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Pròxim número de ‘7 dies’ el 31 d’agost

Especial

Entrevistem a José 
Manuel Borrás

quan ballar es converteix en una causa justa
Locura & Jonathan: 

Més de 1.000 persones a la festa del Llagostí

Processó de la Mare 
de Déu de l’Assumpció

Cage 100: Santos i Borras, 
un cau de prodigis

a.c.

‘Diperiscapicas’ de 
Serrano i Bräendlein
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Utopies
Aquest agost ha segut inusitadament ardent, en 

tots els sentits. Continua el sentiment soterrat del qual 
va saltar una espurna fa unes setmanes i amb el qual, 
potser, ens retrobarem a la tardor, època en la qual els 
entesos diuen que moltes qüestions poden transmutar, 
viure una eclosió, com si d’estranyes crisàlides socials 
es tractara. Aquest serà un número especial perquè 
‘7dies Vinaròs’ romandrà tancat la pròxima setmana. 
Marxem uns dies que passaran, com un sospir, per 
tal d’agafar forces renovades, prendre distancia i 
reflexionar. Aquest estiu ha sigut especial. Ha estat 
un temps revulsiu, dies en els quals moltes persones 
han alçat la veu, un temps viscut al qual, si podríem,  
li posaríem de fons, la veu de Mariza- voz dos poetas 
de Portugal-, interpretant Oh gente da minha terra, amb 
un sentiment que ens remet, inevitablement, al Pessoa 
més essencial. Des del nostre petit àmbit informatiu 
hem intentat no caure en una retòrica reiterativa, però 
ha segut difícil. No podíem abstraure’ns de la realitat, i 
creiem haver complit, també, en la funció de informar, 
que hem procurat seguir amb tota la correcció. Altra 
cosa són els espais d’opinó, d’anàlisi, on hem intentat 
ser el més honestos possible amb el que estàvem veient 
des del nostre punt d’observació. Impossible deslligar-
se de notícies com la pròrroga donada als pidolaires 
400. Ja està bé -sembla el tir de gràcia, de moment, 
es deixa per més endavant. Així, el somni de la raó, en 
el nostre cas, sí ha produït monstres al llarg d’aquest 
mesos.  Quan semblava que estàvem dormint un altre 
somni, el dels justos, molts han despertat per adonar-
se, en ocasions dolorosament, que les coses estan 
canviant, i que alguns que gestionen s’han dedicat 
revisitar Maquiavel. Com deiem, els experts en la cosa 
econòmica pronostiquen, per activa i per passiva, que 
s’aproximen mesos durs. Caldrà esperar pacientment, 
i preparar-se. A Vinaròs se estan formant incipients 
assemblees, un espai de intercanvi d’opinions que pot 
resultar terapèutic a nivell social si finalment serveix per 
plantejar propostes i canalitzar-les a qui corresponga 
per tal què siguen escoltades. Podria ser la finalitat, 
per exemple, d’un departament com Participació 
ciutadana. Una manera de procedir mitjançant la qual 
el ciutadà, realment, es constitueix en un ens que 
puga parlar de tu a tu amb el polític. Per aquesta raó 
la xarxa associativa és tant significativa en la societat 
actual, perquè serveix de pont entre la ciutadania i 
l’administració. Pot resultar efectiu si se troba el model 
i la manera. Cal actuar de manera intel·ligent i amb les 
eines a l’abast per tal de iniciar un període comunicatiu 

que puga propiciar canvis. Intentar-ho,  confiar i ser 
constant pot ser part d’aquest model. Davant l’amenaça 
d’una tardor candent, destaquem algunes qualitats de 
la gent vinarossenca: la  innovació, les ganes de tirar 
endavant i la necessitat de compartir inventaris i de 
fomentar els grups. L’esser humà és un animal gregari, 
i com a tal té necessitat de materialitzar col·lectius que 
puguen  acullir  satisfaccions i insatisfaccions, digerint-
les per traure’n conclusions profitoses. Comptem amb 
exemples d’aquest esperit que sobrepassen, en molt, 
egos personals que mostren  voracitat i la necessitat de 
romandre, superficials com l’oli. Tan sols cal reconèixer-
lo i invitar-lo a treballar. Com diria Neruda “ens trobarem 
en l’arrel, en la recerca del pa i la veritat, en les mateixes 
necessitats i angoixes, sí, en la terra, en l’origen”. 

Marxem, doncs, una setmana. Mentre, però, en 
aquest número els oferim una entrevista amb José 
Manuel Borràs, ex director de l’Assumpció amb el qual 
hem parlat sobre educació i sobre una vida vinculada 
a aquest significatiu terme. També els oferim dos 
noticies en la secció de Cultura que, creiem, paguen 
la pena. Una d’elles, la fita històrica que ha suposat 
un nou concert del nostre Santos, aquesta vegada 
en confluència planetària amb Inés Borrás i John 
Cage. L’altra és l’exposició d’Isabel Serrano i Renate 
Bräendlein, a l’Espai d’Art de la Fundació Caixa 
Vinaròs. Una mostra amb nom de joc de paraules, un 
divertimento lingüístic, d’aquells que tant ens agraden. 
A més hem fet una pinzellada del que va ser el festival 
organitzat per tal de recaptar fons per a Jonathan, 
que ja és, un poc, el fill de tots els vinarossencs. Amb 
la promesa de tornar, ens acomiadem, estimats i 
benvolguts lectors, fins l’última setmana d’aquest 
mes. Esperem que els monstres produïts per la raó 
troben les portes tancades, i que la lucidesa íntima i 
imprescindible trobe la via adequada perquè, al cap i 
a la fi, el que tots volem és un món just, equitatiu i que 
ofereixi,  a nosaltres i a futures generacions,  un espai 
vital amb igualtat d’oportunitats. Un gran repte, tot i 
la utopia.

Davant l’augment de queixes de vianants per les bicicletes que 
circulen pel passeig, des d’alguns col·lectius s’ha deixat sobre la taula la 
possibilitat de delimitar un carril bici, com proposa l’associació de Veïns 
Migjorn, que assenyala que també existeix tràfic rodat en alguns punts 
del passeig, sent  les bicicletes vehicles no tant perillosos - i molt més 
lleugers-  a l’hora de poder provocar un  incident. 

Un carril bici per al 
passeig marítim

Pròxim número 
de ‘7 dies’ el 
31 d’agost
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La escola d’estiu Illa va ser clausurada el 
passat divendres, amb una festa a cadasquna de 
les tres illes: L’illa arts, l’illa infantil i l’illa esports. 
En aquesta darrera quincena del programa 
municipal d’oci i temps lliure, em tingut també 
un plé total i em dissenyat activitats addients 
per a cada franja d’edat. Molts xiquets i monitors 
es despedien dels seus monitors amb tristesa, 
després d’un estiu plé de moments inolvidables. 
La regidora de Joventut i Festes amb la tècnic de 
l’Àrea, han estat avaluant continuament aquest 

p r o j e c t e , 
s e g u i n t - l o 
d’aprop i 
p a r t i c i p a n t 
en cada una 
de les festes 
quincenals.

El mestre 
Juanjo Roda, 
va aceptar molt amablement participar en un 
dels taller, el de cuina, es clar, ho va fer amb 

molta originalitat, sempre captat l’atenció dels 
més menuts.

Taller de cuina 
amb Juanjo Roda

La edil de Gobernación del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Mar Medina, ha realizado un balance 
positivo sobre el dispositivo especial que lucha 
contra el fenómeno del “top manta” en la ciudad 
sobretodo en los meses de verano.

Medina ha destacado que “se ha podido 
notar por parte de los ciudadanos una menor 
presencia de manteros en el paseo marítimo 
y por las calles más céntricas y comerciales 
de nuestra ciudad, una situación que ayuda a 
potenciar el turismo familiar y potencia nuestro 
pequeño y mediano comercio.”

Según la concejal vinarocense “desde el mes 
de junio ha ido disminuyendo progresivamente 
el número de personas que se dedican a la 
venta ambulante debido a diversas acciones 
anunciadas y llevadas a cabo en nuestra ciudad 
con unos excelentes resultados.”

En total han sido durante el último mes “tres 
acciones conjuntas de las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del Estado en colaboración con 
la Policia Local, por lo que debemos felicitar 
a todos los agentes que participaron en las 
mismas con estos excelentes resultados.”

Medina también ha indicado que “desde el 
inicio del verano tenemos permanentemente 
presencia policial en el paseo marítimo, una 
patrulla que efectua la vigilancia a pie para 
ofrecer una mayor sensación de seguridad a 
los veraneantes y vinarocenses.”En este mismo 
sentido Medina también ha incidido que 
“además de la Policía Local el paseo marítimo, la 
zona que acumula mayor número de personas 
y también de manteros, también tiene una 
presencia diaria de la Guardia Civil, una situación 
que refuerza todavía más el dispositivo de 

seguridad.”
Medina señalaba que “aunque sabemos 

que es una utopía llegar a una presencia cero 
de manteros si que se han reducido los más 
de 30 que estaban detectados en nuestra 
ciudad a principios del verano.” Esta reducción 
de manteros ha provocado que “el material 
incautado también se ha visto reducido en más 
de un 50% respecto a veranos anteriores.”

Se reduce e l “top-manta”
Medina afirma que Vinaròs consigue reducir la presencia del “top manta” durante el verano

Des del departamento de Turismo han 
trasladado su satisfacción por el trancurso 
de la celebración de la fiesta del langostino, 
que consiguió aglutinar a más de un millar de 
personas que dieron buena cuenta de los 300 
kilos de langostinos y la degustación de repostería 
dulce y salada, celebrada en el paseo de Colón 
de Vinaròs. Unos datos que demuestran que la 
tradicional Fiesta del Langostino sigue sumando, 
año tras año, una destacada participación, tanto 
de vecinos de la localidad como de visitantes.

La edil de Turismo Elisabet Fernández, destacaba 
que “el resto de organizadores, tanto la Associació 
d’Hostaleria como la Agrupació de Pastissers, están 

muy contentos porque se consumió todo el producto 
que se había preparado. Además, la introducción de 
repostería salada ha 
resultado un acierto”.

Vinaròs no cesa su 
labor de promoción 
del langostino, como 
producto estrella 
de la localidad, 
y la próxima cita 
destacada será la 
celebración, el 24 
de septiembre, de 
una nueva edición 

del Concurso Nacional de Cocina Aplicada al 
Langostino.

Más de 1.000 personas 
disfrutan de la Fiesta del Langostino de Vinaròs
La Concejalía de Turismo, la Associació d’Hostaleria y la Agrupació de Pastissers valoran la alta participación
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Tomás 

A.C

José Manuel Borrás va descobrir la seua 
vocació cap a l’ensenyament mentre estudiava 
Batxillerat, estudis que va simultaniejar 
“ajudant a D. Paco Baila (pare), en el repàs 
que tenia, va ser llavors quan vaig  sentir que 
m’atreia el món educatiu”, explica. El seu 
esperit pràctic i metòdic va rebre durant 
esta etapa un fort impacte del contacte amb 
els xiquets de la citada acadèmia. Borrás 
concreta, contundent, “vaig arribar per 
vocació, amb majúscules, i encara la tinc”, 
assenyala. Si be reconeix què, amb el temps, 
s’ha perdut part de l’àmbit educatiu per 
passar a ser “més formatiu i instructiu”. El ja 
ex director del col·legi l’Assumpció explica 
que va cursar tota l’etapa acadèmica “amb 
la modalitat de lliure”, i precisa  “estudiant 
aquí a Vinaròs, sota la direcció de D. Paco 
Baila (pare) i examinant-me a Castelló; 
Batxillerat al Francisco Ribalta i Magisteri a 
l’Escola Normal”. Durant la nostra conversa, 
es desvetlla com a un defensor del treball 
en equip, una taca que implica a l’escola, 
però, també, com destaca, deu incloure els 
membres del nucli familiar.  

José Manuel, quans anys ha desenvolupat 
el càrrec de director de l’Assumpció?

Des de 1 de juliol de 2001 fins el 30 de juny de 
2012, es a dir 11 cursos.

Quantes promocions de joves han passat 
per el col·legi durant la seua etapa en la 
direcció del centre? 

En aquet període han acabat onze 
promocions els seus estudis de d’educació 
primària.  Si be solament tres han estat amb tots 
els nivells, els primers van entrar al centre amb 
tres anys al setembre de 2001 i van acabar sisè 
al juny de 2010. Les altres dos promocions son 
els que van acabar en 2011 i 2012.

Quina ha segut la planificació del seu 
treball?

Al 2001 vaig presentar el Projecte de Direcció 
que assenyalava els objectius, els mitjans i 
els recursos per tal de dur-lo a termini. Cada 
quatre anys hi hagut una avaluació del 

Projecte i al ser positiva vaig continuar 
fins juny de 2012, quan he completat el 
cicle. Com a resultat, voldria destacar que 

a 2001 a l’escola hi havia vint ordinadors, 
avui hi ha setanta-cinc. De Conselleria s’han 

rebut dues pissarres digitals, avui hi ha disset 
– totes les aules de primària, infantil cinc i 
quatre anys tenen la seua pissarra digital amb 
el seu ordinador i projector. Tot i així, falten les 
pissarres digitals per a infantil tres anys i la seva 
compra estava pendent de l’aulari nou, són 
uns deures que s’han de fer. A més, hem dut 
a terme l’arranjament de la zona on es fan les 
files, les obres del jardí i la plantació d’arbres al 
pati. El centre està en el Nivell II de la Xarxa de 
Centres de Qualitat de la Conselleria, i s’ha fet 
l’actualització del PEC ( Projecte Educatiu de 
Centre); del RRI (Reglament de Regim Interior 
); un Pla d’autoprotecció,  el Pla d’acollida i la 
recuperació de la gestió del menjador per part 
dels mestres. Altres fites aconseguides són la 
posada en marxa de la Coral, la web del centre, 
la revista Xerinola, una publicació trimestral  
que ja va pel nombre 28. Quan a infraestructura, 
tenim la construcció per part de Conselleria 
de l’aulari de tres anys i l’aula multiusos per a 
Infantil. Ha segut un treball molt planificat i amb 
objectius molt concrets. A més a més el dia a dia 
del funcionament del centre.

