
tot un plaer perquè significa que l’aposta pels 
curts continua endavant amb tota la il·lusió 
i la força possibles i que nosaltres, el púbilc, 
ens mantenim enganxats a les propostes que 
cada any ens ofereixen des de l’organització”. 
Per encetar jornada, un combatiu curt, 
036,  ens presentava com un ànima rebel, 
pot endinsar-se en la jungla dels sense llei i 
lluitar cara a cara, una crítica ferotge a alguns 
treballadors de l’administració i al costum de 
burocratitzar la vida fins a límits insospitats, 
però en aquesta ocasió s’han trobat amb una 
tossuda usuària. El curt està rodat l’any 2011, 
els directors són Juan Fernando Andrés, i 
Esteban Roel. Compta amb la interpretació 

de Carolina Bang, Tomás del Estal i Fernando 
Amado i està catalogat dins el gènere de 
ficció. la seua temàtica barreja la comèdia i el  
western. 

La segona proposta de la tarda arribava 
amb el títol Aquel no era yo. Un duríssim 
curtmetratge amb matisos de documental que 
destaca la màxima repetida per un jove que ha 
segut xiquet soldat a algun lloc d’Àfrica, “ser un 
soldat no és difícil: o t’acostumes o et maten”. 
“El més dur és aconseguir viure amb els teus 
records i tornar a ser tu mateix després de fer 
el que has fet”. Aquest curtmetratge mostra el 
segell en la direcció i guió d’Esteban Crespo 
i compta amb la interpretació d’Alejandra 
Lorente, Gustavo Salamerón, Babu Cham, 
Marino Nguema, Alito Rodgers, Jose María 
Chumo, Alex Ferando, Khalil Dior. 

Posteriorment arribava la tercera proposta 
Cosquillitas, un curtmetratge amb un argument 
que transcorre en l’àmbit familiar. Uns pares 
decideixen explicar a la seva filla de 5 anys 
que va a tenir un germanet, però la reacció de 
la nena serà una sorpresa per a ells, sobretot 

per a la mare. Produït l’any 2011, compta en la 
direcció Marta Onzain i Alberto Peña i amb  un 
guió, també, d’Onzain, i amb un operador de 
càmera, Ruben Diaz, amic al qual hem tingut 
el gust d’entrevistar en alguna ocasió amb 
motiu d’algun treball. Quan als actors i actrius, 
els protagonistes d’aquest curtmetratge són 
Cristina Pons, Octavi Pujades i Nahara Calero. 

I, finalment, la segona jornada del cicle 
cloïa amb l’ absolutament deliciosa proposta 
Desayuno con diadema -que ens traslladava 
inevitablement  com a probable contrapunt 
a la coneguda Desdejuni amb diamants-, i que 
gira al voltant d’un argument que incorpora la 
figura del tren com a concepte que et recorda 
allò de les últimes oportunitats. ... Un desdejuni 
entre dos desconeguts. Un tren que passa. 
S’atreviran a agafar-lo?. Amb una duració de 
18 minuts, esta tendra i divertida comèdia 
amb un guió a l’alçada, ha estat rodada l’any 
2011 i ha estat dirigida per el director Óscar 
Bernàcer. Donen un gran sentit  a la historia 
els dos protagonistes, l’actriu i el actor Rosario 
Pardo i Carlos Blanco. Excel·lent.

XI

A.C.
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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La tercera jornada i última cita de projecció de 
curts que participen en concurs ens deixava tant 
bon sabor de boca com les anteriors. En aquesta 
ocasió, la cita cinematogràfica  era conduïda per 
el nostre columnista, Enric Pla, el qual ironitzava 
davant un auditori Carles Santos de gom a gom 
amb el cartell anunciador de l’onzena edició, 
realitzat per l’artista Sebastià Miralles, “no sé 
perquè, en vore la x pensava que es tractava 
d’un festival porno”. Pla passava posteriorment 
a desglossar les quatre propostes del dia, molt 
diferents quan a temàtica. Així, s’encetava sessió 
amb La Cruz, dirigit per Alberto Evangelio, un curt 
esquerp, dur, que tracta la relació entre un pare i 
una filla desprès d’una separació. L’escena conté 
la presència, o l’absència, segons es miri, de la 
mare al llarg dels seus 9’30 minuts, i la primera 
seqüència comença amb Vero, que aprèn a 
conduir junt al seu pare al qual no veu des de 
fa anys. Un fet inesperat els transporta al terror 
en una zona de penya-segats coneguda com “La 
Cruz”.  La primera proposta ens deixava quasi 

sense alè. La segona proposta Ahora no puedo, 
de la directora Roser Aguilar conta la història de 
Sara, una jove actriu que desprès de ser mare vol 
recuperar la seua vida professional i arriba a ser 
finalista d’un càsting on s’ho juga tot. Aguilar 
ja va dirigir un llarg l’any 2007, i en aquesta 
ocasió, com indicava Pla, ha confeccionat un 
curtmetratge “a l’estil Isabel Coixet”. “Demostra el 
difícil que és la conciliació d ela vida laboral i la 
vida familiar”. El curt, més relaxat que l’anterior, 
però amb una dosi emocional més reivindicativa, 
assoleix poc abans del final la dosi més elevada 
de intensitat gràcies a la interpretació de Cristina 
Blanco, a la qual acompanyen en la interpretació, 
Carla Pérez, Ernesto Colado, Manel Barceló i 
Mireia Ros. Posteriorment, el públic assistent al 
cicle muntàvem a un avió per endinsar-nos en 
la proposta Volamos hacia Miami, dels directors 
M. Giráldez i M. Provencio. El curt conta com un 
vol Madrid-Miami en principi relaxat, trencat tan 
sols per la presència d’un nen incombustible, 
pot acabar convertint-se en un malson tant 

per la tripulació com per els passatgers. A 
aquesta comèdia tan sols li faltava la música 
de “La Iguana” (Iggy Pop), cantant el tema  I’m 
a passanger. Molt divertides les interpretacions 
de Fran Perea, Silvia Espigado, José Luis Torrijo i 
Javier Loreno. 

