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Un inici de curs més car: 
els col·legis obren portes

tornada ‘al cole’
especial

Llibres d’artista, diaris 
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guanya el XXVIII Concurs 

de Pintura Ciutat de 
Vinaròs
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Tupperwares

alicia coscollano

Aquest curs educatiu promet ser el suport ideal per a 
la instauració definitiva de l’educació express. Les dades 
així ho indiquen, abocats com estem a una educació 
pública recomposada amb parxes. Els professors 
tindran que utilitzar tot el seu ingeni davant l’increment 
d’alumnes a les classes, ja que les retallades ens deixen 
amb menys “efectius”, -segons informacions recents, 
hi haurà un total de  33 professors menys a Vinaròs en 
secundària-, cosa que complicarà la tasca formativa, 
però també l’aprenentatge dels alumnes.  

Aquest inici de curs  el tupperware s’erigeix en nova 
eina de culte. Segons fons consultades, al nostre 
territori serà cada consell escolar el que decidirà si 
es cobra o no per cada carmanyola, una mesura que 
pretén pal·liar la despesa energètica ocasionada per 
microones i frigorífics. Esperem què, al menys,  tinguen 
la bonhomia de no engegar campanyes d’alimentació 
saludable,  ja que si se barreja l’estil de vida actual amb 
una alimentació de tupperware, el resultat dietètic pot 
resultar bastant qüestionable. Des de l’administració 
valenciana han informat que la mesura persegueix 
l’estalvi per a les famílies, potser siga perquè ens veuen 
incapaços d’ estalviar per nosaltres mateixa, i han pensat 
que necessitem de la seua experiència. La intenció 
és bona, però els consells arriben des d’un organisme 
autonòmic  que ha demostrat amb la seua gestió 
que nosaltres, els valencians, no som precisament 
capdavanters en qüestions econòmiques.  A falta de 
dades concretes sobre Vinaròs al tancament d’aquesta 
edició, assenyalem que que un altre assumpte que 
s’està revisant es el transport escolar. Introduint una 
mica d’humor negre, podríem remarcar que en el cas 
d’un quilometratge abusiu -descartada la caminada o la 
bicicleta-,  es podria contemplar l’auto-stop com a mitjà 
per arribar a temps a l’escola. Bé, deixant de banda la 
ironia, cal recordar els documentals sobre el Tercer món. 
Tots hem vist més d’una vegada a infants que caminen 
llargues distàncies per poder rebre assistència educativa. 
Una imatge reiterativa que supura exotisme mal entès  i 
que fins ara contemplàvem amb el paternalisme del nou 
ric. Però cal ser optimistes, no tot puntua a la baixa. Els 
mitjans informen que hi ha temes que van en augment. 
En pool positon tenim l’ascensió al cel urbà de l’IVA, 
que encarirà l’inici de curs i afavorirà inexorablement 
el consum de productes d’Orient, i en segona posició, 
trobem que el sou del director de l’aeroport de Castelló 
també s’ha vist incrementat. Gestionar un aeroport de 
la capacitat i de l’envergadura de vols diaris com el de 

la capital deu de resultar esgotador. Malouradament, 
de moment continua la travessia pel desert d’ aquest 
projecte tant freqüentat per mamífers lepòrids. 

Tornant a les aules, sabem que el col·lectiu d’ 
estudiants està planificant una vaga general per a 
meitat d’octubre. Desconeixem la incidència que tindrà 
a Vinaròs. El que sí podem observar a la nostra ciutat 
es que s’estan duent a terme iniciatives per afavorir els 
veïns. En aquest sentit, diumenge tindrà lloc un festival 
a l’auditori per tal de recaptar fons per als estudiants de 
la ciutat amb pocs recursos. A més, la setmana passada 
tenia lloc al forn Ca Massita una exposició de fotografies 
de Jordi Febrer, un gra més d’arena per a donar suport 
econòmic, i afectiu, a la família de Jonathan davant un 
cas de flagrant desídia administrativa. En aquest sentit, 
els gerents d’aquest forn de pa comentaven a ‘7dies’ que 
“allà on no arriben les altes esferes arribem nosaltres, el 
poble”. El poble resolen els problemes del poble, cada 
vegada més pròxim a una autogestió, de moment, 
de tipus humanitari. Quan el poble es veu obligat a 
adoptar el paper de gestor i a solucionar qüestions de 
govern, es que hi ha algun estament en fallida. El més 
desil·lusionant, i desesperant, i el que de debò pot 
convertir-te en un ateu de la política dels nostres temps, 
es que a hores d’ara encara es governe en contra de 
l’altre, en lloc de focalitzar totes les energies possibles 
en desenvolupar un model propi. Tanta és la ceguesa, 
que utilitzen arguments com el de l’ herència -que sí, 
que ja ho sabem-, que miren constantment enrere 
convertits políticament en estàtues de sal, que elaboren 
amb gran afició propostes contraries a projectes de 
governs anteriors i que planifiquen parapetats en el “i tu 
més”,  amb retrets i comentaris ancorats en un succedani 
de política cega, devaluada, inútil, de mires curtes, de 
tapperware.  Ja se sap,  i acudim novament a la saviesa 
del poble, hi ha una dita que denuncia què, “no hi ha 
més cec que aquell que no vol vore”. La ceguesa, un altre 
mal del nostre temps. El llastimós es què, per aquesta 
epidèmia, no existeix quarantena.