Creu que existeix la millor eina educativa, 
i, en cas afirmatiu quina és?

De la vareta màgica no crec en la seva 
existència, de ser així ja s’hagués  posat  en 
pràctica però crec que si la família dones el 
valor reial que té l’escola, en tots els sentits de 
la paraula, possiblement parlaríem d’una altra 
manera i potser que els resultats foren uns 
altres. L’Escola necessita del recolzament total 
de la família. Parlo en termes generals perquè 
sempre hi ha famílies amb una implicació total i 
és on es veuen els fruits.

On situa la paraula respecte dins de l’àmbit 
educatiu, dins de l’aula?

D’una part cal tenir en compte la societat que 
ens toca viure tot o quasi tot son drets i pocs el 
deures, axó es reflecteix  a l’escola. No es premia 
l’esforç.  D’altra banda està la situació actual de 
la família, com he dit abans.

I també cal tenir en compte que el professorat 
no som màquines i cadascú té una forma 
d’enfocar l’ordre dintre de l’aula.

Què canviaria, si el deixaren, del sistema 
educatiu?

La racionalització dels horaris, redistribució 
de les vacances, més lectoescritura dintre 
de l’aula i menys fotocòpia. Que l’alumnat  

escrigués  més. L’ordinador es molt important 
però no es la solució a tot.

La inversió en educació permet formar 
millor els alumnes.  

Així deuria ser però de vegades no ho és. És 
molt important  el factor humà i la implicació 
personal del professorat i de les famílies. 
L’alumnat no pot anar al centre a calfar el seient. 
Es pot donar pa a qui no te fam, no ho agafarà i 
axó pot passar entre l’alumnat.

Els mestres són la base sobre la que es 
construeix l’educació a les escoles. 

Sí, sense oblidar a la família. El mestre 
vocacional és molt important per l’entrega, 
esforç, interès, implicació, gaudir de 
l’ensenyament i saber traslladar-ho a l’alumnat. 

Com contempla les retallades que se estan 
realitzant en el món educatiu? 

Les contemplo com necessàries per les 
circumstàncies que estem passant. 

Crec que es una conseqüència de la forma 
que hi ha en l’Administració de gastar molt 
més d’allò que es recapta i qui vinga darrere ja 
s’apanyarà. La manca de previsió ens porta a 
moments com els actuals.

Per altra banda a mi no m’agrada que me 
retallen els ingressos perquè crec que no 
me regalen res i el meu salari és el que me 
correspon, però veien com està actualment 
la economia i el mon laboral,  puc considerar 
aquestes retallades com justificades. Hem 
d’arrimar el muscle pera que entre tots superar 
les circumstàncies actuals. 

Perquè hi ha un nombre considerable de 
mestres en depressió, o això es una llegenda 
urbana?  

Puc parlar del CEIP Assumpció i les baixes 
que hi ha hagut són per malalties normals i no 
per depressió. En els onze cursos que he estat 
de director pot ser tres o quatre baixes per 
depressió; això no es un nombre res important.  

El divan
Vostè va ser un alumne aplicat? 
Alumne normal, molt inquiet i buscant el 

màxim rendiment amb el menor esforç possible; 
ara  quan feia falta, final de curs, a saco. No he 
segut safrané, anava a classe tots els dies. 

Quina ha segut la satisfacció més gran 
durant aquest anys? 

El primer dia de classe desprès de les darreres 
vacances de Pasqua. Aquest dia l’alumnat de 
tres anys va estrenat l’aulari. Va ser la culminació 
de cinc anys de gestió amb la Conselleria.

I, el menys gratificant? 
Tres. La mort ‘un alumne;  el dia que me va 

trucar el metge dient-me que hi havia un cas 
de meningitis a l’escola i quant va sorgir un 
problema entre una mestra i la família d’un 

files, les obres del jardí i la plantació d’arbres al 
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“cal més lectoescritura i menys 
fotocopia dins de l’aula. L’ordinador és 
important, però no és la solució a tot” 

José Manuel Borràs:
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Emma Bas

La
Barana

actualitat

Maternitat 
i treball

alumne, quant creia que estava solucionat, va 
intervenir el Defensor del Menor.

És més fàcil educar els alumnes, o educar 
els fills?

L’educació es una tasca comú de la família i 
l’escola. Es diu que, avui en dia, la família educa 
i l’escola instrueix. No hi ha que oblidar que 
primer es fill i quan ve a l’escola té tres anys.

Creu que és cert allò de que quan eres jove 
vols canviar el món, però desprès és el món 
el que et canvia a tu?  

Si. De jove la sang bull, tens un concepte de 
la vida molt idealista, xoques contra una paret i 
no t’adones. Poc a poc vas xafant terra, formes 
una família i a la fi la vida ens posa a cadascú 
al nostre lloc. Tot i això sempre queda el caliu 
d’aquell esperit inquiet.

Què tal està vivint l’entrada en la vida 
tranquil·la, o contemplativa que, se suposa, 
es deu de gaudir quan una persona arriba a 
la jubilació?

De moment força bé. Ha estat un mes de 
juliol completament diferent als del altres anys. 
És una meravella el no pensar en el mes de 
setembre, que estiga tot a punt pera que els 
mestres  puguen començar el curs i que no hi 
haja cap problema. Així, entre tots, preparar 
la tornada dels xiquets. A nivell de mestre ho 
descobriré el tres de setembre, quan a les vuit 
i mitja del matí i no hauré d’estar a l’escola i sí 
poder fer bicicleta o continuar anant a la platja.

Es a dir, gaudint de la vida contemplativa i amb 
l’esperança que la salut actual m’acompanye 
durant molts anys.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA
TURISTICA
de vinarosI

Organiza:

colabora

consulta las bases en 
www.turisme.vinaros.es

y
facebook/turismovinaros

del 10 de agosto al 30 de septiembre
llevate hasta 150 euros

COMERÇ

Los dos primeros premios están dotados con 150 y 
100 euros y el plazo de presentación finaliza el 30 de 
septiembre 

La Concejalía de Turismo y Playas de Vinaròs 
presentaba el pasado viernes  el I Concurso de 
Fotografía “Vinaròs és turisme”. La iniciativa pretende 
que las distintas actividades que organiza la 
concejalía durante los meses de agosto y septiembre 
sean objetivo de las cámaras, así como los recursos 
turísticos con los que cuenta Vinaròs, como su 
patrimonio monumental, gastronomía, calas y playas. 
Una de las cuestiones que más se valorará, a la hora 
de otorgar los premios, es que las imágenes muestren 
la interacción y la participación de público en las 
distintas actividades, atractivos o paisajes turísticos, 
como explicaba la edil Elisabet Fernández.

Las imágenes deben ser digitales y presentarse 
en formato jpg. Podrán entregarse, vía correo 
electrónico, a turismo@vinaros.org o colgarse en 
el muro de turismovinaros en Facebook. Cada 
fotografía deberá acompañarse de un título y un 
resumen de lo que ha pretendido reflejar. El plazo 
de presentación comienza el 10 de agosto y finaliza 
el 30 de septiembre y se admitirán únicamente tres 
fotografías por participante. La edil destacaba que 
“se valorará mucho la originalidad y la calidad de las 
imágenes captadas”.

Un jurado compuesto por profesionales del 
turismo y la fotografía serán los encargados de emitir 
el veredicto, que se dará a conocer el 3 de octubre. 
Los premios consisten en una dotación económica de 
150 euros, para el primer clasificado, 100 euros para 
el segundo y seis cenas o comidas en restaurantes de 
Vinaròs, lotes gastronomicos y tratamientos de salud 
y belleza, para el resto de premiados.

Vinaròs convoca un concurso 
de fotografía turística 

Las bases completas del concurso pueden 
consultarse en la web www.turismo.vinaros.es

“FIESTA 53 ANIVERSARIO PAN Y 
TOROS. SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE 
FRENTE LOCAL SOCIAL. CENA Y 
ACTUACIÓN MUSICAL. TICKETS DEL 
20 AL 24 DE AGOSTO. PRECIO 8€

Estimat fill, 

aquesta setmana fa quatre anys del teu naixement. 
Com enguany, la calor sofocant va ser testimoni dels 
meus últims dies d’embaràs. Uns dies en què sortir 
de casa es convertia en tot un exercici d’heroicitat, no 
només per haver d’arrossegar el pes propi del meu 
estat sinò pels comentaris, tan poc afalagadors i, fins i 
tot, temeraris de la gent: encara estàs així? Què gorda 
estàs! Segur que et toca parir en diumenge i no tens 
anestessista! Et prometo que tenia moltes ganes 
de vore’t però només per no sentir totes aquestes 
estupideses, et deia cada nit que et donésses pressa en 
sortir. No te’n vas donar molta i el part no va ser el que jo 
m’havia imaginat, massa influïda potser per les meues 
lectures durant l’embaraç.

Recordo com si et tingués al davant mateix, la teua 
careta plorant com un descosit en els teus primers 
minuts al món. Recordo també la impotència davant 
la inexperiència pròpia d’una mare primerissa i 
els esforços per posar a la pràctica les teories que, 
dependent de quina amiga em parlava, em resultaven 
més vàlides. El dia que em llegia a Carlos González o 
a Rosa Jové no t’assoltava dels meus braços –amb la 
corresponent advertència: el malcriaràs-, el dia que 
optava per repassar-me l’Estivill, pensava que pot ser el 
millor era deixar-te plorar –cosa que no vaig poder fer 
mai, tot siga dit-. I quan ja tu i jo ens haviem adaptat 
l’un a l’altre i els dies passaven plàcids entre farinetes i 
passejos, em va tocar reincorporar-me a la vida laboral, 
amb molta pena i molta lluita interior. Perquè, clar, 
com una dona professional, que havia dedicat temps 
i ànima a la seua feina, podia plantejar-se que cuidar 
el seu fill era, en eixe moment, el que més li abellia? 
No tenia elecció i vaig intentar combinar, com vaig 
poder, feina i maternitat. Complicat. No només per una 
qüestió d’ infraestructura sinò sobre tot per una qüestió 
d’estabilitat mental. Crec que, si de veritat les empreses 
féssen un estudi seriòs sobre el tema, se n’adonarien 
que allargar la baixa de maternitat fins el primer any 
dels nadons, els faria guanyar diners, per això és un altre 
tema…

I treballant i criant-te, així han passat aquests quatre 
anys. Amb el dubte sobre si t’estic educant bé, havent 
de fer tries contínues que són qüestionades per la 
societat sistemàticament –guarderia sí o no, cole 
públic o concertat, vacunes sí o no, etc- i inventant 
nous sistemes per aprofitar el temps que passo amb 
tu i de exprémer cada estona. Els referents s’esvaeixen 
perquè la vida que portava la meua mare quan jo tenia 
la teua edat és totalmente diferent a la meua. Els temps 
canvien però crec que també és positiu que convisques 
amb l’esforç del dia a dia i pugues vore, amb normalitat, 
una mare que treballa, tant fora com dins de casa. 
Perquè ta mare és així i tu ja ho saps! Des d’aquí, la 
meua solidaritat amb les mares treballadores. A gaudir 
dels fills i fora culpabilitats!
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La concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Marcela Barbé 
ha informado del resultado de los diversos 
encuentros mantenidos en estas pasadas fechas 
con representantes provinciales y locales de Cruz 
Roja. 

El primero de los temas tratados ha hecho 
referencia a la reciente puesta en marcha del 
Punto de Encuentro familiar, cuya gestión ha 
encargado la Generalitat a Cruz Roja. 

Marcela Barbé ha manifestado que “si bien el 
Ayuntamiento de Vinaròs a partir de este año 2012 
no corre con los gastos de personal del recurso 
comarcal, si se responsabiliza de cuestiones como 
el acondicionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones que son de titularidad municipal. 
Todas las problemáticas relativas a este punto han 
sido subsanadas de inmediato como teléfono, 
informáticas, materiales etc… 

La responsable municipal de Bienestar social 
ha comunicado que “se ha realizado una petición 
formal a la Entidad y a la Generalitat, de formalizar 

un protocolo de derivación, por parte de los Servicios 
Sociales Municipales, de casos de menores acogidos 
en familia extensa para mantenimiento de contacto 
supervisado con padres biológicos.  La ley de los PEF 
contempla la posibilidad y los actuales gestores 
acogieron la propuesta siendo conocedores de ello. 

La directora de Inclusión Social y Empleo de la 
Oficina de Cruz Roja Provincial, Carmen Torres, 
venía solicitando en ejercicios anteriores a la 
Concejalía de Bienestar Social, la posibilidad de 
cesión de aulas con objeto de llevar a cabo  el 
Programa de Cualificación Profesional Inicial 
dirigido a jóvenes entre 16 y 21 años de la 
localidad y que tiene previsto comenzar en 
Septiembre.  

La concejal del área, Marcela Barbé se ha 
mostrado dispuesta a colaborar con la entidad 
, “barajándose distintas posibilidades, buscando 
salas y aularios para tal fin, en función de las 
necesidades y requisitos que precisen.”