La tercera i última jornada del cicle en l’apartat 
concurs comptava amb el títol Atracones. 
Dirigida per Bernabé Rico, conta la colpidora 
historia d’Alicia, encara una adolescent, 
admirada per tothom. Excel·lent estudiant, 
bona companya i amiga. Però per damunt de 
tot, ella se sent grossa. El curt tracta de com 
ens veiem, com percebem el nostre cos, sovint 
amb una visió distorsionada de la realitat, i com 
ens veuen, en canvi,  els altres. Atracones parla, 
bàsicament, de l’autoacceptació, com precisava 
Pla. Aquesta jornada cloïa brillantment el que 
ha segut l’onzena edició quan a curts a concurs 
i deixava el púbic, fidel, esperant per assistir 
aquesta mateixa setmana a la Macedonia de 
curts.

XI
La tercera jornada del cicle clou bri-
llantment els curt presentats a concurs

A.C.

Dins de la programació de 
A la llum de la lluna, el forn 
Farga Pa i Pastes emplaçat 
a l’avinguda Jaume I oferia 
el passat dijous a la tarda la 
inauguració d’una exposició 
del pintor vinarossenc Rafa 
Garrit que comptava amb 
la presència del propi arista, 
del regidor de Cultura, 
Lluis Gandia, la tècnic de 
Cultura Amparo Chaler i 
la responsable del forn, 
Mariló Farga. Gandia agraïa 
la participació de la família 
Farga en els actes programats 
per a les jornades de la llum 
de la lluna. En aquest sentit, 
Mariló Fagra traslladava la 
il·lusió de tota la família per 
participar-hi, “ens pareixia 

molt interessant participar 
amb aquesta exposició, té un 
colorit que li diu a esta època 
de l’any”, apuntava. Per la 
seua part, Chaler destacava 
alguns dels actes que  tenien 
lloc dins de la programació, 
com el tast de vi de la varietat 
merolt de la Finca Sant 
Gregori de Vinaròs que tenia 
lloc divendres a la capella de 
Santa Victoria.  

Quan a l’exposició de 
Garrit, Chaler assenyalava 
l’evolució de l’artista, i també 
la depuració de l’estil, que 
navega cap a propostes més 
conceptuals, “va començar en 
blancs i ara torna a treballar 
en taques, en ois, resulta molt 
interessant”.

Conceptual Rafa Garrit al forn ‘Farga, pa i pastes’
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La proposta de Ca Massita era la performance 
Viatge per la història del pa i el vi a Vinaròs 
a càrrec de Juanjo Roda, Helena Guimerà i la 
Colla de Dolçaina i Tabal dels Nanos i Gegants 
de Vinaròs. Es tractava de invitar a realitzar un 
viatge per la historia dels forns i el vi a Vinaròs, 
a través dels sentits.

L’acte va consistir en fer una presentació 
del pa en el seu origen (massa mare) a càrrec 
d’Helena Guimerà. Mentre, els mestres forners 
de Ca Massita, Sergio Cervera i Nassio Julian 
pastaven vaig fer una xicoteta explicació de la 
historia del forns al poble, des de la carta de 
població fins ara.

Respecte al vi, el cicerone va ser Juanjo Roda, 
que va realitzar  una aproximació a la historia 
del vi: la producció, la exportació, els anys 
d’esplendor fins l’arribada de la filoxera. Durant 
la performance,  Marc Prades va trepitjar raïm 
acompanyat de la senyora Nana. La gent va 

Ca Massita: 
Viatge per la 
història del pa i 
el vi a Vinaròs

poder provar, tastar, tocar , olorar tan el raïm 
com el vi, la massa mare, les farines, el blat... 
que estaven disposats en taules a l’abast del 
públic.

Per acabar, es va oferir un berenar de pa amb 

vi i sucre. Tot això acompanyat per la música de 
la colla dels dolçainers i tabaleters de la colla 
de Nanos i Gegants de Vinaròs.

Va ser un acte popular on el públic va 
participar activament.

Fotos: Pedro Vidal & E.F.

‘A la llum de la lluna’ incloïa en la seua programació la inauguració 
de l’exposició de Cinta Barberà a la impremta Costi Borràs, una 
mostra de la magnífica Barbera complementada amb el tats de 
cervesa artesanal de Sant Rafel del Riu.

Màgica 
Cinta Barberà

Foto: Pedro Vidal
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Un calendari confeccionat per Pili Vivre i Marc Méndez amb degustació de roques, llepolstins, pastís relíquia i fletxes de Sant Sebastià. La iniciativa va 
comptar amb l’actuació dels dolçainers i tabaletes de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs.

Calendari de llepolies a Pastisseria Viver

El grup de lectura que al llarg de 
l’any desenvolupa al llarg de l’any la 
tertúlia literària a la llibreria Obreda 
va incorporar a l’agenda cultural 
A la llum de la lluna la proposta de 
llegir i comentar el llibre Cròniques 
de la innocència, de l’autora Alicia 
Coscollano, editat per Editorial 
Antinea. La tertúlia va tindre lloc a 
les 19 hores, i va comptar amb una 
magnífica introducció a càrrec de 
Paco Molpecers, que va elaborar 
una introducció al món creatiu de 
l’autora. La tertúlia es va convertir en 

un acte distès durant el qual es van 
llegir i compartir textos, a l’hora que 
s’efectuava una valoració acurada 
de l’estil, de la temàtica i dels 
principals recursos mitjançant els 
quals l’autora treballa per expresar-
se a nivell literari. 

Una radiografia del llibre que 
també va permetre passar a 
temes de caire humanístic que 
va possibilitar el fet de compartir 
experiències vitals dels integrants 
de la tertúlia.