Dimarts passat, a la parada de bus de l’avinguda Pablo Ruiz Picasso, els passatgers 
del servei d’autobusos romanien muscle amb muscle, el que es diu apretadets 
apretadets, sota l’ombra del salze que, sortosament, hi ha a principi de l’avinguda. 
Era l’única ombra que existia, i la van compartir fins l’arribada del bus. La parada, al 
costat, totalment buida, no disposava de marquesina.

ESTHER: Aquesta és una  setmana en el qual es compleix un aniversari personalment desolador. 
Ens sobta, novament,  que els monstres puguen tindre una aparença normal. És per això que causen 
tantes baixes, és per això que hi ha tantes dones víctimes de la violència masclista, perquè ens agafen 
amb la guàrdia baixa. Ja fa un any, Esther, i encara estem assimilant la teua absència, un robatori 
tant ignominiós, tant descarnat, tant injust. Per tu, en el record, i per tantes altres, cal continuar 
empenyent socialment, assetjant els assassins que, d’una manera brutal i inútil es queden amb vides 
que mai no els van correspondre. Malgrat tot, el teu somriure prevaleix, deu prevaldre, per damunt 
de tota la sordidesa, de les planificacions i les tàpies. Esther, per a sempre, en el nostre cor. El teu nom 
signa la nostra memòria. A.C.
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Celma lamenta no haber sido 
invitado a la visita de Bonig
El presidente de Cocemfe Maestrat traslada el malestar del colectivo por no haber 
sido informado de que la consellera de Infraestructuras visitaba  las obras del Plan de 
Accesibilidad 

Un perro es un amigo fiel para toda la vida. Cachorros o adultos, 
todos necesitan una oportunidad. Asociación protectora de 

animales “El Cau”.
¡Asóciate o apadrina!

Desde la sede de Cocemfe Maestrat el 
presidente, Manolo Celma, ha trasladado esta 
mañana el malestar que sienten los integrantes 
del colectivo por no haber sido invitados por el 
consistorio a la visita realizada por la consellera de 
Infraestructuras, Isabel Boing, a las obras del Plan 
de Accesibilidad. Según ha manifestado Celma, 
“nos sentimos decepcionados”. El presidente de 
Cocemfe ha añadido que desde “hemos realizado 
un seguimiento a lo largo del desarrollo del plan, 
con colaboraciones por parte del colectivo, “lo 
normal hubiera sido que nos hubieran invitado”, 
ha lamentado Celma. 

El presidente ha realizado una comparativa 
con la inauguración de la piscina municipal 
de una localidad vecina, puesto que el alcalde 
invitó al colectivo, así como al resto de partidos 
políticos que integran el consistorio, “esto es un 

alcalde que trabaja para su pueblo”, a sentenciado 
Celma, recordando que el Pan se puso en marcha 
en 2006, con el anterior equipo de gobierno. 
El presidente del colectivo ha reiterado su 
“descontento” añadiendo que “así no se hacen las 
cosas”, precisando también que “un alcalde debe 
de ser más humilde”. Celma ha recordado todo lo 
que los populares prometieron en campaña, y ha 
destacado que la mayor parte de los edificios de 
la ciudad sí se han adaptado, pero que quedan 
todavía detalles como pasos de cebra por repintar 
además de incorporar algunos más al casco 
urbano.