La concejal explicaba que de los análisis 
sociales realizados por Cruz Roja “han surgido los 

llamamientos de apoyo para atender a personas en 
situaciones de extrema vulnerabilidad con una serie 
de objetivos y medidas que van a ser analizados 
conjuntamente desde una mesa de solidaridad 
que se formará  y permitirá sentar a todas las 
asociaciones y organizaciones de la localidad  
implicadas en estos menesteres, con objeto de 
buscar mayor coordinación y especialización, 
racionalizando los recursos existentes entre los más 
vulnerables.”

Marcela Barbé agradecía finalmente a Cruz 
Roja que haya facilitado en este intercambio 
de ayudas sociales una treintena de mochilas 
con material escolar, que los Servicios Sociales 
se encargarán de repartir entre las familias más 
necesitadas del municipio.

La concejalía de Bienestar Social 
colaborará con el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial de Cruz Roja
La Concejal Marcela Barbé informa de los contactos mantenidos con la entidad benéfica

Estarà instal·lada a la pèrgola del passeig de Colom fins el dia 16

La Regidoria de Turisme de Vinaròs inclou, dins les activitats 
del mes d’agost, una fira artesana i solidària, que podrà visitar-
se a la pèrgola del passeig de Colom fins el 16 d’agost.  La fira, 
organitzada per l’empresa Galintort i la Diputació de Castelló, 
mostra artesans diversos realitzant els seus treballs davant el 
públic. Entre els productes que s’hi troben i poden adquirir-se, 
hi han làmpades de fusta i macramé, figures de cartró pedra 
il·luminades i modelatge de cuir, entre altres manufactures.

La fira quedava inaugurada aquesta vesprada, amb la presència 
dels regidors Lluís Gandia, Mar Medina i Juan Amat. 

Part de la recaptació obtinguda es destinarà a l’Associació de 
Nens Autistes de Castelló.

Vinaròs celebra una fira d’artesania amb fins solidaris

Aquest proper dissabte 18 d’agost, la comparsa NEVC amb la seva Reina 
al capdavant, participarà a les Festes de Sant Mateu 2012. Així mateix, 
alguns membres de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs 
participaran com jurat.

Agraïments
La Comissió Organitzadora del Carnaval de 

Vinaròs, mitjançant aquest comunicat vol agrair, 
després dels actes realitzats en aquest mes d’Agost, 
la col·laboració del M.I. Ajuntament de Vinaròs, i en 
particular a les Regidories de Festes i Serveis, a la 
brigada de treballadors de l’Ajuntament, Policia Local, 
i Protecció Civil per la col·laboració i l’ajuda que ens 
han prestat per a poder portar a terme els actes que 

vam organitzar per a donar a conèixer el nostre Carnaval. De la mateixa 
manera volem agrair a Portal Mediterráneo i a totes les empreses que 
col.laboren en el Carnaval, per la confiança que depositen en nosaltres 
per a poder realitzar tots els actes. I per últim el nostre agraïment molt 
especial a totes i cada una de les comparses que conformen la nostra 
estimada festa, i a les Reines 2012 que van desfilar, ja que sense elles 
aquests actes no s’hagueren pogut realitzar..

Gracies a tots

COMISSIÓ ORGANITZADORA 
DEL CARNAVAL DE VINARÒS

El Carnaval de Vinaròs 
present a les Festes de 
la comarca

Foto arxiu
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A. C. Noemí Polls

Route 
66

Turisme responsable

actualitatactualitat

URGENT en adopció

T. 609 763 908El Corralet

Com un formiguer en plena activitat, turistes, 
visitants propers i vinarossencs es barregen 
passejant amunt i avall la part més meridinal de la 
ciutat. I és que la ciutat està preciosa. Donen ganes 
de patejar-la de punta a punta del passeig. Les 
cafeteries i restaurants de la zona se’n congratulen, 
evidentment. Tot i que no és com en èpoques 
passades, totes més glorioses, aquests dies el 
sector hosteler ha revifat. I aquest és un punt fort 
de l’economia vinarossenca, sempre ho ha estat, el 
turisme. Però associat als dies de tanta afluència a 
Vinaròs, també surten les pegues. Que si embussos 
i mala gestió del trànsit, algún que altre carterista, 
dificultat d’aparcament, poc respecte per la higiene 
de la ciutat... i molts d’altres inconvenients que 
segur que em passen ara mateix per alt. D’aquí que 
el concepte de turisme responsale sigui tant addient 
aquests dies. Segons el catedràtic britànic de gestió 
de turisme responsable, Harold Goodwin, “la mala 
gestió turística pot ser vertaderament nociva per 
una població”, explica. La pregunta per a tenir clar el 
grau de qualitat turística se li ha de fer a la població 
local: “El turisme que rep Vinaròs està al servei de la 
ciutat o és la ciutat la que està al servei del turisme?”. 
I és que, el que es guanya per una banda es pot 
perdre per l’altra. Segons Goodwin, cal apostar 
pel patrimoni arquitectònic i cultural de les ciutats 
i crear una identitat pròpa. A Vinaròs patrimoni 
arquitectònic, desgraciadament poc, però per 
contra tenim un gran patrimoni natural. El turisme 
responsable va estretament lligat al sostenible, 
paraula tant de moda de fa un temps. I el tuisme serà 
sostenible només si el benefici que procura supera el 
dany que ocasiona. Així que val la pena apostar pel 
turisme com a vehicle de dinamització econòmica 
però cal pensar-hi bé i dissenyar una bona stratègia 
a llarg plaç per aconseguir un turisme responsable, 
que no és senzill. Tot un repte.

Batalla també ha criticat que l’alcalde de 
Vinaròs deixa “en situació de indefensió als 
vinarossencs”

El portaveu d’ERPV de Vinaròs, Lluis Batalla, ha 
demandat a l’alcalde de VInraòs que acudisca a 
les instàncies pertinents, judicials i polítiques, 
per paralitzar una situació, la del pagament 
de taxes d’escombreries, que transgredeix, 
per una banda, un article de la RDL de 2004 
que regula les hisendes locals i que indica que 
per determinar la quantia de les taxes podran 
tindre’s en compte criteris genèrics de capacitat 
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.  
A més, Batalla d’altra banda, s’acolli’t al codi civil 
en l’apartat d’aplicació de les normes jurídiques 
que assenyala que aquesta normativa deu 
interpretar-se segons el sentit propi, de relació 
amb el context, els antecedents històrics i 
legislatius i al realitat social del temps en el qual 
deu ser aplicada. Tanmateix, l’equitat és, segons 
Batalla, un altre dels conceptes que deurà 
ponderar-se, ja que la Constitució espanyola 
estableix que “tots tributaran a la sostenibilitat 
de les despeses públiques d’acord amb la seua 
capacitat econòmica mitjançant un sistema 
tributari just”, com ha recordat el portaveu d’EV. 
Aquest són es punts en els quals el portaveu 
d’EV s’ha basat per considerar “ il·legal” l’ 
actual taxa. Cal també, segons ha apuntat 
Batalla, conèixer de forma exhaustiva el padró 
actualitzat per a repartir òptimament l’import 
de la taxa d’escombreries per epígrafs reals. 

Batalla també ha criticat que l’alcalde de 
Vinaròs Juan Bta. Juan, deixa “en situació 
de indefensió als vinarossencs”, i que deuria 
atendre les necessitats de la ciutadania, 
assumint les responsabilitats com a representat 
dels vinarossencs i vinarossenques “i no com 
a representant d’un partit”.  El portaveu d’EV 
ha denunciat la “inhibició” del govern local 
davant la ciutadania, “sent coneixedors de les 
normatives vigents”.

D’altra banda, EV ha denunciat la iniciativa 
de BLOC-Compromís d’obrir una oficina per tal 
d’assessorar la ciutadania que vulga presentar 
recursos a les taxes,  ja què “a canvi de 3 euros, 

sense factura, crea falses esperances”. Batalla ha 
demandat als membres del partit nacionalista 
a Vinaròs “coherència”, al recordar que “el BLOC 
ha dit a la Diputació a tot que sí pel que fa al 
Consorci, i ara vol defensar a la ciutadania”. En 
aaeust sentit, Batalla ha recordat la proposta 
electoral del seu partit, quan a la creació d’una 
Oficina Jurídica que vinculada a l’oficina de 
consum puga esdevindre un “servei públic 
i gratuït de defensa de la gent del poble”. 
Finalment, el portaveu d’EV ha criticat que 
l’oficina de consum estiga tancada a l’agost, 
cosa que ofereix una imatge de “desasistencia 
negativa que ens perjudica com a consumidors 
i crea una desprotecció cap al turista”. 

Grinyó Ballester 2012
En un altre odre de coses, des d’EV s’han 

proposat alguns dels noms “mereixedors 
del guardó” i als quals el partit votaria 
favorablement en la proposta per aquest any 
del nomenament del Grinyó Ballester 2012. 

Així, Batalla ha destacat noms com el 
d’Agustín Delgado, per la seua tasca de 
compilació i salvaguarda del patrimoni cultural. 
Un altra proposta d’EV és la del jove investigador 
i enginyer Dídac Mesa Romeu, pel seu treball 
“de corredor de fons” en la recopilació de flora 
del territori. Un altre nom proposat des d’EV 
ha sigut el de Miquel Baila Pallarés, ja que la 
descoberta de la muralla multiplica la vàlua del 
seu treball publicat en el llibre “Lloc, vila i ciutat”, 
i, finalment, l’altre nom proposat per EV és el de 
Tony Arnau Moruera, per la investigació en els 
arxius municipals recollida en el títol “Nuestros 
días oscuros”

Esquerra Vinaròs afirma 
que la taxa és il·legal
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A.C.

La Asociación de Pubs y Discotecas el 
departamento de Fiestas del Ayuntamiento 
de Vinaròs han organizado un nuevo evento 
de entrada gratuita para celebrar el final de 
la época estival. La cita musical -‘Vinaròs 
Summer Closing ‘- pretende congregar en 
la carpa del Atlántico a gente de Vinaròs 
y comarca los días 24 y 25 de agosto para 
festejar el cierre de la temporada de verano 
con DJ de conocido prestigio dentro del 
ámbito de la música electrónica. 

Se piensa principalmente en la gente joven, 
como ha indicado la edil de Turismo, Carla 
Miralles.

Por su parte, Víctor García, ha avanzado 

que el proyecto viene a sumar otra 
acción con la que se quiere recuperar 
la noche de Vinaròs como punto de 
referencia, “se está haciendo en toda 
la costa valenciana y nosotros nos 
hemos quedado un poco atrás”. Así, 
la noche del 24 se dedicará a música 
electrónica, con un DJ que viajará desde 
Ámsterdam, “un buen DJ”, y  también 
gente de la zona, como u8n DJ de 
Amposta, otro procedente de la Senia 
y un DJ vinarocense, “que promete bastante”. 
Para la noche del sábado 25 se ha  preparado 
una sesión de DJ residentes de discotecas de 
Ibiza como Privilege o Amnesia.”Si todo va 

bien, esperamos realizar un proyecto de larga 
duración para que Vinaros vuelva  a ser lo 
que era, que últimamente se está perdiendo 
bastante, la juventud se va fuera”. “Tenemos 
que intentar que esto cambie”.

Vinaròs celebrará con un evento el final del verano
La asociación de Pubs y el Ayuntamiento de Vinaròs proponen dos 
días de fiesta con DJ residentes de Ibiza como cierre de temporada
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Lluís Batalla

Desenganyeu-vos, som tots 
iguals!! (…bé,...deixem’ho estar...)

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

Miércoles, día 8 de este mes, alrededor 
de las once de la mañana. Salgo del parking 
de la plaza de La Mera. Me cuesta 4 minutos 
poder entrar en la calle Arcipreste Bono por 
los coches que bajan por la calle Socorro, una 
vez en Arcipreste Bono llego a la avenida País 
Valencià, calle San francisco, calle del Pilar, Avda. 
Libertad, Avda. Barcelona y calle Baix Maestrat 
donde resido. Todo este trayecto me costó 
40 minutos, estuve más tiempo parado que 
circulando, ya que cuando vas a entrar en una 
calle que los que cruzan tienen preferencia con 
el transito que ahora tienen las calles citadas 
en nuestra ciudad, cuesta que no cruce nadie, 
dado que afortunadamente tenemos bastantes 
visitantes, aunque dicen que menos que otros 
años, se hace muy incómodo circular y sin 
nadie que en ciertas esquenas esté regulando 
el tráfico, cuando estaba parado en Arcipreste 
Bono pensaba que debe hacer si llega una 
ambulancia urgente para llegar al ambulatorio, 
y para nuestros visitantes debe ser un motivo de 
comentario cuando regresan a sus residencias. 
Me gustaría oírlos e incluso podría ser un motivo 
para no volver el próximo año, crean que es 
muy incómodo circular por nuestra ciudad en 
ciertas horas del día en estas fechas, pienso que 
es una de las cosas que se tendrían que cuidar 
para hacer más cómodo y agradable nuestro 
Vinaròs. Será una de las pocas ciudades de unos 
30.000 habitantes, en estos días muchos más, 
que no tenga semáforos ni horas punta.

Ya sé que soy pesado y muy repetitivo, pero 
voy a comentar otra vez lo de los perros por el 
paseo. El domingo por la tarde llegué  a ver uno 
de los más grandes que he visto que iba suelto 
y su dueño con la cadena en la mano, con el 
calor que hacía el pobre animal iba con toda 
la boca abierta y la gente nos apartábamos 
cuando se acercaba. El dueño era español 
y le hacía gracia ver cómo dábamos paso al 
animal, sueltos no pero grandes y sin bozal sí, 
en todo este tiempo, que vuelvo a decir que 
afortunadamente el paseo está más lleno y 
perros sin bozal no puedo decir todos, ya que 
vi a uno que sí lo llevaba, esperemos que no 
ocurra ningún accidente, entonces se tomarán 
medidas. Ocurre muchas veces y esto es 
general en nuestro país, tienen que ocurrir algo 
para que sobre lo que ya se preveía se tomen 
medidas, lo mismo pasa con las bicicletas, a 
rápidas velocidades y zigzagueando, ya se ha 
podido ver algún susto. Esperemos y deseemos 
que este verano se termine así, sólo con sustos.  