Tertúlia amb 
‘Cròniques de la 
innocència’
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Una de les propostes més arriscades de 
l’agenda de “A la llum de la lluna” tenia lloc la nit 
de dissabte 21. L’espai front a Panaderia Farga 
i el campanar es convertia en escenari urbà 
per acollir l’acció conjunta de Carles Santos, 
Diego Latorre i Panaderia Farga. Sota el títol 
“Fargallot brunyit”, l’acció es desenvolupava 
amb una petita introducció a càrrec d’Alicia 
Coscollano, que donava pas a la imaginació 
desbordant dels creadors en un aposta que 
combregava a nombrós públic amb ganes de 
noves sensacions i de participar activament 
en una degustació col·lectiva de merengue. Es 
tractava de implicar el públic en la degustació 
de quilos i quilos de merengue elaborats amb 
molta cura per la família Farga que cobrien una 
estructura realitzada per Latorre sota la qual la 
música del mestre Santos emergia, vibrant, vital, 
en mig de la nit, música mitjanant la qual Santos 
acarona, protesta, crida, xiuxiueja i fascina, com 
sempre, renovant passió, traslladant-se del Grec 
a Vinaròs, vital i incombustible, per participar 
en la proposta de dissabte a la nostra ciutat, 
una acció que perseguia que el nostre músic 
continues tocant el piano mentre quedés un 
bri de merengue, de Fargallot brunyit, cobrint 
l’estructura. L’acció es complementava amb 
una imatge onírica i contundent de Latorre 
projectada sobre l’estructura que adquiria 
unes dimensions irreals. A més, les parets del 
campanar servien de pantalla on es podia 
visualitzar tot el procés creatiu previ a la 
performance realitzat per Joan Astasio, de Canal 
56. La gent, bolcada en la proposta, assitia 
finalment a la descoberta de l’estructura per part 
de xiquets i xiquetes què, estirant de varius punts 
de l’habitacle deixaven al descobert a un Santos 
entregat, entre els aplaudiments del públic 
assistent, que mirava entusiasmat com el músic 
continuava interpretant durant uns minuts més 
per concloure l’acció. Un fermall absolutament 
brillant que posava la nota atractiva, arriscada i 
artística a l’agenda.

El dolç encanteri de ‘Fargallot brunyit’

La família Farga vol agrair a tots aquells que van fer possible amb la seua participació en ‘A la llum de la lluna’ l’acció ‘Fargallot bruynit’ el passat 22 de juliol. Així, 
el nostre agraïment a l’Ajuntament de Vinaròs, Carles Santos, Diego Latorre, Amparo Chaler, Alicia Coscollano, Talleres Bas, EJR Sistems, Sebastián Roselló, Fotos 
Aparicio i tots els mitjans que es van fer reso de l’acte, especialment a Joan Astasio, de Canal 56. Sense ells, l’acció no hagués segut possible, així com al públic 
assistent que el va fer realitat. A tots, moltes gràcies de tot cor.



Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Els inútils
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L’acció continua, la gent segueix menjant 
merengue. Carles, com has viscut la proposta? 

La reacció de la gent podia ser imprevisible. 
Existeix esta incògnita, que sempre anima, 
i esimula, i d’altra banda, pel que he sentit 
mentre estava tocant, crec que hem complert 
sobradament. La gent ha participat, i això ha 
aconseguit que l’acció arribés a un final. I sembla 
que encara no ha acabat. Jo, en canvi, estic 
començant ara, perquè estava pendent del piano. 
El lloc m’agrada, davant del forn i el campanar, 
m’ha permet fer un petit viatge mentre tancava 
els ulls per tocar.

I tu, Mariló, com ho has viscut?
Crec que es un somni, estem tant agraïts a 

Carles, que hagi pogut, i volgut, participar amb 
nosaltres. Ell va donar la idea, va sorgir en una 
tarda de tertúlia, quan li vam demanar ajuda. I 
ell es va posar a pensar, fins que un dia va dir que 
tocaria, que participaria, i posteriorment vam 
buscar a Diego per poder polir la idea, i estem 
encantats.

Mariló, el Fargallot brunyit, finalitza aquí, 
o continua? Crec que hi ha una creació que 
portarà el nom de la performance.

Sí. Carles va pensar en el nom, i va proposar que 
podríem crear algun element que tingues relació 
amb el títol de l’acció, així que hem creat un pastis, 
un Fargallot brunyit.  

Diego, com ha estat la teua part de treball 
dins de l’acció?

La idea es cosa de Carles, volia que la gent 
participés, que mengés, i finalitzar la música en 
acabar de menjar. En un principi, Carles volia una 
proposta més física, però finalment vam descartar-
la i vam decidir construir una espècie d’habitacle, 
i realitzar una escultura, que la gent es mengés la 
cara projectada sobre ella, i una vegada menjat el 
rostre, que de l’interior de la calavera, finalment, 
sorgís ell. L’hem dut a terme, i estem contents.   

Diego, realment es un viatge pels sentits, un 
vaitge per la música, pel sabor i per la imatge.

El cert es que sí, ha sigut una experiència 
excel·lent.

Música, imatge i sabor...un viatge polièdric

19

“No és un règim parlamentari, viciat per corruptel.
les i abusos, sinó un règim oligàrquic, servit, 
que no moderat, per institucions aparentment 
parlamentàries” (Joaquín Costa, Oligarquia i 
caciquisme, 1901)

En Els inútils (I vitelloni, 1953) Fellini ens oferia 
el descarnat retrat d’una colla de “senyorets” 
provincians, tot el dia vaguejant, parasitant les 
seves famílies, esquivant el treball (faltaria més…) 
i evitant qualsevol responsabilitat. En Calle Mayor 
(1956) Bardem mostrava com les “gracietes” 
d’aquests gamberros no eren innocents, podien 
fer mal. Recordava aquestes pel·lícules veient 
la mala educació de la xicota d’un dels nostres 
cacics, l’únic mèrit de la qual per ser senadora-
diputada és una línia invisible del seu curriculum 
“ser filla de don…”.

Portem disset anys escoltant que els polítics del 
PP valencià ens han posat en el mapa. És veritat: 
tota Europa ens assenyala com eixos veïns que, 
malgrat arruïnar-se, segueixen portant un tren 
de vida escandalós, com si no passés res. Com fa 
el nostre ajuntament, multiplicant dames i saraos 
al ritme que baixa l’ocupació, o el de València que 
s’ha polit 140.000 euros en la batalla de flors que 
tanca la Fira de juliol, el lògic en els temps que 
corren.

És trist veure com aquells que han accedit a 
càrrecs, ocupacions o prebendes per les seves 
“amistats polítiques” (i són bastants) segueixen 
dissimulant quan veuen a la gent protestar, ja 
que confien que la seva fidelitat (una virtut molt 
canina) tindrà recompensa, que rebran més 
obeint que lluitant amb els companys. No és 
terrible que els joves portin dues generacions 
aprenent que de poc els valdrà estudiar una 
oposició o realitzar un bon treball si no tenen 
“padrí”? És la pitjor herència de la corrupció, 
derivada d’un sistema amb llistes tancades que 
dóna tot el poder a la cúpula dels partits.