Por otro lado, respecto al funcionamiento 
del acceso al Centro de Sauld, denunciado por 
Cocemfe en numerosas ocasiones, Celma ha 
lamentado que no se haya impulsado ninguna 
medida para cambiarlo a pesar de todo el 

tiempo transcurrido. Así, desde Cocemfe 
Maestrat han avanzado que pondrán en marcha 
una recogida de firmas entre los usuarios del 
centro, puesto que están convencidos de que 
el descontento puede cifrarse en un 100%. 
Celma ha recordado que hay dos presupuestos 
elaborados, que sitúan la inversión en unos 
58.000 euros, y que “si quieren hay solución”. 
En otro orden de cosas, el presidente de 
Cocemfe ha destacado las mejoras incorporadas 
este verano en el ámbito de playas, como por 
ejemplo las casetas de madera que se han 
incorporado para que la gente del colectivo 
pueda cambiarse, o el tamaño de las pasarelas. 
Otro elemento que sería necesario es una 
grúa para trasladar las personas con alguna 
discapacidad desde su silla a las sillas anfibias 
que utilizan por el baño.

El passat mes de maig, l’Ajuntament de 
Vinaròs , mitjançant la Regidoria de Joventut, 
va tramitar tres beques co-finançades per 
Diputació Provincial de les que es van poder 
beneficiar tres joves estudiants de Vinaròs : Lara 
Cugat Prades, Maria Pilar Llopis Roca i Oscar 
Gasulla Figueredo.

A les beques es van presentar un total de 38 
estudiants, dels quals van ser admesos 33, que 
estaven cursant en aquells moments una de les 
següents ensenyances oficials: Cicles Formatius 
o Ensenyances universitàries Oficials de Grau, 
Diplomatura o Llicenciatura. 

Cadascun dels aspirants ha fet dos mesos de 
pràctiques en els següents departaments de l’ 
Administració : 

Cultura i Joventut: Maria Pilar Llopis, 
estudiant de pedagogia, va estar formada per 
la tècnic de Cultura i Joventut, en la creació de 
programes socioculturals, aquesta alumna , ha 

realitzat i implementat un projecte , així 
com la seua memòria. 

Turisme: Lara Cugat, estudiant de 
Turisme. L’alumna que ha desenvolupat 
les seues pràctiques al punt Tourist Info 
de la costa sud ha desenvolupat una tasca 
molt valuosa per a la seua experiència 
professional i també per al propi 
departament de Turisme de l’Ajuntament 
de Vinaròs. 

Regidoria d’Esports: Oscar Gasulla , 
estudiant de Cicle Formatiu Superior i aspirant a 
INEF, va començar a treballar el dia 27 de juny al 
Consell Municipal d’Esports, el seu tutor va ser 
el tècnic del Consell Municipal d’Esports. Tots 
tres tècnics que van tutoritzar les pràctiques: 
Amparo Chaler, Nacho Chaler i Gabi Quesada , 
així com la Regidora de Joventut, Carla Miralles 
i els companys de treball, estem molt contents 
per l’actitud receptiva d’aquests tres estudiants, 

que en tot moment van comportar-se d’una 
manera professional i impecable. 

Acte oficial
El passat dimarts dia 11 es va celebrar un acte 

Oficial a la Diputació de Castelló, on aquests tres 
alumnes van estar guardonats amb un Diploma 
concedit pel President de la Diputació, D. Javier 
Moliner i el Diputat de Joventut, D. Pablo Roig. 

Regidoria de Joventut
Beques de Formació en Pràctiques
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Tomás 
A.C

Se están llevando a cabo en Vinaròs las 
obras anunciadas en el último pleno municipal 
consistentes en la impermeabilización de la fuente 
de la plaza san Antonio, la popular Mera.

Desde hacía tiempo se había detectado una 
fuga de agua en la fuente que provocaba las 
consiguientes goteras en el parquin subterráneo, 
por lo que se a actuado en la reparación general de 
la fuente, procediendo a la impermeabilización total, 
retirando todas las placas de mármol que serán 
respuestas una vez se compruebe debidamente la 
estanqueidad de la fuente.

Las oras, para las que se había dotado de 
un presupuesto inicial de 18.000 euros, se han 
adjudicado finalmente por 14.000 euros y con el 
compromiso de la empresa de una garantía total por 
10 años.