“El més paregut a un feixista és un burgès asustat” 
Bertoltd Brecht...No sabia com començar la 
columna d’una manera erudita, o pedant, vés 
a saber, i estava Bertoldt Brecht. Canta Silvio 
Rodriguez, em dóna una cançó,i evoque Berta. 
Pablo Milanés i el dret a no fer allò que un no vol 
fer, Luis Eduardo Aute al alba, Lluís Llach i la llibertat, 
Raimon i el silenci del que ve, Joan Isaac i Margalida, 
Miquel Pujadó i Ovidi Montllor, Ismael Serrano, 
Serrat exiliat,Paco Muñoz i l’Estellés, Al Tall del 
lladres que vénen d’Almansa i venen el País, Maria 
del Mar Bonet de matinada, Pau Alabajos, George 
Brassens, Mercedes Sosa, Paco Ibañez galopant, 
Jose Antonio Labordeta... què seria de la nostra 
llibertat sense els seus cants a la manca d’ella?. 

   Des que som cagonets ens han acompanyat els 
cantautors denunciant que no hi havia llibertat, que 
no hi havia igualdat, denunciant que no era això , 
companys no era això pel que varen morir tantes 
flors. Als vint-i-.., trenta-i..., quaranta-i-.. sembla que 
mai no ha existit la igualdat.Per què, si no, existeixen 
els cantautors?  “El més paregut a un feixista és un 
burgès asustat” ...Bertoltd Brecht,ja sabeu... però 
segurament ací caldria un bon desinfectant, com 
li deia Joan Fuster a Russell,la calumnia és sempre 
senzilla i verossímil. 

    Tornem a la terra. Per què és tan senzill calumniar, 
mentir? per què es torna tan necessari disfressar de 
justícia allò que és injust? Perquè la paraula equitat, 
la paraula igualdat, el burgès asustat sempre la 
disfressa de tabula rasa? I la resposta és perquè no 
li interessa ni l’equitat ni la igualdat. És igualtat que 
a tots i totes, siga quina siga l’activitat econòmica, 
si treballa o no treballa, si són un o cinc en la unitat 
familiar, es faça pagar a tots els mateix?  És equitat 
que algú guanyi 3.000, d’altres 1.500, 750, 400,..i 
paguen tots 117 euros? És proporcionat que una 
empresa que no fa residus pague 400 euros, i una 
gran superfície comercial,pague una mica més 
de 600 €?  El vertader problema de la llibertat, de 
l’equitat, de la igualtat ha estat els que no creuen en 
ella però ho disfressen, i aquells que creient en ella 
pensen que és lògic que tots paguem el mateix. 
La tabula rasa ha estat la gran enemiga de qui té 
menys recursos, i la gran aliada dels privilegiats, i les 
taxes d’escombreries són exemple.

L’accès a la justícia és universal, l’accès a 
l’educació és universal, l’atenció sanitària...universal, 
però amb diners és més universal, i sense diners és 
impossible...però això és tema per un altre dia.

    

Els representants del Consorci de 
Residus van votar a favor d’una càrrega 
desproporcionada en l’actual context de 
crisi econòmica. Fer que un xicotet comerç 
de menys de 200m2 haja de pagar quasi 
400€ l’any només pel tractament de les 
escombraries, a més de la taxa per recollida, 
comporta una nova càrrega per al xicotet 
empresariat de la comarca i del nostre 
poble precisament en el moment en què 
més durament està lluitant per la seua 
subsistència.

Els representants del Consorci de Residus 
van votar a favor de finançar la Diputació i 
la Generalitat Valenciana encobertament 
amb dita taxa, ja que cap de les dos 
administracions han aportat els diners que 
els toca, la Generalitat el 25% i la Diputació 
el 15%.

Els representants del Consorci de Residus 
van votar a favor del pagament anual per 
part del Consorci a la Diputació de Castelló 
de la quantitat de 824.220€ en concepte de 
gestió tributària i gestió de padrons. Eixa 
quantitat, per posar un exemple, multiplica 
per 16 el pressupost previst per al suport als 
ajuntaments en la instal·lació de contenidors 
de recollida selectiva i resulta clarament 
desproporcionada per a la tasca a realitzar 
sense que per part del Consorci s’aporte cap 
estudi que justifique que la proposta de 
la Diputació és la més econòmica. El fet és 
que, dels 79’50 € que se’ns pretén fer pagar en 
concepte de taxes, més de 5 no van destinats 
a la prestació i millora del servei sinó al 
manteniment de la Diputació Provincial. Una 
altra estafa.

Els representants del Consorci de Residus 
van votar a favor de la taxa prevista per 
als habitatges de 79’50€/any. Este alt 
preu contrasta amb el vigent a d’altres 
poblacions similars. És a dir, a l’àrea de Gestió 
2, és de 63’58 €, sense que es justifique en els 
documents sotmesos a informació pública el 
motiu d’eixa discriminació, per la qual cosa el 
tractament de les escombraries al Maestrat 
és un 25% més car que al Camp de Morvedre. 
Van votar a favor de que paguem més que 
altres zones de la Comunitat Valenciana. 

Cap dels representants dels dos partits (PP 
i PSOE) han votat en contra d’estes mesures  
Només demostra que van allí a cobrar, favors 
com el que li ha fet al vicepresident de la 
Diputació i alcalde de Peníscola, que gràcies 
al seu vot i el de més pobles cobrarà tres sous.

Jordi Moliner Calventos

EL CONSORCI DE 
RESIDUS PREN 
DECISIONS EN CONTRA 
DE LA GENT
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Parlem de la nostra llengua

Juan Carlos Gil Marza

 Rebeldes con causa Tancat per vacances
Manuel Villalta

4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

S’ho volen 
carregar tot!! Se que resulta cansino hablar del mundo 

agrario y mas aburrido ahun al referirnos a 
su problemática,con la que esta cayendo y la 
que se esta cociendo en todos los sectores,la 
agricultura continua siendo la gran olvidada y 
ello se puede constatar en toda su extension.

Somos muchos que nos preguntamos,que 
como es posible en un pais donde se ha 
recortado y ajustado todo,en este sector 
primario no se hayan dignado aplicar ni la mas 
minima reforma.

Algun iluminado nos atribuye a la gente 
del campo como a los grandes receptores de 
ayudas y subvenciones,que mas bien han sido 
como limosnas a la indigencia. Y que cuando 
han llegado,la ruina nos ha desbordado.

Si que somos culpables de no tener 
sindicato agrario y de lo que biene en llamar 
organizaciones Profesionales  Agrarias,mas 
valdria no hablar,porque ello nos llevaria 
reconocer la holgazaneria pueblerina y a 
gente de bien vivir.

En las diferentes agriculturas de nuestro 
estado la cerealista ya ve la luz a su futuro y 
sin embargo la agricultura mediterranea que 
pudiendo ser fuente de riqueza  va abocada al 
abandono total.

¿Como es posible haber llegado a esta 
situacion?.Sin tratar de buscar responsables la 
respuesta no es dificil,la falta de sensibilidad 
de nuestros gobernantes que no han 
respetado ni la dignidad de las gentes de 
este sector estrategico ,y no nos vayamos 
por las ramas,centrandonos en nuestra 
comunidad valenciana que tiene transferida 
la competencia sobre el mundo rural,nos 
preguntamos una y mil veces.Como en este 
tiempo que gustan tanto las estadisticas,no 
sepamos ni cuantos somos en el sector 
Agrario,y este dato que consideramos   
primordial,nos llevaria como democratas a 
elegir nuestros representantes autenticos 
y no incurririamos en la pervension antes 
citada.

Si algun dia tuvieramos Conselleria de 
Agricultura podriamos hablar a pie de 
campo de nuestra problemática,y no como 
ahora,que solo nos quieren para participar 
del folklore de las ferias agricolas,cortando 
cintas y mandandonos piropos de que somos 
los mas guapos,y es por ello que conteniendo 
la indignacion les sugerimos ,que cambien 
su chip,porque no necesitamos  de esos 
piropos,necesitamos realidades y no de esos 
amores que matan.

Segurament aquesta frase aquestará l´ més 
pronunciada durant el mes d’agost. 

En la majoria d’empreses,comerços,oficines...
També es trobará el cartell amb la frase “tancat per 
vacances.”

L’equip de govern del Partit Popular de l’Ajuntament 
de Vinarós no se sap si també encara que se sigui per 
uns dies també es col·locarà el cartell.

Aquest que escriu entén que encara que siguin 
uns dies l’equip de govern es deuria prendre uns dies 
de vacances,ja que entén que els té ben merescuts, 
després del treball i els esforços que aquesta 
realitzant.

Treball i esforç que vulguem o no són agotadors 
fisica i mentalment. Com han estat per a l’aplicació 
de nou de la taxa d’escombraries, i l’argumentació 
que ha hagut de preparar per poder-ho explicar a 
la ciutadania vinarosenca. Com també el sistema de 
bons,sorteigs i compemsacions pel reciclatge de les 
escombraries.

També el treball agotaor que ha realitzat l´ 
Concejalia d’Ocupació,per a no crear ni un sol lloc de 
treball.

O l´ Concejalia d’Hisenda que amb la seva austeritat 
i bona gestió no ha rebaixat ni un sol euro del deute 
exsistent a l’Ajuntament.

I que dir de la gestió tantes vegades esmentada 
sobre la claredat i transparència, amb la 
ciudatania,partits politics i associacions que no se’ls 
informa sobre alguns temes de gestió municipal 
que es deurien d’ informar i donar participació, sent 
gestió exclusiva de l’equip de govern fent ús i abús de 
l´ seva majoria absoluta.

O el dialec, amb tots,que tan machaconament ha 
utilitzat el Sr. Alcalde. I que aquests ultims dies hem 
pogut comprovar com ha estat el dialogec del Sr. 
Alcalde i l’equip de govern amb la ciutadania, amb la 
policia i la guardia civil com a intermediaris.

I també  tantes altres mesures del mateix estil 
que els ha suposat un treball i esforç per a l’equip 
de govern i una pressa de pel,un abús de poder i 
una demostració de prepotència per  l´ ciudatania 
vinaroçenca.

Esperem que l’equip de govern reflexioni i es 
prengui uns dies de vacances,es refresqui les 
idees,que s’assabentin que aquestan governant i 
no manant en Vinarós,durant més d’un any. I que 
en Vinarós exsisteixen temes que necessiten ser 
soluccionats i altres millorats per a una millor qualitat 
de vida dels seus habitants i una millor categoria per 
al poble.

D’això és del que s’ha d’ ocupar i preocupar l’equip 
de govern i fer valdre l´ seva majoria absoluta,i afinitat 
d´ideológia de partits i governs tant a València com a 
Madrid.

I entendre que els problemes no es soluccionin 
solament amb la pujada d’impostos,la privatització 
de serveis ni amb articles demagojics i partidistes en 
la premsa local.

Podríem començar parlant sobre la 
nostra llengua i que millor començant 
pels articles personals.  L’article personal 
EN ve del llatí, domine/domina que 
vol dir senyor/ senyora( te equivalents 
a totes les llengües romàniques, 

en castellà, per citar-ne una, equival a don/
doña) i s’aplica als noms propis de persona. Es 
completament viu a les comarques del  Nord 
de Catalunya, al Rosselló i a les Illes Balears, on 
s’utilitza fins i tot en noms estrangers i inclús en 
els cognoms.

El masculí : En Josep 
El femení   : Na Maria    

I apostrofat n’-masculí i femení- n’Antoni i 
n’Antònia  

Al País Valencià, es una llàstima, però s’ha 
perdut del tot i només en noms geogràfics, per 
exemple a pobles com La Serra d’En Garceran , 
La Torre d’En Besora, La Torre D’En Domènec .... i 
en noms històrics, com el nostre Rei En Jaume i la 
seva muller Na Violant.

A algunes ciutats i pobles com València, Castelló, 
Benicarló etc. tenen noms de carrers amb el nom 
Rei en Jaume , però a Vinaròs som més.... i li vam 
posar Paseo Jaime I, desprès el van valencianitzar 
una miqueta i li van posar Passeig Jaume I, i 
pregunto, hagués costat molt dir-li Passeig rei en 

Jaume?.
En alguns llocs s’ha canviat aquest article 

personal per el , la, l’ : el Josep ,La Maria, l’Antoni, i 
l’Antònia. Personalment penso que es més elegant 
i bonic usar el en , és preciós sentir-lo quan parlen 
els balears.  

Un altre tema podria ser la manera de dirigir-se 
els fills als pares. Jo he sentit :

Vós pare, heu escoltat les noticies?
Vosté pare, ha escoltat les noticies?
Tú pare, has escoltat les noticies?
Cadacú que opine el que vulgue, encara que jo 

crec que avui s’utilitza molt el tu. Cal dir però que 
les tres formes son correctes.

Hi ha a qui els agrada el Passeig de Vinaròs!! 
Altres el volen fer fracassar!!! Quantes tones van 
posa damunt de l’aparcament a la festa dels 
llagostí?

Volen prohibir circular bicicletes, però no 
“tràilers”. En pocs metres quadrats al costat de 
l’oficina d’informació i turisme, ja de per si pesats 
i fora del projecte, van posar: un cap tractor de 
camió, un autobús, un remolc-trailer-escenari de 
tres eixos i un grup gran grup electrogen . A més a 
més hem pogut veure taques d’oli de fugues dels 
camions i totes les lloses marcades per les grans 
rodes. Desprès els del PP diran que el passeig esta 
mal fet i que a l’aparcament hi ha goteres!!!. Cert 
que de goteres hi són des del primer dia però el 
que li van posant a sobre no li farà cap be, ans al 
contrari, pot ser siga una temeritat carregar tant 
de pes sobre el pàrking. 