Com en el caciquisme del XIX que denunciava 
Joaquín Costa, molts han vingut accedint durant 
anys a ocupacions i càrrecs, no per la seva 
capacitat i preparació, sinó per la seva proximitat 
al cacic de torn. Ens hem acostumat al fet que 
tots, des dels gerents d’hospitals als inspectors 
de tota mena, passant pels caps de policia, els 
conserges o els becaris, siguin afins al partit 
governant o, si més no, submisos a les directrius. 
Cal riure les gràcies del cacic de torn (i dels seus 
“primats” locals, com els anomenava el gran 
Costa, Joaquín no Ricky).

Aquests dies hi ha dues situacions que 
resumeixen la situació: les obres del carrer Dr. 
Fleming i els incendis. La primera simbolitza 
els milions malgastats en infraestructures –de 
vegades innecessàries- pagades amb recàrrecs 
indecents i, amb freqüència, malacabades. Els 
incendis incontrolats són la imatge de la falta de 
previsió i mitjans de tot un sistema i ens deixa 
la metàfora final de com han deixat el país, terra 
cremada.
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Meitat tarda. Els joves músics prenen 
posicions -desprès d’un assaig in situ- 
dins l’espai interior del mercat municipal 
reconvertit en una agradable escenari a l’aire 
lliure. El director Jose Ramon Renovall, amb 
cara de satisfacció. Es nota la complicitat 
entre ell i els joves músics. El pati de butaques, 
ple. Comencen a sonar les primeres notes, 
una obertura amb els oboes solistes Marc 
Borrás Castell i Anna Criado Miralles en el 
Concerto en Re menor per a 2 oboes, corda i 
continuo, d’Antonio Vivaldi.  La delicadesa de 
tot el conjunt impregna l’ambient. El públic, 
en finalitzar la primera peça dedica un llarg 
aplaudiment. A partir d’aquest punt continua 
el bonne entente, els músics atenent la direcció 
gestual d’un Renovell amb expressió de felicitat 
que aconsegueix implicar-se d’una manera 
emotiva amb les notes de G.F. Haëndel que es 
van desgranant ... Overtura, Adagio e staccato, 
Allegro, Andante, Allegretto, Air, Minuet, Boureé, 
Horupipe, Allegro...

L’ovació final es llarga i calorosa. L’escenari 
ple de joves músics implicats en una matèria 
tant bàsica i fonamental per a la seua formació, 
donen les gràcies amb un somriure de 
íntima satisfacció. Un concert magnífic que 
es converteix en un regal per a la tarda de 
diumenge.

Magnífica 
Jove Orquestra

a la llum de la llunan. 568 - 27 de juliol de 2012
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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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Premsa A.C Amics de Vinaròs 
Emma Bas

El geògraf David 
Gómez Mora, integrant de 
l’Associació Amics de Vinaròs,  

va ser l’encarregat el passat dilluns de conduir 
una visita guiada nocturna pels carrers més 
cèntrics de la localitat., Sota el títol “Vinaròs 
modernista”, va donar les claus per entendre 
un interessant període històric a la Nostra 
ciutat, el de finals del segle XIX. Gómez Mora 
va explicar que “en les últimes dècades del 
segle XIX, Vinaròs va viure moments d’esplendor 
econòmic, motivat per l’auge de l’exportació de 
vi” i per, aquest motiu, va generalitzar-se la 
construcció de vivendes com una forma de fer 
pública la preponderància social i econòmica 
dels seus propietaris. 

El recorregut va incloure la visita a cases que 
són el màxim exponent de l’estil modernista 
a la localitat, com la Casa Sendra o la Casa 
Àngel Giner però també va donar a conèixer 
altres edificis, que passen desapercebuts i que 
també formen part d’aquest estil, visible en 
detalls com la decoració ceràmica dels balcons 
o de la forja de portes i finestres. 

La visita va contar amb una notable 
assistència de públic i ja es preparen noves 
visites, que tindran lloc en les properes 
setmanes i que es situaran en espais com la 
partida Sól de Riu o el Santuari de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia, dins de la programació 
estival del Patronat de Turisme de Vinaròs i 
amb la col.laboració d’Amics de Vinaròs.

Visita guiada nocturna 
pel centre de la ciutat
David Gómez Mora dóna les claus del “Vinaròs modernista”

El passat cap de setmana, en concret el 
dissabte dia 14 de juliol, els dolçainers i 
tabaleters dels Nanos i Gegants de Vinaròs, 
vam creuar el barranc d’Aiguaoliva per acudir 
a la XXVIII Trobada de dolçainers i tabaleters 
organitzada pels amics de la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de Benicarló.

Vam començar al migdia amb una cercavila 
des de l’església de Sant Bertomeu fins al pavelló 
poliesportiu, on ens esperava una “fantabulosa” 
fideuà cuinada per Delfín Jovaní, la qual cosa 
ens assegurava una bona menjada. 

Desprès d’una bona tallada de meló de moro 
i una “cremaeta “, be millor dit “cremaet” que 
diuen els benicarlandos i benicarlandes, es 
realitzà una bona sobretaula a base de tot un 
seguit de cançons de dolçaina i tabal.

Acte seguit desférem el camí recorregut 
durant el matí per acabar a la Plaça Sant Joan 
on cada colla realitzaríem una peça a l’escenari. 
Junt a la colla amfitriona de Benicarló, acudirem 
a la trobada les colles dels següents pobles 
de banda i banda del Sénia, la Colla Xaloc de 
Castelló, d’Alcalà de Xivert, de Santa Magdalena 
del Polpis, de la Jana, d’Ulldecona, l’Aguilot de 
Tortosa, Burriana i la colla del Ball de Dimonis 
de Vinaròs.

Dalt de l’escenari la colla de dolçainers i 

tabaleters de Vinaròs, els joglars dels Nanos i 
Gegants, interpretarem una molt vinarossenca 
cançó, “La jotilla de Vinaròs” recollint un bon 
grapat d’aplaudiments del públic assistent al 
musical acte.