El passa Divendres 7 de Setembre de 2012 , 
amb el vot unànim dels asssitents i complint amb 
el reglament intern de renpvació d’executives 
locals, Joves Socialistes de Vinaròs vam donar un 
pas endavant i vam renovar l’executiva local per 
tal d’afrontar dos objectius clars dels socialisme 
a Vinaròs: Els Joves i les eleccions del 2015

 La nova executiva queda estructurada de la 
següent manera:

•Secretari General: Marc Abella.
• Vicesecretaría General i d’Administració: 

Paola Cano
• Vicesecretaría General segona i 

d’Organització i Acció Electoral: Oscar Català
•Secretaría d’Educació, Escola i Universitat: 

Estefania Mallén
• Secretaría d’Igualtat i Col·lectius Socials: 

Maria Cano
•Secretaría d’Esports, Oci Saludable i Medi 

Ambient: Mireia Guardino

• Secretaría de Comunicació, 
Innovació i Noves Tecnologies: 
Sebastian Esteller

El que volem destacar 
d’aquesta nova executiva és el 
següent:

És una executiva amb un 
esperit de treball imparable. 
És per això que dintre de cara 
secretaría s’han organitzat 
diferents grups de treball per tal 
de millorar la coordinació de les 
mateixes. Pensem més enllà del nom i del càrrec. 
Pensem en l’eficiència del nostre treball. 

D’aquesta executiva també ens agradaría 
destacar la seva alta presencia femenina. 4 noies 
enfront dels 3 nois que la conformen, ja que 
pensem que la dona ha de tindre un paper clau 

en el socialismo i en el futur d’aquesta ciutat. És 
per això que ho demostrem d’aquesta manera.

 
Seguirem treballant amb les mateixes ganes 

i intensitat d’aquest primer any de vida. Fa poc 
va ser el Pla de Joventut, aviat serán noves 
propostes, però el nostre objectiu és tornar 
l’il·lusió socialista al 2015.

El portaveu d’Esquerra Vinaròs, Lluis Batalla, 
ha avançat que el seu partit presentarà una 
moció al pròxim plenari per tal de proposar 
la creació d’una xarxa local d’horts urbans 
solidaris. La iniciativa ve a col·lació, segons ha 
indicat Batalla, de la proposta horts solidaris 
realitzada des del govern local, què, segons 
Batalla, resulta “molt limitada quan a espai, molt 
especificada” i que no atén a tants possibles 
usuaris com podria atendre l’opció d’EV en una 
ciutat que té 3.000 aturats i de més de 5.000 
jubilats o pensionistes, com ha recordat el 
portaveu d’aquest partit. Així, el que cal es un 
projecte més global  del ofertat, que se situa 
en 23 parcel·les de 50 metres quadrats, i que 
pot generar la creació d’un banc de terres, ja 
que segons batalla, és important saber quines 
són les parcel·les en desús i en quin punt estan 
localitzades, “s’ha d’afavorir als sector més 
desfavorits i a la gent gran que sembla que 
la única sortida que té es la de estar als locals 
jugant una partida de cartes” ees d’EV es pensa 
que els horts urbans no poden estar a més 
de 3 kilòmetres de distància cosa que suposa 

un impediment per a certs col·lectius, com 
ara el de mobilitat reduïda, “seria interessant 
saber si prop del centre urbà hi ha finques”, 
ha declarat Batalla, destacant que els terrenys 
podrien contar degut a la proximitat amb el 
centre urbà amb més vigilància. El procediment 
seria, segons ha explicat el portaveu d’EV, 
negociar amb els propietaris d’aquestes terres 
en desús per cedir-les a canvi de una reducció 
o  anulació del pagament de l’IBI i de una part 
de la producció, “les finques se revaloritzaran”, 
ha indicat Batalla, senyalant que es tracta d’un 
projecte “ambiciós” , i que deuria comptar 
amb una comissió d’estudi del projecte i d’una 
exposició pública del mateix per concretar què 
es vol fer exactament, qui pot tindre accés  i a 
qui es vol beneficiar, així com una reunió amb 
els propietaris i agricultors per tal de poder 
elaborar un cens de parcel·les, o la formació 
en la explotació, “si hi ha persones que no 
tenen formació, entenem que un formador deu 
estar present en esta xarxa d’horts solidaris”. 
Es tractaria de comptar amb 20 setmanes 
de formació, temps amb el qual se contaria 