Després diuen que ho arreglaran però ho faran 
de la mateixa manera que ho van dir de l’escenari 
que van posar damunt de la font. A hores d’ara 
encara resten a terra les lloses foradades per la 
fixació de la dita carpa sense arreglar i ens podem 
aventurar que l’any que ve hi hauran el doble de 
forats.

Nosaltres preguntem, per a què tenen la carpa 
de l’avinguda de l’Atlàntic?, per què fan allí la festa 
del Carnaval i les que organitza l’Ajuntament les 
fan al passeig?, és que hi han actes de primera i 
de segona?,de llagostí i de sardina?,  allí tot el pes 
que  varen posar sobre el pàrking no hagués estat 
res i els veïns del passeig també ho hagueren 
agraït, no creiem que tot i que no protesten,  no 
els deu fer cap gràcia haver d’aguantar tantes 
revetlles fins la matinada.
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El 15 d’agost la processó de 
la Mare de Déu de l’Assumpció 
tornava als carrers de la ciutat, 
i, per segon any consecutiu, 
la solemnitat d’aquest acte de 
devoció religiosa comptava amb 
la participació de la colla de Nanos 
i Gegants, que van recuperar l’any 
2011 un costum que se remunta a 
l’any 1698, segons documentació 
trobada a la que fa referència la 
participació de les tradicionals 

figures a la que es fa referència en 
l’arxiu municipal. 

La processó va comptar, també, 
amb la presència de les autoritats 
de l’Ajuntament de Vinaròs, les 
reines i dames de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere i va tindre 
lloc desprès d’un multitudinari 
ofici religiós a l’església de la Mare 
de Déu de l’Assumpció en honor 
de la verge d’agost.

Processó de la Mare de Déu de l’Assumpció 

Fotos

PLAZA JOVELLAR, 15

la vuela al Cole

SE HAN RECIBIDO LOS LIBROS DE TEXTO
PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2012-2013

LOS CLIENTES CON RESERVA YA 
PUEDEN PASAR A RECOGERLOS

ADQUIERA 
SU MATERIAL 

ESCOLAR ANTES
DE LA SUBIDA 

DEL IVA

* Se respetará el precio hasta agotar existencias* Se respetará el precio hasta agotar existencias* Se respetará el precio hasta agotar existencias
*
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Locura en Disney

“trobada de cosins amb molt bon ambient”

‘Les Camaraes’ rindieron un emotivo homenaje a  Jonathan en el festival Folclórico de las fiestas de Agosto

El Aula de Natura de Vinaròs va anar als pirineus en el seu tradicional viatge fi de curs. Enguany a Panticosa. Llevat d´una granissada, la resta del temps espectacular per els Ibons de Bachimalai Ibons blaus fins el port de los Infiernos. Llastima que vam girar cua per la proximitat d´una tormenta.Unes vistes magnifiques que per gaudir-les cal pujar " un poquet"Però val la pena i mes en la companyia de bona gent.Salutacions i bon estiu a tothom!!
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La capital de Els Ports ja està de festa

Francisco Gombau, a la mostra de sant Jordi

Cove de llagostins de Vinaròs realitzat per Gombau

Gombau va mostrar l’arxiprestal, el santuari de la Misericòrdia i l’antiga ermita de Sant Roc

Vinaròs i 
comarca a 
Sant Jordi.

X II    MOSTRA DE OFICIS TRADICIONALS A SANT JORDI

MORELLA 
CELEBRA EL 
53 SEXENNI

La ONCE també promociona Morella
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curso 2011 - 2012

curso 2011 - 2012

A

1
2 3

14
4 5 6 7

8

9
10

11 12 13
15 16

17
18 19 20 21 22 23 24

25

1. Nerea Estupiña
2. Alexia Perganczi
3. Haian Alexandre Pascale
4. Ainara Jiménez
5. Paula Danta
6. Mark Blasco Valiente
7. Jordi Beltrán Querol
8. Mª Folch Sales
9. Antonio Ángel Santiago Moreno

10. David Calvo Bort
11. José Luis Melia García
12. Verónica Mora
13. Mª Cuartiella
14. Carlos Cardona
15. Mali Bellviure Esteller
16. Manel Albella Miralles
17. Lucía Rubio Pérez
18. Irina Sebastià Moya

19. Alex Ortega Gómez
20. Sonia Ledesma Juan
21. Nerea Estupiñá París
22. Jordi Guardino Resurrección 
23. Carla Carrero Sospedra
24. Johanna Cardona Piñol
25. Kevin Atencia Sales

           A: Inmaculada Varea Herrero

Assumpció

A

1
2

3 4 5
6

7 8 9

10 11 12 13
14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25

1. Jordi Gohbau Roda
2. Ethan Colomé Roldán
3. Óscar Miravete Hernández
4. Lidia Cruz Sabater
5. Andrea Alemany Cervera
6. Marta Saciat Climent
7. Yessica González Carrero
8. Diego Cifre Villalonga
9. Anna Zaragozá Meseguer

10. Zaira Benito Martínez
11. Jessica Lorca Sevilleja
12. Alba Ruiz Querol
13. Raúl Casanova Sancho
14. Pau Orts Macip
15. Daniel Filipe Figuereiro
16. Brian Carbó Torrente
17. Laia Porcar Santos
18. Miguel Folch Adell

19. Zine Dine Khalfi Bouchair
20. Daniel Guridy Carmisano
21. Marc Constantí Segura
22. Xavier Zafra Ballester
23. Alba Atencia Sales
24. Ainoha Giráldez Pérez

        A: Mª Lidón Molinos González

14

PROMOCIÓN 
BRONCEADORES
LANCASTER

3x23x2¡ Compra 3 al precio d
e 2 !

c/ Socorro,1 - VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ
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Visitem
C.E.I.P. 

Assumpció

5A

Visitem
C.E.I.P. 
Assumpció

5 B

curso 2011 - 2012

curso 2011 - 2012

A
7654321

8
14

15

9 10

16 17

11

18

12

19

13

20 21

A Encarna Royo Zaera

1 Alba Súñer López
2 Richar Fernández Moreno
3 Dani Ferre López
4 Claudio Kovacik
5 Marti Albiol Querol
6 Alex Querol Adell

7 Yaiza García Sanz
8 Yarmo Pérez Wienese
9 Leire Orero Roda
10 Júlia Tolós Valanzuela
11 Joan Pérez Roig
12 Sergio Roldán Ibañez
13 Milena Anahí Ramírez 
14 David Castañeda Subirats

15 Dalia Jimenez Roselló
16 Susana Boix Bort
17 María Blasco Ansensi
18 Dani Mata Gómez
19 Juanvi Boix Ferriols
20 Enma María Delgado Arrobo
21 Carla Stoltz López

A

1

17

9

18

2

10

19

3

11

20

4

21

12

5

13

22

6

14

23 24

15

7 8

16

A Rafael Calvo Parra

1 Yousra Khalfi Skarb
2 Manuel Corovilla Restrepo
3 Christian COrreia Baptista
4 Daniel Plaza Torrente
5 Daniel Anguís Gascón
6 Ana Sanz Jimenez
7 Alba Martinez Boix

8 Mireya Suñer Chico
9 Raúl Espinosa Pablo
10 Alba Valladares Varea
11 Judit Pla Alsina
12 Petruta Georgiana 
Cirstocea
13 Macarena Sanz Fernandez
14 Iratxe Victoria Bodoque
15 Nerea GIner López

16 Aida Pallares Torres
17 José Manuel Torres Pérez
18 Marc Castell Meseguer
19 Joan Cuartiella Miravet
20 Ramón Fernandez Valiente
21 Irene Fabregat Ferre
22 Noelia Luna Pitarch
23 Adrián Forner Moliner
24 Marc Grañana Verge

Servicio de peluquería

Corte
de niño 5€



A.C.
Vinaròs está viviendo junto a Jonathan y su familia 

todo un proceso, que no deja de contener una gran 
dosis de angustia, en la búsqueda de un objetivo 
marcado: que Jonathan pueda recuperar una vida 
normal como a de cualquier otro niño de su edad gracias 
a una operación que consiga tener un hermano/a qué, 
además de incrementar la familia, consiga curar al 
pequeño gran aficionado al futbol de su enfermedad, 
conocida como Anemia de Fanconi. Una enfermedad 
que sea convertido, lamentablemente, en una afección 
muy conocida en Vinaròs y contra la que está peleando 
toda la ciudad y gran parte de la comarca mediante 
recogida de tapones y otras acciones iniciadas a 
nivel particular, privado o colectivo. En esta ocasión, 
fue el grupo Locura el que puso a disposición del 
pequeño Jonathan todas sus tablas y su bagaje en la 
modalidad de baile para poder recaudar fondos por su 
causa. Con un donativo de 5 euros, la plaza de toros 

acogió el martes 14 un festival - en el que también 
tuvieron presencia destacada la colla de nanos a la 
que pertenece el pequeño-, repleto de coreografías 
que animaron a las miles de personas que quisieron 
participar de las estudiadas 
coreografías llenas de color 
con las que suele brillar un 
grupo al que no le cuesta 
nada ponerse las zapatillas 
de baile siempre que sea 
por una causa que valga la 
pena. Todo un espectáculo 
que, en esta ocasión, ha 
servido para trasladar un 
poco más de esperanza que 
pueda convertir en realidad 
el deseo absolutamente 
vital y legítimo de una 
ciudad y una familia.

cuando bailar se convierte en una causa justa
Locura&Jonathan:

Fotos
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especialistas
en mojitos!

beach

Cafeteria-Geladeria
Gran surtido de Copas de Helado, Variedad de Granizados
 y Especialidades en Cafés, Chocolate a la Taza y Agua de Valencia y Especialidades en Cafés, Chocolate a la Taza y Agua de Valencia y Especialidades en Cafés, Chocolate a la Taza y Agua de Valencia

Vilet

San Pedro, 21-22 / Vinaròs

beach
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Barber romania durant les 12 hores del 
concert al magatzem, observant, escoltant, 
atent, gaudint de l’ambient i la música “hem 
sembla que és un regal que en Espanya mai 
no hem tingut”, valorava. “Vaig dirigir en el 
Cercle de Belles Arts, la primera lectura de Les 
Vexations per a piano, i l’ambient és un altre, 
per una raó, l’espai i el inusitat. En un moment 
en el que sembla que totes les coses cauen i 
desapareixen i no tenen un suport, aquesta 
proposta és la festa del renaixement imaginable, 
possible desitjable, i esta festa deu tindre a Inés 
i al gran Carles, que toca un Satie ric, que se’n 
va per tots els costats, amb molts matisos, hi ha 
moments que sembla Schuman, hi ha moments 
que sembla Xenakis inclús, i hi ha moments que 
pareix Steve Reich”. “És el amo, ell és música, i 
li dona màgia tota la nit, és realment per estar 
més que feliços”. “La música encara està per 
inventar, encara està per fer, hi ha molta gent 
jove que està sortint del marges, que no vol fer 
l’ABC, i això les institucions deuen saber-ho, a 
València són especialment torpes, fan l’ABC més 

torpe, més acadèmic, i no surten de aquí”. “Un ha 
de comprometre’s amb si mateix, i si el context 
no ajuda, es deu inventar”. “La imatge del músic 
valencià és un home amb maleta, Carles se’n 
va anar a Barcelona, jo a Madrid, ara Nova 
York, està repleta de músics valencians”.”Tota 
Europa està plena de valencianets”. “Què passa 
a València?” “Que està cucada, maleïda per mals 
gestors, no em refereixo al polític, sinó al gestor 
del cultural, gestora en aquest cas, persones 
que no estan preparades, no tenen fantasia ni 
prenen risc, se dediquen a recompondre”. “Ens 
queda la resistència”. “Cage encara no ha entrat 
en l’acadèmia, ni en els conservatoris”. 

Cage 100, 
una fita musical 

històrica
Santos i Borràs converteixen el Magatzem 

de la Mar en un cau de prodigis

A.C.

El Magatzem de la Mar a Benicarló es 
convertia durant 12 hores, concretament 
des de divendres a mitjanit fins dissabte a 
les 12 de migdia, en un cau de prodigis. El 
mestre de mestres, Carles Santos i la supèrbia 
pianista Inés Borràs interpretaven durant 
12 hores ininterrompudes Les Vexations, 
d’Erik Satie, una fita musical històrica 
emmarcada en l’agenda Cage 100 que ha 
integrat una sèrie d’esdeveniments culturals 
en homenatge al centenari del naixement 
de John Cage (1912-1992), organitzada 
per Diabolus i l’Ajuntament de Benicarló.  
Santos iniciava un diàleg íntim en un ambient 
recollit il·luminat per una llum groga que 
permetia deixar la resta d’arquitectura 
interior en penombra, construint una bastida 
delicadíssima amb una subtil fragilitat 
estudiada que continuava Borràs durant el 
seu torn. L’espai municipal rebia públic amb 
una fluïdesa constant que s’ha mantingut al 
llarg de les 12 hores. Durant el concert, a la 
part exterior del Magatzem, es confeccionava 
un graffiti, un tribut gràfic a Cage.  A partir de 
la segona hora, Santos intensificava el diàleg, 

incloent variacions i el seu segell personal que 
atorgava al concert una major profunditat. 
El músic i compositor vinarossenc coneix la 
misteriosa matèria de la qual es composa la 
música i, com sempre, desglossava del seu 
univers molecular per oferir-la. De la pura 
contundència a l’ estudiada elegància de la 
suavitat, Santos i Borras- acompanyada per 
la seua coneguda i fascinant expressivitat 
que l’ha acompanyant al llarg de les 12 
hores- absorbien Les Vexations, digerint les 
seqüències -un mantra de 18 compassos 
repetits 840 vegades-,  fent- les seues, aportant 
tota la mestria del seu bagatge per entregar-
se a un concert històric, únic, una confluència 
planetària Santos-Borrás-Cage que situa la 
nostra comarca a l’alçada de ciutats com 
Nova York o Londres. L’espai es convertia ja 
a la matinada en un reducte màgic farcit de 
música, en un ventre matern protector que ens 
endinsava meravellosament a l’interior d’ una 
cadència quasi hipnòtica que, hores més tard, 
es deixava banyar per la llum del dia per cloure 
amb intensitat i amb un públic totalment 
entregat què, dempeus, oferia a ambdós 
músics, just quan el cronòmetre marcava les 
12, una llarga i càlida ovació. Gloriosos.