Desprès, un molts bonics recordatoris, un per 
la colla i un altre per a cada music, i cap a casa.

En resum una gran jornada de dolçaina i tabal 
per a la nostra comarca, per a la nostra colla, i 
on volem felicitar a la colla de Benicarló per la 
magnifica organització de la trobada,.

Els joglars 
de Vinaròs 
al poble del 
costat

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.
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A lo largo de una serie de siete artículos, 
vamos a intentar describir de forma breve, la 
evolución física que ha ido adquiriendo el marco 
geográfico sobre el que se asientan las tierras 
de Vinarós. En ellos, se hará un modesto repaso, 
sobre que elementos naturales, han influido 
notoriamente a lo largo de más de cien millones 
de años hasta el presente. Comenzando 
pues, con los restos geológicos más antiguos 
que tenemos en nuestro municipio, y que 
pertenecen al suelo sobre el que se levanta el 
Puig de la Misericòrdia, el Cretácico.

El Cretácico es el último periodo de la Era 
Mesozoica, que comprende un intervalo de  
unos 80 millones de años (entre los 145-65 
m.a.), y que se prolonga justo hasta el momento 
de la extinción de los dinosaurios.

Por aquel entonces, gracias al testimonio 
físico que hoy nos ofrecen los cerros del Puig de 
la Misericòrdia y Perengil, sabemos un poco más 
de como era el área, sobre la que actualmente 
se encuentra nuestro municipio. 

Así, es durante la fase del Cretácico Inferior 
(concretamente hace unos 115 millones de 
años atrás), cuando la superficie de terreno 
donde hoy se encuentran las calizas de nuestro 
cerro, se hallaban sumergidas bajo el agua del 
mar, funcionando todo el entorno como un 
espacio en el que vivían diferentes moluscos, 
que con la compañía de diversas algas y 
corales, se adaptaron al hábitat submarino, y 
sobre cuyo suelo fangoso como rocoso, existía 
un amplio abanico de especies, que hasta el 
presente se han preservado en lo que nosotros 
denominamos fósiles.

Ya hemos dicho en alguna ocasión, que la 

temperatura del agua por aquel entonces, era 
muy superior a la que hoy conocemos, estando 
unos 10º por encima de la actual. Un fenómeno, 
que influiría de forma decisiva en la instalación 
masiva de corales a lo largo del vasto océano 
que formaba en aquella época el océano de 
Thetys.

El fondo marino, en el que estaba la base de 
nuestros montículos locales, sería rico en vida. 
Ello se debería a que éste se emplazaba en lo 
que nosotros conocemos como “zona fótica” o 
área sumergida de escasa profundidad, en la 
que todavía penetraba la luz del Sol. Tratándose 
en realidad, de la continuación de una leve 
pendiente de terreno, que ya conseguía 
emerger al oeste, en donde hoy tenemos las 
tierras interiores de nuestra provincia.

En la zona superior de esa masa de agua, en 
la que a priori no habría ningún tipo de zona 
continental hasta que nos dirigiéramos hacia 
poniente, la concentración de CO2 era muy 

superior a la que hoy poseemos. Se cree que 
tales concentraciones de este gas, podrían 
haberse producido como consecuencia de 
la continua fase de movimiento que iban 
generando las placas tectónicas, puesto que los 
procesos de avance, producirían una actividad 
geológica, que crearía una enorme emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
No obstante, ello no sería una única razón 
de peso que provocaría ese incremento de la 
temperaturas, pues habría una amplia gama 
de factores adicionales, que conjuntamente 
se mezclaron entre si, para poder alcanzar un 
escenario como tal.

Es por este motivo, que podría ser un poco 
descabellado pensar que a lo largo de esos 
muchos millones de años, la temperatura 
jamás variara, viviéndose por diferentes fases 
de subida y bajada, en las que por los registros 
que intuimos, se establecería una pauta global, 
que es la de ese calor notable, pero que como 
decimos, no siempre fue permanente.

La paleogeografía de Vinaròs (I) - El Cretácico
David Gómez Mora

La Illa Arts, va participar en les 
activitats culturals de la llum de la lluna, 
preparant un taller molt especial sobre 
Els sentits. El taller de les fragàncies. 160 
xiquets, es van desplaçar des de l’escola 
Misericòrdia al Mercat de Vinaròs, on 
estaba tot preparat per el.laborar sabó 
artesanal d’avena i mel, perfum de cítrics 
i bossetes de plantes aromàtiques per 

l’armari.
Els alumnes de l’illa Arts, van regalar 

pastilletes de sabó als comerciants del 
Mercat, ja que per nosaltres, son un 
eslabó important dintre del taller de 
cuina, un dels que té més èxit. Aprofitem 
x agraïr la col.laboració de totes aquelles 
persones que fan possible una Illa i una 
llum de la lluna diferent.

La Illa Arts
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SOCIETAT MUSICAL LA ALIANZA

Dilluns 30 de juliol de 2012
20.00 hores

Passeig Colom

PROGRAMA
*Expedition    Oscar Navarro

Danza del puerto, Galeras, Antártida, Deshielo, Alud, 
Soledad, Retorno

*Los estados de la mente  Teo Aparicio Barberán
I- Logos
II- Ethos

Mtro. Dtor.: José Ramón Renovell Renovell

* Primera audició per La Alianza

 

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

 

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

En aquesta quinzena, l’Escola d’estiu ha 
rebut en una de les seues instal·lacions, 
CEIP Ntra.

Sra. de l’Assumpció , a la Banda Infantil i 
Juvenil de la “Societat Musical La Alianza”, 
compartint la seua riquesa musical a través 
d’un fresc i jove repertori en el qual es 
podien escoltar melodies de pel·lícules 
infantils tals com “ La Bella y la Bestia”, que, 
juntament amb la imaginació i un tendre 

compàs, eren capaços de transportar-nos a 
bells llocs, com al jardí d’un gran palau. L’Illa 
Arts també va gaudir d’aquest magnífic 
moment, no solament com a públic sinó 
també com a part d’aquesta esplèndida 
banda (diversos músics són participants de 
l’Illa Arts).

Des d’ací volem agrair aquest regal 
musical i educatiu que l’Escola de Música 
“La Alianza” ens va brindar.