amb suficients terrenys per poder treballar. 
EV també proposa assessorament jurídic i la 
possibilitat de implantar una cooperativa com 
a regim de funcionament, “una cooperativa de 
productes i que en tot allò que puga generar 
la xarxa, la creació d’un mercat al carrer de 
caràcter mensual”, amb la qual cosa se genera 
un part de distracció, un altra de subsistència i 
la revitalització del sector agrari de Vinaròs, al 
posar en marxa terres que actualment estan 
parades. Per a EV, la proposta incorpora la 
necessitat  de comptar amb un banc d’eines 
i amb els coneixements de llauradors retirats 
que vulguen implicar-se en el projecte. De tot 
aquest tema es tractarà, segons Batalla, en una 
pròxima conferència organitzada des d’EV.

D’altra banda, Batalla ha informat que des 
d’EV es pretén canalitzar el malestar per les 
taxes de residus en una campanya de recollida 
de signatures que es vol ampliar als 49 municipis 
que integren el consorci. 

Batalla aposta per una xarxa 
d’horts urbans més ‘ambiciosa’
La iniciativa d’EV prendrà forma de moció en el pròxim ple 

Nova Executiva de Joves Socialistes de Vinaròs.

Obras en la fuente de La Mera
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Emma Bas

La
Barana

actualitat

On està la 
sort?
Vinaròs ha estat notícia perquè en un 

període d’un mes aproximadament han 
caigut a la ciutat dos premis de loteria 
importants. Mitjans provincials se n’han 
fet ressó i fins i tot algun titular recorria 
al tòpic més vulgar: “Vinaròs tocado por 
la suerte”. Ja és casualitat que, en tan poc 
temps, un euromillón i una primitiva hagen 
repartit al nostre poble una quantitat de 
diners d’aquelles que fan sospirar a més 
d’un. La qüestió ha estat comentadíssima i 
no ha hagut reunió d’amics on no es féssen 
les típiques elucubracions i, en un conte 
de la lletera mental, podiem sentir coses 
com: amb eixos diners, arreglaria allò, 
faria alló altre, viatjaria, enviaria la feina a 
pastar fang…quina felicitat pensar en allò 
que fariem si un cop de sort de magnituds 
tan grans vingués a tocar-nos a la porta. 
Una felicitat que, de ben segur, en el cas 
dels agraciats s’haurà convertit també en 
un núvol de preocupacions, de dubtes 
sobre com afrontar la seua nova vida i de 
indecisions, clar, perquè que, de repent, et 
trobes amb eixa quantitat de diners al teu 
compte corrent.

Com es sol dir en aquests casos, que els 
aprofite a aquells que ha tingut la sort de 
cara i que aconseguisquen assumir, amb 
calma i intel·ligència aquesta nova situació. 
En el cas molt hipotètic que no sàpiguen 
què fer amb els diners, que recoden que hi 
han entitats benèfiques i ONG’s que rebran 
molt gustoses la seua ajuda, en forma 
monetària o de temps per dedicar a les 
seues causes. I a la resta de vinarossencs 
que no perden la fe i continuen segellant 
la butlleta de la Primitiva, comprant el 
cupó de la ONCE o de la Loteria Nacional: 
penseu en allò tan escoltat aquest estiu de 
“no hay dos sin tres”. Potser el tercer toc de 
sort està a punt de caure a Vinaròs. Que 
ens agafe previnguts, doncs. I si no, com 
diu la sabiduria popular, que no ens falte 
la salut.

Per cert, han pensat vostés que aquesta 
reiteració de premis pot convertir Vinaròs 
en un pol d’atracció de turistes aficionats 
a la loteria?  I si la nostra ciutat esdevé 
una Sort mediterrània, amb autobusos de 
jubilats comprant desesperats números 
per al sorteig de Nadal? No estaria mal. 
Jo, enguany, per si de cas, compraré un 
numeret, o dos…

El miércoles día 5 tuvo lugar una nueva 
concentración de la asociación Mi mano es 
tu apoyo. En esta ocasión, se leyó un poema 
escrito por la presidenta de la asociación 
Maribel Rueda, dedicado a Ruth y José, los 
niños de Córdoba cuyo caso ha causado una 
gran conmoción social, como indicaban desde 
la asociación. Pilar Ortí puso voz a los versos 
que simbolizan, para este colectivo que se 

concentra todos los primeros miércoles de 
cada mes ante las puertas del Ayuntamiento, 
la condena a todo tipo de violencia o agresión, 
especialmente la violencia machista. Los 
integrantes del colectivo se desplazaron a 
Castelló el día 30 de agosto para asistir a 
otra concentración ante las puertas de la 
subdelegación del Gobierno, apoyando así a 
las asociaciones castellonenses.