Llorenç Barber: “és la festa del renaixement imaginable, possible, 
desitjable, i esta festa deu tindre a Inés i al gran Carles”
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“Aquest és un acte simbòlic, un acte que 
recordarem tots durant moltíssim anys. Es una 
de les poques vegades que tindrem ocasió de 
escoltar una peça que en ella mateixa és una 
institució dins de l’art contemporani, i una 
peça interpretada per dos dels grans, músics 
de rellevància, que va molt més enllà del nostre 
territori, dos pianistes de reconegudissima 
trajectòria, el fet que estiguen ells tocant 
aquí ja valora l’acte”. “El comportament de la 
gent és el que esperàvem, l’acte està fluint i 
circulant, estic segur que quan s’acaba, com 
va dir Carles ahir, se podrien fer sis hores més. 
“Hi ha una gravació de Cage que serveix com 
exemple, ell va fer l’obra seua, 4’33, que és 
silenci total, la va interpretar amb un piano 
de cua al carrer de Nova York, passava gent, 
cotxes, autobusos, metro, rises, motos, policia, 

i  aquest és l’esperit que predomina avui aquí”. 
“De fet, Carles ha demanat a la gent què, per 
favor, no desconnectés els mòbils”.  “D’alguna 
forma existeix una intenció de desmitificació 
del concert com a lloc que acull una sèrie de 
convencions apreses”.

Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Sopa d’ànec
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Juanjo Villaroya: “un acte que recordarem 
tots durant moltíssims anys” 

“No permetré injustícies, ni joc brut, però si 
enxampem algú practicant la corrupció sense que 
jo rebi una comissió, el posarem contra la paret... I 
donarem l’ordre de disparar!” (Groucho Marx en 
Sopa d’ànec).

Sopa d’ànec (Duck Soup, Leo McCarey, 1933) és 
una desternillant sàtira dels germans Marx que 
manté, vuitanta anys després, total actualitat en 
la seva crítica a la ineptitud dels polítics. Groucho 
interpreta a l’estrafolari Rufus T. Firefly, que arriba 
a president per les seves relacions amb el poder 
econòmic, personificat en la rica vídua Teasdale (la 
gran Margaret Dumont). Amb les seves bufonades 
posarà en evidència els tòpics sota els quals 
amaguen els polítics el seu total desconeixement 
de la realitat i l’economia: “Fins i tot un nen de quatre 
anys podria entendre-ho. Que portin un, a mi em 
sembla xinès!”

Llibertonia, fictici estat de la pel·lícula, és el que 
anomenem “un país d’opereta”, ple d’intrigues en 
aristocràtics balls mentre el poble queda al marge. 
He pensat en eixa opereta veient a alguns membres 
de família reial “animant als nostres” en diversos 
escenaris olímpics londinencs patriòticament 
enfundats en les seves samarretes! (encara que no 
s’han atrevit a posar-se l’ equipació oficial, la de 
domador de lleons, potser ho faran quan sigui de 
Lacoste).

Mentrestant el rei es quedava a Mallorca (per no 
gastar) i convidava a sopar a un home necessitat, 
quin cor! Un aturat amb fills?Un autònom o 
xicotet empresari arruïnat? No! Al Rafa Nadal, 
molt preocupat amb les seves lesions, una cosa 
que no passa inadvertida a algú tan pendent de 
les necessitats dels seus súbdits. També segur que 
s’alegraria que Botswana guanyés una medalla de 
plata olímpica. Als comentaristes de rtve se’ls va 
anar la pinça “- No se m’ocorre un altre esport popular 
a Bostwana -Tal vegada la caça? (silenci embaraçós)”.

És curiós però, malgrat la que està caient, mai 
veus a la família real visitant una oficina de l’Inem, 
xerrant amb els jornalers que ocupen finques o 
acudint als terribles incendis que abrasen les nostres 
muntanyes. Bé, a Espanya, que el príncep hereu de 
la Gran Bretanya sí que va visitar una oficina de 
l’atur i es va marcar uns passos del famós ball de Full 
Monty (Peter Cattaneo, 1997).I és tan senzill!(“Duck 
Soup” és una expressió que significa “una cosa fàcil 
de fer”).

I és que, si alguna cosa saben fer els poderosos, és 
passar “olímpicament” dels que suen treballant. Ells 
només coneixen la suor dels polos de tennis o golf o 
de les armilles de vela. Per això ens volen convèncer 
que portar-se menjar d’uns supermercats del 
senyor Roig (que enguany es va pujar el sou un 73% 
fins als 3,8 milions) és un delicte molt més greu que 
“llevárselo crudo” de Bankia o Palma Arena.
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La paleogeografía de Vinaròs (IV) - El Mioceno
David Gómez Mora

El Mioceno es la cuarta etapa de la Era 
Cenozoica, que enlaza con las anteriores que en 
artículos pasados hemos comentado. Su periodo 
de duración, abarca unos 18 millones de años, 
extendiéndose aproximadamente entre un 
intervalo que comprende de los 23 a 5 millones 
de años.

En nuestro caso, son los últimos momentos de 
este periodo los que más nos interesan, puesto 
que se producen diferentes fenómenos que 
afectan a las tierras de la zona que hoy ocupa 
Vinaròs.

Es en este contexto cuando enclaves 
geográficos costeros, comenzarán a cobrar 
protagonismo, ya que es ahora la tierra quien 
va ganando terreno al agua, un proceso que 
producirá que las zonas de la montaña se 
alejen más del litoral, y que a su vez se generen 
modificaciones en los patrones climáticos de la 
región. Este fenómeno que se dio de manera 
más aguda entre hace 7 y 5 millones de años, 
se le sumó otro factor geomorfológicamente 
espectacular, concretamente, el aislamiento 
del Mar Mediterráneo del Atlántico. Ello dio 
como resultado la creación de una gran cuenca 
de agua estancada, en donde los procesos de 
evaporación fueron superiores a la cantidad de 
agua que recolectaban los ríos y que vertían al 
mar, un escenario que se tradujo en la desecación 
de las aguas del Mar que hoy baña nuestras 
costas.

Será durante un intervalo de unos 250.000 
años, cuando el Mar Mediterráneo queda 
totalmente aislado. Obviamente este proceso 
de evaporación, en el que la cantidad de 

agua incorporada era inferior 
a la que salía, daría una 
continentalización tan extrema, 
que las tierras  de esta zona 
(como es el caso del Puig de 
la Misericòrdia), en lugar de 
hallarse a sólo seis o siete 
kilómetros de la costa, lo podría 
hacer a grandes distancias 
de las masas de aguas más 
cercanas, puesto que éstas sólo 
se concentrarían en los puntos 
más hondos de la cuenca 
mediterránea. Ello desencadenó 
una clara modificación 
climática, en la que con el paso 
de los años, la costa al alejarse, 
formaría un nuevo paisaje interior, en el que 
puntos geográficos que hoy se distribuyen 
en las cotas litorales, acabarían integrándose 
como entornos de montaña. Ello obviamente 
repercutiría en el régimen de humedad, así 
como en la vegetación que se iría instalando.

Así, sólo hemos de imaginarnos que durante 
el momento máximo de ese periodo de 
desecación, los restos de aguas estancadas más 
cercanos a nuestra tierra, podían quedar a varios 
centenares de kilómetros del lugar en el que hoy 
se encuentra la línea de playa.

Precisamente, será justo con el final del 
Mioceno, cuando el Mediterráneo vuelve a 
recuperar su imagen, debido a que el acceso de 
aguas vuelve a abrirse por la franja occidental, 
permitiendo de este modo un rellenamiento 
masivo, mediante el aporte del Océano Atlántico. 

Ello provocó una nueva entrada (el actual 
estrecho de Gibraltar), en la que un brusco 
y permanente proceso de inundación, fue 
drenando y recargando los niveles de las aguas, 
hasta retornarlos a la normalidad. Finalmente, 
una vez que se produce este fenómeno, 
abandonamos el Mioceno, y entramos en lo 
que conocemos como Plioceno (hace unos 5’3 
millones de años atrás). 

Esta época geológica se extenderá hasta 
hace unos 2’6 millones de años, momento en 
que será precedida por un nuevo periodo que 
se distinguirá por las diferentes y acentuadas 
glaciaciones que afectarán el planeta, se trata del 
Pleistoceno. Una fase de notable interés en lo que 
respecta a su manifestación en la geografía del 
territorio que hoy ocupan las tierras de Vinaròs, 
y que será debidamente analizada con un mayor 
detalle en el siguiente artículo.

El passat dissabte 11 d’agost, dins de 
les activitats que la Colla de Dolçaina 
i Tabal de Vinaròs està duent a terme 
per a celebrar el seu 10é aniversari, es 
realitzà el taller de Tabal amb l’objectiu 
de donar a conèixer aquest instrument 
que massa sovint és tractat i concebut 
com si fos una caixa, cosa que no és certa 
ni organològicament, ni funcionalment, 
ni en quant al corpus de ritmes que li són 
propis.

En aquest curs vam fer una ulladeta 
a tot el que envolta al seu món. Mentre 
apreniem a muntar i desmuntar un tabal 
i veure quatre conceptes bàsics per a 
que sone millor, el coordinador del Taller, 
Jordi Sanç, explicà una breu història 
d’aquest instrument, des dels seus 
orígens àrabs o berebers on l’anomenat 
at-tabal s’emprava com a instrument de 
guerra fins l’actualitat on el dolçainer 
Blasco el reintrodueix per acompanyar 
la dolçaina allà a començaments 
dels 70 i s’expandeix arreu del País 
Valencià. També aprenguerem alguna 
llegenda on el tabal i el tabaleter són els 
protagonistes principals.

A continuació vam vore diferents 
tipus de baquetes i diferents maneres 
de subjectar-les a l’hora de tocar i com 
ambdós coses han evolucionat a llarg 
del temps.

Desprès d’un descanset a meitat matí 
amb una conversa molt interessant 
al voltant de la música tradicional, la 
segona part del curs fou més pràctica, 
on vam veure els 4 tipus de repics que 
avui en dia s’empren en el toc del tabal, 
especificitats tècniques i els ritmes 
tradicionals més coneguts per les 
nostres terres.

En acabar el curs, la dotzena 
d’alumnes que van assistir procedents 
des de Castelló fins a Tortosa, van 
mostrar molt d’interès en saber tot el 
material metodològic i pedagògic que 
hi ha al voltant del tabal cosa que se’ls 
va facilitar.

Des de la Colla volem recordar que la 
matrícula per a apendre a tocar el Tabal 
està oberta en l’ESMUVI, inscriure-vos 
és molt fàcil, nomès teniu que entrar 
a www.esmuvi.com i matricular-vos a 
l’assignatura de percussió tradicional.

Taller de Tabal. Colla de Dolçaina i Tabal
Colla de dolçaina i Tabal de Vinaròs.
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Con motivo –o pretexto- de los 200 años de 
la Constitución de Cádiz, están proliferando 
ultimamente los homenajes a los diputados 
valencianos que participaron en las Cortes 
celebradas en aquella ciudad entre 1810 y 
1813. Esto está bien y nada habría que decir si 
se observara en estos homenajes un mínimo de 
rigor histórico, para no caer en el ridículo que 
estamos viendo.

Concretando: Hace unos días se rindió 
homenaje en Castellón a cuatro Diputados 
castellonenses de las Cortes de Cádiz, 
dedicándoles una placa que reza: “Per la 
seua aportació a la Constitució de 1812”. 
Lamentablemente, de los cuatro diputados, 
José Falcó, Bernardo Falcó, Manuel Villafañe 
y Gaspar María de Nava, solo Manuel 
Villafañe participó en la elaboración de la 
Constitución y la firmó al mismo tiempo que 
los otros doscientos diputados. De los otros tres 
homenajeados, la elección de José Falcó y la de 
Gaspar Mª de Nava fueron declaradas nulas por 
las Cortes; el primero ya no se incorporó y Nava 
se incorporó como diputado suplente cuando 
ya había concluido la legislatura y las Cortes 
habían sido disueltas. Por su parte Bernardo 
Falcó se incorporó como Nava cuando hacía año 
y medio que la Constitución estaba proclamada 
y vigente, por lo que nada pudo aportar.

Otro patinazo 
fue el homenaje 
al Diputado por 
Peñíscola Juan 
Bautista Cerdá, 
que si bien fue 
elegido, no 
se incorporó 
a las Cortes por haber sido apresado por los 
franceses y cuando fue liberado regresó a su 
ciudad natal y jamás pisó la ciudad de Cádiz.