L’Illa Infantil i L’Illa Arts: 
la nostra amiga la música
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El regidor d’Esports, Lluis Adell, 
acompanyat pel president del Club de 
Tenis Vinaròs, Manuel Febrer, i per Raúl de 
Luis, director del torneig, ha presentat el 
torneig de la Copa Davis Junior, o, el que 
es el mateix, la Copa Borotra de seleccions 
nacionals, que tindrà lloc a Vinaròs de l’1 
al 3 d’agost. Un torneig “molt important” 

a nivell internacional, pel qual ha segut 
designat novament el Club vinarossenc, i 
en el qual participen Bielorússia, Croàcia, 
Gran Bretanya –equip que va guanyar l’any 
passat-, Grècia, Romania, Sèrbia, Eslovàquia 
i Espanya. El torneig se desenvoluparà pel 
sistema de eliminacions directes, i accediran 
ala final els dos millors equips del quadre. 

Respecte al nivell de l’espectacle esportiu, 
els jugadors participants seran seleccionats 
entre els  millors dels seus respectius 
països. Una de les finalitats que té aquest 
esdeveniment esportiu es poder contribuir 
a la promoció del tenis i a la promoció 
turística de Vinaròs, com han assenyalat des 
de l’organització.

Vinaròs acollirà la 
Copa Davis Junior
Es tracta de la Fase Classificatòria 
Copa Borotra de Seleccions Nacionals

El passat 21 de juliol es va celebrar 
a la Plaça de les Corts Valencianes 
la vuitena edició del TORNEIG 3X3 
BASQUET AL CARRER. L’esdeveniment 
va congregar equips dels volants e 
inclús de poblacions llunyanes com 
Tortosa i Benicàssim a mes de un 
nombrós públic que va poder gaudir 
de una tarda de basquet. 

CLASSIFICACIÓ:

CAMPIÓ: BLACK AND WHITE
2º TRES BANDERAS
3er: LOS DELFINES
MILLOR JUGADOR: XAVI FORTUÑO
Agrair als equips, patrocinadors, 

col·laboradors i a tots els assistents el 
recolzament a l’esdeveniment, gracies 
a vosaltres va ser possible l’èxit del 
torneig. MOLTES GRACIES I FINS L’ANY 
QUE BE!!

VIII Edició 
del Torneig de 
Basquet 3x3
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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.
GRACIAS A LOS QUE ELIGEN CADENA SER MAESTRAT 

PARA ESTAR INFORMADOS

Los langostineros 
jugaron el primer 
amistoso de 

pretemporada en el Trofeo de L’Avellà 
consiguiendo un resultado adverso con lo que 
no podrán jugar la final del próximo día 5.

El primer once de salida lo formaron: Javi, 
Kamal, Franc, Óscar Seva, Óscar González, 
Moreno, Ernesto, Espinosa, Tian, Albert y Forés.  
En el segundo tiempo también participaron: 

Raúl Martínez, Guindi, Pedro, Folch, Pablo, 
Álex Bueno, Raúl González, Mario, Martín 
Bogwzevki, Cristian y Hugo. Faltaron a la cita 
por diversos motivos el juvenil Alejandro, Pla, 
Nacho, Rafa, Wifredo y Sergi Tomás.

El técnico Javi Prats junto a su segundo Martín,  
con buena lógica al llevar solo tres sesiones 
de entrenamiento hicieron  jugar a todos los 
jugadores disponibles y de paso aprovechar 
para sacar las primeras conclusiones.  Hay que 

dar minutos a todos y ver las evoluciones de 
todos los jugadores sobretodo de  los que están 
a prueba para decidir si finalmente pueden 
formar parte o no de la plantilla.

Al descanso se llegó con un 3 – 0 en contra, 
en la reanudación se intento remontar pero 
aunque estuvo cerca la igualada, la diferencia 
era mucha. Los goles langostineros fueron 
logrados por Raúl González en los minutos 63 
y 80.

Rafa Marcos

INICIO CON DERROTA C. D. CATÍ – 3
VINARÒS C. F. – 2

COORDINADORES CADETES 
Oscar Blasco y Abraham soto, (Titulos Monitores 

deportivos) en 2013 cursaran nivel 1 de técnico 
deportivo

Entrenadores
Francisco Miguel Burriel, el año anterior entreno al 

Juvenil del Ath Vinaros cf
Rafa Barbera (Entreno en el juvenil A del Vinaros 

cf)
Juan Carlos Benet (Ayudante)

COORDINADOR INFANTILES Y FUTBOL 8
Oscar Blasco Flores, (Titulo Monitor deportivo) en 

2013 cursara nivel 1 de técnico deportivo

Entrenadores Infantil A
Abraham Soto (Titulo Monitor deportivo), el año 

pasado entreno el Cadete A del Vinaros cf, durante 
2013 cursara nivel 1 de técnico deportivo.

Sergio Soto (Titulo Monitor deportivo), año 
anterior entreno el Cadete A del Vinaros cf

Entrenadores Infantil B
Manolo Perez (Titulo Monitor deportivo) el año 

pasado entreno el Infantil B del Vinaros cf, durante 
2013 cursara nivel 1 de técnico deportivo.

Herminio Cañizal, el año pasado entreno el Alevin 
B del Vinaros cf

ENTRENADOR DE PORTEROS
Jose Angel Serrano, Licencia UEFA entrenador de 

Porteros, actualmente es el entrenador de porteros 
del Vinaròs cf y del cf Amposta.

Entrenadores Alevines
Jose Ramon Sanz, el año pasado 

entreno el Alevín A del Vinaros cf, durante 
2013 cursara nivel 1 de técnico deportivo.

Oscar Beltran, el año pasado entreno el 
Alevín A del Vinaros cf

Edu Aguilar, el año pasado entreno el 
Benjamín B del Vinaròs cf, durante 2013 
cursara nivel 1 de técnico deportivo.

Faltan 2 nuevas incorporaciones.

Entrenadores Benjamines
Jose Angel Martinez, Tecnico 

en Actividades Físicas y Animación 
Deportivas,(T.A.F.A.D.), se formo como jugador en 
la escuela fútbol base Vinaròs cf, ha jugado varias 
temporadas con el Vinaros cf y este año jugara en el 
CF Traiguera. 