Nueva concentración 
de Mi mano es tu apoyo

El reconocido restaurador vinarocense 
Salvador Alcaraz, en su constante afán 
innovador, acaba de anunciar la creación de 
unas nuevas jornadas gastronómicas con 
las que dinamizar culinariamente este final 
de verano y el otoño.

En su local “El Langostino de Oro” presenta 
a todos los interesados una selección de 
tapas mayoritariamente marineras. Así, 
se ofrecerá raya en alli-i-.pebre, pulpitos 
“solsits”,   buñuelos en bacalao, ensalada 
cremosa marinera, calamares a la hortelana 
y berenjenas rellenas de chipirones, sin 
olvidar la cansalada ibérica en escabeche 
con aceitunas del Alto Aragón maceradas 
y un “coc de tomata i pimentó”. Además, 
ofrece “sopas rossejades”. Estos platos irán 
renovándose con otras tapas variadas como 

un bocadillo  llamado “blanc-i-negre”, típico 
de Casa Barrachina de Valencia en los años 
50a, tortillas de pimentó y queso, callos de 
ternera blancos, etc. Mención especial es el 
churrasco en hueso, “carne divina”. Durante 
todos los días de la semana, laborales y 
festivos, se ofrecerán estas originales tapas, 
en horario matutino. 

Por otra parte, en las últimas semanas de 
septiembre ofrecerá también en su local 
las “noches blancas”, consistente en un 
completo aperitivo completado con baile, a 
un asequible precio.

“Pretendo con estas innovaciones ofrecer 
la posibilidad de disfrutar de degustaciones 
a unos precios moderados” ha dicho 
Alcaraz.

Alcaraz crea unas nuevas 
jornadas gastronómicas



6

n. 574 - 14 de setembre de 2012

Peña Pan y Toros: 

LA PRESTIGIOSA 

PEÑA TAURINA “LA 

CHICUELINA” DE 

ONDA NOS HA OTORGADO UNA 

MEDALLA EN RECONOCIMIENTO A 

LA LABOR EN DEFENSA DE NUESTRA 

FIESTA. SE REALIZARÁ UNA SALIDA 

PARA ASISTIR A LA CENA, EL SÁBADO 

29 DE SEPTIEMBRE. PRECIO 20 EUROS.

Con la llegada del otoño, el riesgo de 
inundaciones reaparece con la temida gota fría. 
Vinaròs se ha preparado un año más para hacerle 
frente con la limpieza de colectores, imbornales, 
ramblas y barrancos.

Es cierto que han sido muchas e importantes  
las actuaciones desarrolladas en los últimos 
años para hacer frente a las posibles avenidas e 
inundaciones. La más importante la canalización 
del río Cervol y la construcción de los dos 
puentes, pero todavía quedan obras de menor 
envergadura por realizar que deben suplirse año 
tras año con la limpieza sistemática de barrancos 
que posibilitan el drenaje integral de las ramblas 
para aumentar su capacidad hidráulica y reducir 
en lo posible las inundaciones que se producen 

cuando hay lluvias torrenciales.
En el casco urbano también se ha actuado 

de forma reiterada para evitar inundaciones, 
mejorando las redes de colectores de pluviales 
ampliando el recorrido hasta el mar como se 
ejecutó en el último Plan Confianza.

Como cada año a la llegada de estos meses 
sabemos que el riesgo de avenidas de agua 
persiste para diversas zonas de nuestro término 
como para distintas zonas del casco urbano. 
Las obras de canalización efectuadas a partir de 
la plaza San Telmo deben servir para paliar las 
inundaciones sufridas el año pasado al ampliarse 
considerablemente la capacidad de desagüe de 
las calles que desembocan al paseo marítimo.

La limpieza de los barrancos de nuestro 

término municipal ya se ha efectuado a cargo de 
la Brigada Verde de   nuestro Ayuntamiento tal 
como se evidencia en las fotos adjuntas.