Por su parte, Morella rindió homenaje a 
Julián Piquer Salvá y Antonio Colomer 
Prades “dos hijos de Morella que participaron 
en un momento tan importante”, pero resulta 
que Julián Piquer era vecino de Canet lo 
Roig y no participó en un momento tan 
importante, pues ocho meses despues de 
ser elegido renunció alegando razones de 
salud y no acudió a Cádiz, mientras que 
Antonio Colomer al igual que Bernardo 
Falcó tomó posesion como suplente en 1813 
con las Cortes ya disueltas y la Constitución 
proclamada y vigente.

El que sí estaba en Cádiz cuando se redactó 
la Constitución fue Francisco Serra Jiménez, 
presbítero natural de Chilches, del que nadie 
habla, aunque solo intervino cuando se trató 
de la supresión de la Inquisición y cuando 

hubo que firmar la Constitución.
Y para rematar el ramillete de despropósitos, 

la ciudad de Vinaros dedicó una placa al 
diputado Baltasar Esteller, nombrándolo 
“ponent de la Constitució de 1812”, lo que 
es rigurosamente inexacto, pues Esteller 
ni fue ponente ni intervino en los debates 
constitucionales y se limitó, como Villafañe 
y Serra, a votarla y firmarla cuando llegó el 
momento.

Es lógico que los políticos, a falta de 
poder inaugurar obras, siempre costosas y a 
menudo innecesarias, hayan encontrado el 
recurso fácil y barato de los homenajes y las 
conmemoraciones para seguir figurando en 
los papeles y las pantallas. Pero entonces ¿Para 
qué sirve el enjambre de costosos asesores 
que rodean a nuestros representantes políticos, 
si no les asesoran en materia tan fácilmente 
accesible por internet como es el historial de los 
diputados de las Cortes de Cádiz?.

Homenajes 
con agujeros

Santiago Roig Mafé

L’Illa Arts 2012 finalitza amb una festa 
plena de sorpreses. Vam començar la 
festa amb una Gimcana amb pinyata 
final. Seguidament gràcies a La Colla 
de Nanos i Gegants de Vinaròs, els 
participants van poder realitzar una 
Cercavila amb els seus propis cabuts, 
confeccionats dins d’un dels tallers 
d’aquesta última quinzena d’agost. I 
finalment, una Rifa on tots van tindre 
el seu regal, gràcies a alguns dels 
comerços del nostre municipi.

Gràcies a tots per la vostra 
col·laboració i participació en les 
nostres activitats.

Festa final de l’illa arts 2012
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diperiscapicas

Renate Brändlein
Isabel Serrano

Espai d’Art Fundació Caixa Vinaròs                       

Del 15 al 31 d’agost   

Plaza Cardenal Tarancón, s/n. Horari: 18:00 h. a 21:00 h.

Inauguració dia 15 d’agost a les 13.00 h.

diperiscapicas

Renate Brändlein
Isabel Serrano

Espai d’Art Fundació Caixa Vinaròs                       

Del 15 al 31 d’agost   

Plaza Cardenal Tarancón, s/n. Horari: 18:00 h. a 21:00 h.

Inauguració dia 15 d’agost a les 13.00 h.

A.C.
El passat dia 15 l’Espai d’Art de la Fundació Caixa Vinaròs 

obria les seues portes per tal d’acollir una exposició d’Isabel 
Serrano i Renate Bräendlein, ‘Diperiscapicas’. El títol és un 
divertimento que defineix una mostra que ofereix 23 obres 
de la pintora vinarossenca i 20 quadres i escultures de 
l’artista alemanya. Serrano defineix les últimes obres de la 
seua evolució coma artista amb el qualificatiu de quadres 
escultòrics, “els meus quadres estan inspirats en la mar i 
el mon mariner,per això s’hi poden trobar des de collage 
fets amb xarxes, arbrets de mar,coralls,petxines plenes de 
forats en la seva lluita per la supervivència”.” Hi ha un, per 
exemple, amb un rem, que sembla un tòtem”. Respecte als 
últims quadres en els quals ha estat treballant Serrano, estan 
confeccionats amb mocadors de bolillos, “que ja no poden 
anar a parar enlloc més que en un quadre, memòria de les 
mares i avies, dones treballadores en tots els àmbits”. Quan 
a la tècnica, la pintora explica que “hi han alguns quadres 
mes abstractes fruit de experimentar amb diferents tipus de 
pintures i materials, ja potser olis, acrílics, aquarel·les, resines, 
amb pols de marbre o ciment” . 

Serrano s’endinsa en el món esotèric i comenta què “la 
numerologia també hi es present i la paraula escrita, deixant 
petites pistes”. “L’univers femení, la visió poètica de les 
coses davant de la realitat que ens envolta i la recerca de la 
llum,sempre constant”. 

Per a Serrano, l’ art en el context actual és un reflex de la 
situació que estem vivint “al igual que tot, està molt cru, però 
això ens ha de motivar per lluitar més, per esforçar-nos més, 
en aquests moments es quan mes falta fa la creativitat, en 
tots els àmbits, però sobretot ser conscients que hem de 
canviar molts aspectes de les nostres vides, hem de donar 
més valor a l’ ésser humà, hem d’aprendre dels nostres pares 
i avis,donar més valor a les coses petites. L’art és una eina que 
ens fa pensar i es la millor teràpia per l’anima”.

L’artista comenta que la decisió d’exposar amb Renate és 
fruit de l’experiència tan positiva que vam vuire en exposar 
juntes a Alemanya, “per això vaig parlar amb la Fundació 
Caixa Vinaros ja que té un magnífic espai, on els quadres 
i escultures llueixen moltíssim”. “Estem molt agraïdes a la 
Fundació per haver-nos facilitat exposar-hi”. 

Quan a l’aportació de Bräendlein, cal destacar que la seua 
obra aprofita arrels i troncs d’arbres, per a convertir-los en 
meravelloses escultures, a més d’objectes, en el qual el temps 
ha deixat la seua petjada, que transforma i pinta, convertint-
los en obres d’art d’una abstracció mot meditada. La vitalitat 
i el color omplin els seus quadres. 

Durant la inauguració de la mostra conjunta de Serrano 
i Bräendlein, conduïda per Sebastià Miralles, l’Espai d’Art 
s’omplia de l’excel·lent virtuosisme del Quartet Gerhard, 
que participava també en l’acte de inauguració, “mentre 
anàvem arrodonint el projecte ens feia molta il·lusió que uns 
musics hi participessin i vam pensar en el Quartet Gerhard, 
musics molt bons i que amb lo joves que son porten un llarg 
recorregut tocant en altres països”. Per a Serrano i Bräendlein 
exposar a la Fundació “és com un somni fet realitat, com una 
posada de llarg”.

L’Espai d’Art acull 
‘Diperiscapicas’

Serrano i Bräendlein: La poètica petjada de l’abstracció en els objectes
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Contrareforma, 
o les cares de la 
violència

Al nostre alcalde se li van desbocar de nou 
els rampells autoritaris. Sembla que la cortesia 
democràtica a la que obliga el càrrec li va resultar 
de nou un calvari. Un fet que va obligar el diputat 
Mariano Castejón a una “reflexió profunda”. Aquest 
es pronuncià “ex càtedra”. O, ¿com un inquisidor? 
En la seua fantasia va decidir que l’amenaça a 
l’Alba, no era una amenaça. Juan Bta. Juan sap, 
però, que el que li va dir a la jove és l’antesala on 
es pot arribar quan ja no se suporta la contrària o 
el contrari. Potser la supèrbia no li permeta fer la 
reflexió necessària.

Mariano se’ns va presentar com un sacerdot 
carregat de gelosia per a repetir la lliçó dels seus 
capitosts. Des de l’especulació retòrica, destil·là 
conceptes que ignoren els devastadors efectes 
de la crisi. Situació agreujada per les polítiques 
del hieràtic Rajoy: atur i pobresa. ¿Com poden 
justificar els sofriments de la gent en nom d’una 
“felicitat” futura? ¿Quina credibilitat té una política 
que barreja l’amnistia per als defraudadors amb 
retalls de les prestacions bàsiques als més febles?

Castejón ens diu que ningú no hem de tenir 
dubtes de que l’Alcalde i l’equip de govern estan 
al costat de qui més estan sofrint la crisi... I, !els 
diputats del seu partit! ¿No els va veure com 
aplaudien Rajoy quan els anunciava el seguit 
de retalls? No li negaré els dubtes de si, quan 
governava Zp i aplicava la mateixa “medecina” (en 
dosi inferior), estaven al costat dels més febles o 
era ansietat  per aconseguir el poder... El debat 
no és si la gent del PP és honrada. Faltaria més. 
Però pels tribunals no deixen de passar polítics 
responsables de l’època de Camps, empresaris i 
promotors vinculats a sumaris amb continguts 
que diuen d’enriquiments il·lícits. I, això, demanda 
respostes contundents, perquè no ajuda ni gens ni 
mica a crear entorns de cordialitat.

Predica el diputat que s’ha de reflexionar per a 
evitar violències sense sentit. I té tota la raó. Però, 
¿se n’adona de que és una falta de cordura recórrer 
a piròmans per apagar focs? ¿No se n’apercep de la 
gasolina que vénen vessant al foc alguns regidors? 
O, ¿ignora els acords del govern amb la finalitat de 
preservar els privilegis?. O, ¿desconeix que l’atur i la 
misèria són la causa de l’emergent fractura social?

 
O, ¿quina lectura es pot fer de l’inici de 

contrareforma que nega a les dones la condició 
de subjectes morals, o que atempta contra el 
fonament de gènere?. Perquè les contrareformes 
sempre comencen amb la negació dels drets de les 
dones. Sinó, ja tenim l’anunci de que la malformació 
del fetus no es considerarà un suposat per a la 
interrupció de l’embaràs.

Una interessant visita 
guiada conduïda per 
David Gómez Mora servia 
per difondre les diferents 

hipòtesis i teories que es coneixen sobre 
els orígens d’un dels primers espais 
habitats de Vinaròs

La visita guiada al Puig de la Misericòrdia 
posava el punt final, dilluns passat, a les 
cinc visites a diferents espais del terme 
municipal de Vinaròs que han format part 
de les activitats de la Regidoria de Turisme 
i que han comptat amb la col·laboració 
d’Amics de Vinaròs, a través del geògraf i 
actiu soci de l’entitat, David Gómez Mora. 
Les rutes s’han fixat en èpoques històriques 
com el Modernisme i l’Edat Mitjana, han 
analitzat també fets històrics que es fonen 
amb la llegenda com els miracles de Sant 
Sebastià i han explicat les característiques 
orogràfiques i la seva transformació, amb el 
pas del temps, d’espais com Sól de Riu i el 
Puig de la Misericòrdia.

En el cas d’aquesta última visita, la ruta 
donava inici a la creu, on Gómez Mora 
recordava que els primers pobladors 
d’aquest espai van ser els íbers, com 
demostren les restes del poblat, entorn de 
l’any 700 A.C.  Com a dada curiosa, destacava 
que, en aquella època, la vegetació i aspecte 
de la zona, així com la fauna existent, havien 
de ser molt diferents dels actuals i incidia 
en l’alt grau de civilització i socialització 
assolit, com demostra la existència d’altres 
poblats molt propers, com la Moleta del 
Remei o el Puig de la Nau, o la construcció 
d’un embarcador a la costa nord. Després 
de la colonització romana, el Puig de la 
Misericòrdia, va seguir sent assentament 
privilegiat, a causa sobretot de la seva 
ubicació geogràfica, que li conferia una 

posició estratègica, per poder controlar tota 
la planícia.

El període musulmà deixa també 
importants vestigis a la zona i, de fet, algunes 
teories apunten que, al lloc on ara s’aixeca el 
Santuari de la Misericòrdia, pogués haver-
se situat en el seu moment una mesquita. 
En qualsevol cas, segons destacava Gómez 
Mora, que els musulmans van poblar la 
zona queda comprovat si ens remetem a la 
coneguda Torreta dels Moros, molt propera 
al Puig de la Misericòrdia.

Pel que fa als orígens del Santuari de la 
Misericòrdia, la construcció es remuntaria al 
segle XVII -segons apareix a una inscripció 
a la pròpia porta del pati- Gómez Mora 
explicava que la seva morfologia recorda 
més a una fortalesa que a un ermitori amb 
fins religiosos, com es pot observar en els 
merlets que envolten el perímetre de la 
muralla exterior o en la forma de pati d’armes 
que trobem a la plaça central. Pel que fa a 
aspectes que ara per ara ens resulten curiosos 
i desconeguts, la visita servia per descobrir 
les restes d’unes pintures murals a la paret 
nord de l’ermita que han quedat esborrades 
pel pas del temps. Les cavallerisses i l’interior 
del Santuari, on s’explicava el significat de 
les pintures de la cúpula i nau central i dels 
quadres de ceràmica, eren també objecte 
de la ruta. Gómez Mora assenyalava que, 
durant els segles XVIII i XIX, l’Ermita de la 
Misericòrdia es va convertir en epicentre de 
romeries i rogatives religioses, no només de 
Vinaròs sinó de tota la comarca, únicament 
equiparables a les que acollia la Font de la 
Salut de Traiguera.

El colofó   de la visita era la improvisada 
pujada al terrat del bar on, gràcies a l’alçada, 
podien observar-se vistes espectaculars 
de Vinaròs i tota la costa, amb la cúpula de 
l’ermita com a testimoni.