Raul Benedi, (Titulo Monitor deportivo) el año 
pasado entreno el Prebenjamin A del Vinaròs cf

Jose Maria Pozo, (Titulo Monitor deportivo) el año 
pasado entreno el Prebenjamin A del Vinaròs cf

Manuel Moya , el año pasado 
entreno el Pre benjamín B del Vinaros cf 
Falta la confirmación de nuevos entrenadores y 
entrenadores que ya estaban el año anterior.

Entrenadores Prebenjamines
Ximo Valles, el año pasado entreno el Pre benjamín 

c, durante 2013 cursara nivel 1 de tecnico deportivo.
Carlos Ejarque, entrenador (Nivel 2) Real 

Federación española de fútbol(T.D)
Juanse Vidal, entrenador (Nivel 1) Real Federación 

Española de fútbol (T.D) 
Arturo Mones, se formo como jugador en el futbol 

base Vinaros cf, ex entrenador del Infantil A Temp. 
2003-2004, durante 2013 cursara nivel 1 de técnico 
deportivo.

Miguel Angel Rubio, se formo como jugador en el 
futbol base del Vinaròs cf, ex futbolista, (Germa de 
Keita)

Falta la confirmación de nuevos entrenadores.

Entrenadores Minis
Joan Espinach, gran experiencia entrenando con 

los Minis, durante 2013 cursara nivel 1 de tecnico 
deportivo. 

Juan Pablo, (Ayudante) jugador del Juvenil A.
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

Telf.678 465 495.

Escola Futbol Base Vinaròs C.F. 

Ha finalizado  la segunda semana del 
Campus Jordi Pablo Vinaros cf, todos los 
alumnos se lo han pasado en grande, 
también queremos informarles del cuerpo 

técnico del futbol base Vinaròs cf para 
la temporada 2012-2013, los  equipos 
femeninos y Juvenil les informaremos la 
próxima semana. 

Cuerpo Técnico
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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.

El Campeonato de España 
Juvenil tuvo lugar en el pabellón 
de La Albericia, en Santander, el 
pasado 6 y 7 de Julio.

La delegación de la 
Federación de Patinaje de la 

Comunitat Valenciana, estuvo representada 
por dos patinadores.

Una de ellas, fue Almudena Gómez, única 
representante de nuestro Club en estos 
Nacionales.

Allí participaron un un total de 94 
patinadores, de las diferentes modalidades, 
pertenecientes a los clubes que representan 

a las 14 Federaciones Autonómicas.
La verdad, es que fue un campeonato muy 

disputado y con patinadoras de un alto nivel.
El viernes y tras un correcto disco corto, 

por parte de nuestra partinadora, Almudena 
quedó la 24 clasficada de 36 participantes  en 
la modalidad de libre femenino.

Finalmente, el sábado no pudo participar 
con el programa largo. 

Desde aquí, queremos transmitirle nuestra 
más sincera enhorabuena, tanto a ella cómo 
a nuestras entrenadoras, ya que no es fácil 
llegar a un campeonato Nacional, sobretodo 
en esta categoría que hay tanto nivel.

Participación del Club Patinatge Artístic Vinaròs en 
el XX campeonato de España Juvenil 2012 en Santander.

En Barcelona, del 18 
al 22 de Juliol, en les 
piscines Bernat Picornell 
de 50 m., descoberta i en 
cronometratge electrònic, 
un any més i cada vegada en 

major nombre de nadad@rs, el C.N. 
Vinaròs va disputar el campionat 
nacional d’estiu on va acudir 
l’entrenador Albert Delmonte i 9 dels 
seus nadad@rs per a competir junt 
en les millors marques del territori 
nacional.  Van competir 246 clubs 
d’Espanya en 911 nadad@rs, sent 
el C.N. Sabadell, en 18 nadad@rs el 
que major puntuació aconseguí.  En 

el ranking general vam quedar en 
posició 38 en categoria masculí, 
mentre que en femení sols va poder 
participar Laia Albiol.

Els nadad@rs del C.N. Vinaròs van 
mostrar un gran nivell mereixedor de 
formar part dels millors esportistes 
en un Campionat d’Espanya, 
destacant la 4ª plaça de David León 
en la prova dels 200 m. papallona, 
la 10éna. de Xavi Bordes en els 
400 m. lliures i la 21 del equip en 
relleus 4x200 lliures format per Toni 
Bordes, David Miranda, Xavi Bordes 
i Albert Castañeda.  

XXXIV CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’ESTIU
DAVID LEÓN, 4TH. EN 200 M. PAPALLONA

LAIA ALBIOL MARTINEZ
200 M. BRAÇA FEMENÍ en 2:58,21

ALBERT CASTAÑEDA SUBIRATS 
50 M. LLIURES MASCULI en 25.74
200 M. LLIURES MASCULI en 2:02.67
100 M. LLIURES MASCULI en 56.85
100 M. PAPALLONA MASCULI en 1:03,54

DAVID LEON ARAN 
1.500 M. LLIURES MASCULI en 17:50,34
200 M. LLIURES MASCULI en 2:11.24
200 M. PAPALLONA MASCULI en 2:18,85
100 M. PAPALLONA MASCULI en 1:03,93

XAVIER BORDES ADELL 
1.500 M. LLIURES MASCULI en 17:38,24
200 M. LLIURES MASCULI en 2:11.99
400 M. LLIURES MASCULI en 4:25.57

SANCHO TENA JESUS
200 M. ESQUENA MASCULI en 2:22,88

MIRANDA TOVAR DAVID
1500 M. LLIURES MASCULI en 
17:53,64
400 M. ESTILS MASCULI en 5:09,92
400 M. LLIURES MASCULI en 4:26,77
200 M. ESTILS MASCULÍ en 2:24,30

HECTOR SEGURA BELTRAN
200 M. ESQUENA MASCULI en 2:23,83

JOAN FERRER BELTRAN 
50 M. LLIURES MASCULI en 28,01
200 M. ESQUENA MASCULI en 2:25,50
100 M. ESQUENA MASCULI en 1:08,03
100 M. LLIURES MASCULI en 59,75
200 M. ESTILS MASCULI en 2:27,60

Fantàstic el fet que nadad@rs 
vinarossencs formen part dels millors 
d’Espanya.