Vinaròs prioriza la limpieza de 
imbornales, ramblas y barrancos para 
hacer frente a posibles inundaciones
Los trabajos de desbroce y limpieza han sido efectuados por la Brigada Verde

Vinaròs ha aumentado su número de 
visitantes durante el pasado mes de agosto, 
respecto al año 2011. En total, la ocupación en 
hoteles, apartamentos y cámping ha alcanzado 
el 93,5% mientras que el año pasado se 
mantuvo en el 90%. Un dato muy positivo, que 
se valora de forma muy satisfactoria por parte 
de la Concejalía de Turismo y que demuestra 
que, pese al momento de recesión económica, 
los recursos turísticos de la localidad 
mantienen el nivel de satisfacción de los 
visitantes e incluso consiguen incrementarlos.

Respecto a los niveles de ocupación de 
establecimientos hoteleros, se ha llegado 
a una media del 92%. En apartamentos, la 
cifra global ha sido del 88% y en cámping la 
ocupación durante el mes de agosto ha sido 
del 94%. 

Otro dato muy positivo es el número de 
visitas a la Tourist Info, que ha aumentado 

sensiblemente respecto al pasado 2011. En 
cuanto a visitantes registrados, los turistas 
nacionales más numerosos son los aragoneses 
– con un incremento de más del 44% respecto 
al año pasado-. Les siguen catalanes –que 
han aumentado un 35,40%- , valencianos –
una procedencia que ha descendido en torno 
al 10%-,  madrileños –con un aumento del 
28%- y vascos –que han crecido un 29%-. La 
nacionalidad extranjera más numerosa son 
los franceses, con un total de 1702 visitas 
registradas –lo que supone un aumento 
del 10%-, les siguen alemanes, británicos y 
holandeses y es destacable el incremento de 
turistas procedentes de Reino Unido que ha 
pasado de 90 registrados el año pasado a los 
189 de este año.

En resumen, estos datos demuestran el 
aumento en la afluencia de turistas  registrado 
en Vinaròs durante el pasado mes de agosto, 
con la repercusión económica positiva que 

esto supone. La concejala de Turismo y Playas, 
Elisabeth Fernández, se mostraba  muy 
satisfecha e insistía en que “seguiremos con 
la linea de trabajo que nos hemos marcado 
para conseguir despertar el interés de nuevos 
visitantes y fidelizar a los que ya conocen el 
potencial turístico de nuestra localidad”.

Vinaròs registra un 93,5% de ocupación en agosto
La Tourist Info también aumenta el número de visitas de turistas extranjeros y nacionales
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Noemí Polls

Route 
66

actualitatactualitat

Estoy buscando un hogar en el que pueda sentirme tan 
querida como me he sentido en el que he vivido hasta ahora. 

Teléfono de contacto 671 502 842 
Preguntar por Cinta.

ADOPCIÓN URGENTE: 

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, ha 
anunciado hoy que “tal y como ya puede 
comprobarse en la página web de RENFE los 
trenes ALVIA entre Madrid y Vinaròs han vuelto 
a incrementarse y estarán a disposición de los 
usuarios en los puentes de Todos los Santos y 
de la Constitución.”

Así, según desprende de la web de RENFE, 
“los próximos días 1, 4, 9 y 11 de noviembre 
y desde el 6 hasta el 12 de diciembre 
volverán a circular los trenes ALVIA que unen 
directamente y en poco más de tres horas y 
media Vinaròs con Madrid.”

Para Gandía este hecho “representa la 
constatación que una nueva etapa se ha 
abierto en RENFE, mucho más sensible con 

nuestra comarca y que sin duda nos hace 
preveer un futuro inmediato con importantes 
novedades en lo relativo a los trenes de 
Cercanías.”

El portavoz municipal ha manifestado que 
“la conexión directa con Madrid supone una 
promoción gratuita de nuestra ciudad por 
toda España debido a que en la web de RENFE 
dedicada a nuestra ciudad están colgados 
diversos videos promocionales de Vinaròs.”

Gandía finalizaba señalando que “en el mes 
de febrero algunos veían imposible lo que hoy 
es una realidad. Desde el gobierno municipal 
hemos trabajado, conjuntamente con los 
Ayuntamiento de Benicarló y Peñíscola, muy 
duro y los resultados son palpables y para el 
disfrute de toda la ciudadanía.”

RENFE vuelve a ampliar los trenes 
directos entre Vinaròs y Madrid
Gandía: “El servicio 
supone una 
revolución para el 
sector turístico de 
nuestra comarca” 

El regidor del Grup Municipal Bloc-