El Puig de la Misericòrdia 
revela els seus secrets

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

17 agost

18 agost

19 agost

20 agost

21 agost

22 agost

23 agost

SANZ   c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 
MATEU  c. Sant Francesc, 103 

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

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  c. Sant Francesc, 6 

El passat cap de setmana, el diumenge 12 d’agost, el cap de 
setmana de la calor, els valents de la colla de nanos i gegants de 
Vinaròs, ens van anar a vore si al costat de “Lo Riu” corria una mica 
més de fresqueta. Allí també van tindre la mateixa pensada els 
gegants de Tortosa, els de Benicarló i els d’Ulldecona, que junt 
amb els locals d’Amposta ens aplegarem per tal de recorre els 
carrers ampostins. Una cercavila curteta i bona, amb moltíssima 
gent a banda i banda dels carrers i sobretot xiquets i xiquetes que 
com ens passa a tots els pobles es queden bocabadats davant 
dels nanos i dels gegants.  En resum una molt bona vesprada 
que passarem amb els amics ampostins i amics de les terres de 
l’ebre i del Maestrat. 

Com comentaria podem dir que la setmana passada per 
causa d’un error informàtic va sortit publicant a l’article de 
Benicarló i Mora un correu intern de la colla, un correu que 
enviem a tots els membres de la colla de nanos i gegants per 
tal d’organitzar-nos les sortides. Les noves tecnologies, el correu 
electrònic i el facebook ens son molt útils de cara a portar una 
bona organització. Per tant aquest error també ens serveix per 
mostrar com ens organitzem. Demanem disculpes i si voleu 
trobar l’article que corresponia a les sortides de Mora i Benicarló, 
el trobareu a la nostra pagina www.nanosigegants.com

Xoc xorrox xoc

Els Nanos i Gegants 
de visita per Amposta
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ESPOTIUS 
MAESTRAT 
TEL:682 539 653

EL PASSAT 27 DE JULIOL ES VA CELEBRAR A LES PLATJES 
D'OROPESA LA XXVI TRAVESIA, EN LA DISTANCIA 
DE 1400 METRES. COM A REPRESENTANT DEL CLUB 
NATACIO VINAROS VA NADAR FELIP FONELLOSA I 
CIURANA QUE QUEDA TERCER EN LA CATEGORIA DE 
VETERANS C. 

EL DIUMENGE 29 DE JULIOL ES VA CELEBRAR XX TRAVESIA PENYISCOLA-BENICARLO DE 
8 KM. FELIP FONELLOSA E ISABEL FONELLOSA, PARE I FILLA VAN REALITZAR TOTA LA 
TRAVESIA JUNTS, MALGRAT LES CONDICIONS FISIQUES VAN ACABAR LA PROVA EN 2H40’.

Finalitza l’Illa Esports 2012 amb 
el 100% de les places cobertes. 
Els xiquets que han participat han 
pogut gaudir de mes i mig fent 
activitats esportives molt variades 
i a diferents llocs o instal·lacions 

esportives municipal. Recordem que l’Illa Esports 
organitza les seua activitats diferenciant els espais 
de pràctica esportiva, com són: la platja, el pavelló 
i espais esportius annexes (carpa i zona de birles i 
petanca), la ciutat esportiva i la zona de l’ermita. 
S’ha de destacar que el 80% dels alumnes han 
repetit la següent quinzena.

La valoració del CME és com sempre molt positiva 
i un cop revisades les enquestes realitzades a pares 
i alumnes el nivell de satisfacció és molt elevat.

Primera quinzena juliol: 100 alumnes
Primera quinzena juliol: 100 alumnes
Primera quinzena agost: 60 alumnes

ILLA ESPORTS 2012

INFO CME:
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Diari del Maestrat www.diaridelmaestrat.com

informacio@diaridelmaestrat.com

Entra, informa't ,  disfr uta i  par t icipa
al diar i  digital dels nostres pobles

Nueva temporada en marcha

ESTRUCTURA DEPORTIVA
A partir de la próxima 

temporada la Escola de 
Fútbol Futur 09 dará un salto 

cualitativo en lo que respecta a la estructura 
deportiva. Para ésta cuarta temporada se 
avanza en el proyecto inicial de la escuela de 
futbol: conseguir una estructura deportiva 
formada por personas capacitadas, formadas y 
con ganas de enseñar a los alumnos.

Se ha fichado como Director Deportivo 
a PEDRO QUEROL URQUIZU, Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad pública de Valencia (2008) y con 
Máster Profesional en Alto Rendimiento en 
Deportes de Equipo en el INEFC de Barcelona 
por Byomedic System y la Fundación FC 
Barcelona (2012), entre otros estudios que 
podéis consultar en la web de la escuela. 
También tiene experiencia como jugador (desde 
hace 10 temporada es jugador del Vinaros Club 
de Futbol), monitor, profesor de ESO,...

Además, el club está cerrando la contratación 
de 3 COORDINADORES con una formación 

y experiencia parecida al nuevo director 
deportiva. Éstos tres coordinadores que 
conoceremos en las próximas semanas, 
serán responsables de distintos equipos, 
consiguiendo un control sobre todos y cada 
uno de los alumnos tanto en lo deportivo como 
en lo educacional.

La Escola de Fútbol Futur 09 también 
informará en breve de la contratación de un 
PREPARADOR DE PORTEROS para mejorar las 
habilidades y entrenamientos de ésta posición 
tan concreta dentro de los equipos de fútbol.

TAPONES SOLIDARIOS
El Futur 09 ya ha recogido casi 6 KILOS DE TAPONES DE 

PLASTICO. En la oficina del Futur 09 se siguen recogiendo 
tapones tanto de alumnos como de personas ajenas al club. 
Las personas interesadas en depositar tapones, pueden pasar 
por la oficina del Futur 09 (Av. Pablo Ruiz Picasso, nº 27 local 
2 - Tourline Express Vinaros).

La Escola también ha querido renovar la web del club (www.escolafutur.
es), para seguir siendo la referencia para familiares y alumnos en lo que ha 
información y utilidad se refiere. Las mejoras se producen tanto en diseño 
como en contenido, ya que se mejora los accesos a los puntos informativos más 
importantes.

Como cada mes de Agosto, el Futur 09 
realizará unas reuniones informativas del 
funcionamiento de la nueva temporada dirigida 
a los familiares de los preinscritos y personas 
interesadas en inscribir a nuevos alumnos. 

Las reuniones se celebrarán el SABADO 18 
DE AGOSTO en las instalaciones del CONSELL 
MUNICIPAL D´ESPORTS (bajos Pabellón 
Polideportivo) en los siguientes horarios:

- 10:30 h, reuniones informativas para 
familiares de alumnos nacidos del 2004 al 2008 

- 12:00 h, reuniones informativas para 
familiares de alumnos nacidos del 1999 al 2003 
y equipo femenino

Nueva web, preparador de porteros, estructura deportiva...

REUNIONES INFORMATIVAS

NUEVA WEB

El pasado fin de 
semana se celebró 
una de las regatas 
con más tradición 
y consolidadas 
de la provincia de 

Castellón, en su 30ª edición la REGATA 
CIUTAT DE VINARÒS, organizada 
por el C.N.V., congregó a más de 30 
embarcaciones de la provincia de 
Castellón y Tarragona, que durante 
las dos pruebas celebradas el sábado 
y el domingo en frente de la playa 
el Fortí, dieron color y emoción a la 
costa de Vinaròs. Las condiciones del 
viento no fueron las más optimas 
en la prueba disputada el sábado 
pero mejoró el siguiente día, y los 
regatistas pudieron disfrutar de una 
regata rápida y emocionante, donde 
los representantes del Náutico 
Vinaròs tuvieron una muy buena 
actuación. Al final de las dos pruebas 
se efectuó la entrega de trofeos 
a todos los participantes y a los 
vencedores de las cuatro categorías. 
Asistieron a la entrega de trofeos las 
Autoridades de la ciudad y miembros 
de la Junta directiva del Club. 

Agradecer la colaboración del 
Ajuntament de Vinaròs, Caixa Rural, 
Stand del Mueble Milián, Conservas 
El Menú, Náutic Restaurant, Marina 
Benicarló, Pinturas Arnau, Náutica 
Columbretes, Anfer Composites, 
Artcrom, Deportes Piñana.

Clase A: 
1º Marina Benicarló
2º Hepta (Emilio Sospedra C.N.V.)
3º Club de Mar

Clase B:
1º Llangostí (José Mª Vidal C.N.V.)
2º Dogon (Miguel Montañes C.N.V.)
3º Xé que Café

Clase C:
1º Miravent
2º Tati’s
3º Dragona

Clase D:
1º Viracocha (Joaquín Marquina 

C.N.V.)
2º Ra (Adolfo Cabadés C.N.V.)
3º Fire (Juan A. Endeiza C.N.V.)

30ª regata creuers Ciutat de Vinaròs



27

n. 571 - 17 dÕ agost de 2012

Rafael Mingo, Entrenador del club BAMESAD

El Cau
ADOPTA o APADRINA !!! 

UNA ADOPCIÓN SALVA 2 VIDAS: LA DEL ANIMAL QUE HA 
SIDO ADOPTADO Y LA DEL QUE OCUPARÁ SU LUGAR.

ADÓPTALOS !!! 
NECESITAN TU AYUDA.

El club BAMESAD el jueves día 2 de 
agosto estuvo en el Pabellón Municipal de 
Deportes para enseñar a chavales de once a 
dieciséis años la práctica del baloncesto en 
silla de ruedas.

Como saben en el Club BAMESAD 
realizamos muchas disciplinas deportivas 

adaptadas entre ellas el básquet en silla que llevamos 
ya cuatro años jugando, pero que aun no hemos podido 
formar equipo por falta de gente discapacitada que 
quiera sacrificarse en jugar al básquet en silla, por ello se 
realizan estas actividades que tanto les encanta practicar 
a los chavales sin discapacidad, y que a los alumnos de l’ 
Illa les encanto, y al mismo tiempo pudieron comprobar la 
dificultad que hay en manejar la silla y al mismo tiempo 
manejar el balón, cosa nada fácil.

Por ello hay que agradecer al Patronato de Deportes 
esta iniciativa de contar con nuestro club de deporte 
adaptado, para demostrar a los alumnos que las personas 
con discapacidades también pueden realizar deporte y 
lo mas importante, creemos, es la concienciación que se 
hizo con los chavales este día, por ello siempre estaremos 
dispuestos a colaborar con el Patronato de Deportes en 
actividades como estas cuando nos lo pidan, ya que es el 
camino para lograr una integración real entre personas 
discapacitadas y no discapacitadas.

Con los chavales de la escuela 
de verano L’ ILLA de Vinaròs

La pista de atletismo amplía su horario y 
abrirá sus puertas al público a las 8 de la mañana 

Tras su aprobación por el pleno del 
Ayuntamiento en la última sesión el concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs, Luis 
Adell, ha informado que “ya se ha constituido 
el nuevo Consell Municipal d’Esports tal y 
como se marca en los artículos 5 y 6 del nuevo 
reglamento.”

Adell ha indicado que “el proceso burocrático 
se ha alargado más de lo que hubiesemos 
deseado pero ahora nos ponemos a trabajar 
con ganas de mejorar y con un permanente 
espíritu de diálogo con todas las entidades 

deportivas para que Vinaròs siga disfrutando de 
un deporte de calidad en todas las categorias.” 
Cabe recordar que el nuevo Consell Municipal 
d’Esports es el órgano consultivo para la gestión, 
promoción y coordinación del deporte local.

El Consell está presidido por el Alcalde, Juan 
Bautista Juan, el vicepresidente es el edil de 
Deportes, Luis Adell, y como vocales figuran 
Javier Chesa Sabaté, Núria Miralles Amela, 
Eduardo Barberá Pla. Como representantes 
de los clubes están José Chaler López del 
Club triatló Jiji-jaja, como representante de 
los entrenadores José Raimundo Santana del 
Club Bàsquet Vinaròs Servol, Javier Navas es el 
representante de los medios de comunicación, 

José Antonio Figueres como deportista de 
relevancia, mientras que Ignacio Chaler figura 
como el técnico de deportes y secretario del 
Consell.

Adell ha indicado que “uno de los primeros 
acuerdos a los que se ha llegado para la 
temporada 2012/2013 es abrir la instalación de 
las pistas de atletismo abierta desde las 8 de la 
mañana a través de la puerta lateral. Durante 
este horario solamente se permitirá utilizar las 
instalaciones de la pista sin acceso al vestuario 
y de forma individual. Los grupos deberán 
solicitar autorización previa del CME. Por las 
tardes se mantendrá el horario de la última 
temporada.”

Se constituye el nuevo Consejo Municipal de Deportes
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Més d’un miler de persones van participar anit en la degustació de 
300 quilos de llagostins i de rebosteria dolça i salada, que es va celebrar 
al passeig de Colom de Vinaròs. Unes dades que demostren que la 
tradicional Festa del Llagostí segueix sumant, any rere any, una destacada 
participació, tant de veïns de la localitat com de visitants.

La regidora de Turisme i Platges, Elisabet Fernández, es mostrava 
satisfeta de com havia transcorregut la celebració i destacava que “la 
resta d’organitzadors, tant l’Associació d’Hostaleria com l’Agrupació de 
Pastissers, estan molt contents perquè es va consumir tot el producte que 
s’havia preparat. A més, la introducció de rebosteria salada ha resultat un 
encert “.

Vinaròs no cessa la seua tasca de promoció del llagostí, com a producte 
estrella de la localitat, i la pròxima cita destacada serà la celebració, el 24 
de setembre, d’una nova edició del Concurs Nacional de Cuina Aplicada 
al Llagostí.

Més de 1.000 
persones gaudeixen 
de la Festa del Llagostí 
de Vinaròs
La Regidoria de Turisme, l’Associació d’Hostaleria i 
l’Agrupació de Pastissers valoren l’alta participació

Festa del Llagostí
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Fotos: @paricio & p.c.
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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

ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN Y CUIDADO DE

ANIMALES EXÓTICOS

Dicha TARJETA* no tiene coste alguno 

Tarjeta Sanitaria