Temps de les proves nadades:
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Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

Concurso infantil

El pasado 15 de Julio, se 
celebró en la ciudad de Zurich 
(Suiza), el triatlón clasificatorio 

para el Ironman de Hawaii. La prueba consta de 
la siguiente distancia; 3,8 Km. de natación, 180 
Km. de ciclismo y 42’195 km de carrera a pie. 
El triatleta del Club Esportiu Aigües de Vinaròs 
Antonio Adell Reverter “Puchi” se presentaba 

en la línea de salida junto con 1.700 triatletas 
de Amateurs + 25 Profesionales. Al final de la 
prueba, el triatleta Vinarocense llegó en la 2º 
posición de los 1700 participantes,  y junto a 
estos triatletas Amateurs, participaban a parte 
25 triatletas Profesionales masculinos, entre los 
cuales Puchi llegó en la 15º posición, con un 
tiempo de 1h02m (3’8 natación), 4h57m (180 

Km. bici), 3h08m (42’195 km de carrera a pie); 
con un tiempo total de 09:11:02.

Una gran carrera que le da una plaza para el 
más prestigioso triatlón del Mundo de Larga 
Distancia en Hawaii. 

Nuestra enhorabuena por la grandísima 
carrera y continua progresión.

Podium de 
Puchi en el 
Ironman de 
Zurich 

Siguiendo con el campeonato social de pesca 
de la escuela infantil del Club Pesca Deportiva “La 
Lubina” este pasado domingo, día 22 de Julio desde 
las 09:00 a las 12:00 horas, se realizo en el dique de 
Levante del puerto de Vinaros el tercer concurso de 
pesca.

Con una buena participación de nuestros 
pescadores mas jóvenes y con un magnifico día 
de pesca, dentro de un ambiente veraniego y con 
mucho calor, se dio comienzo al concurso y a las 
diez de la mañana parada obligada para saborear el 
tradicional almuerzo para reponer fuerzas.

Y la clasificación final del concurso ha sido la 
siguiente: 

U-9   U-18

1º  Nacho Albiol  1º  Oriol Vidal
2º  Ivan Pomada  2º  Pau Pepio
3º Llorens Arrufat 3º  Oscar Sales
4º Joan Nogales  4º   Laura Albiol
5º Martina Gonzalez 5º  Yulen Ventos

Felicitar a todos los participantes y una felicitación más especial a los ganadores e informaros 
que el próximo concurso será el día 05 de Agosto, desde las 09:00 a las 12:00 horas, en el dique de 
Levante del puerto de Vinaros

El passat dissabte 22 
de juliol es va celebrar 
a Torrent el Campionat 

Autonòmic Absolut de Pista Aire Lliure. A 
les 21 hores es va donar la sortia als 10 km 
marxa on participava l’atleta de Vinaròs 
Andrea Cabré, que pertany al Atletisme 
Platjes de Castelló, la qual es va proclamar 
Campiona Autonòmica amb un temps de 
53’16, millor marca de la temporada.

Campionat 
Autonòmic 
Absolut 
Pista A.L

Una altra gratificant excurssió d’Aula Natura
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El Club Náutico se convirtió en el escenario ideal para una cena de gala protagonizada por la reina 
y damas. Tras la entrada de la reina y su corte de honor, acompañadas por los representantes de cada 
entidad, se procedió a degustar una carta especial elaborada hasta el último detalle. El momento 
también propiciaba una foto conjunta de las protagonistas… y otra  imagen en la que la compañía 
de las madres se convertía en fundamental. El buen ambiente, la agradable temperatura y la buena 
música hicieron el resto. Una noche para recordar junto al Mediterráneo más cercano.

en el Club Náutico
Cena de gala

La dama del Club Náutico, Ana Juan ejerció de anfitriona



Francisco Camos junto a José Manuel Martínez presidente de Mapfre en la Convención de Vietnam y Camboya

Francisco Camos junto a José Manuel Martínez presidente de 
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El pasado 15 de julio, José Maria y Lidia, se unierón en matrimonio en 

la iglesia Evangelica de Vinaròs. Rodeados de sus familiares y amigos.

Un grupo de amigos y familia celebraron el día del Carmen en la barca ‘Germans Drago’
la iglesia Evangelica de Vinaròs. Rodeados de sus familiares y amigos.

Gaudint de les nits d’estiu

Una imagen para el recuerdo de los principios de la historia de la plaza de toros de Vinaròs. 

Colección particular del Sr. Cortés

Un grupo de amigos y familia celebraron el día del Carmen en la barca ‘Germans Drago’

Es va donar informació sobre el curs “CONEIXEMENTS D’HABILITATS PERSONALS I 

SOCIALS”,  que s’està fent a Creu Roja i que està subvencionat pel Ministeri d’Educació. 

Van assistir la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament, Na Marcela Barbé, el 

coordinador de Servicis Socials, N’Antonio Valenzuela, i Na Cristina Montañés, tècnica 

de Formació de Creu Roja de Castelló.

    Aquest curs està dirigit a persones adultes amb necessitats educatives especials i 

s’està fent a Vinaròs, La vall d’Uixò i Castelló.
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societat

Adam Raga campeon del mundo de trial con su padre tampoco quiso perderse la exposicion de vehicles classics que organizo el Club en el paseo Marítimo de Vinaròs el domingo 22 de julio

La gent del Carnaval escalfant motors per al Summer Carnaval del 3 i 4 d’agost

El pasado lunes día 25 de junio se celebro en nuestra Sede Social la Asamblea General de COCEMFE MAESTRAT, siendo reelegido Manolo Celma como presidente de Cocemfe Maestrat durante la celebración de la Asamblea General que ha contado con suficiente quórum de participación de asociad@s.



www.veterinariosanfranciscovinaros.com
ENTRA EN NUESTRA WEB

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs

Urgencias 24 horas  659 211 372

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

* válido hasta 31 diciembre 2012

* no tiene coste alguno y sólo tiene que pasar por el hospital veterinario 

DISFRUTA CON NUESTRA TARJETA SANITARIA

del 50% descuento en
servicio de peluquería

Tarjeta Sanitaria




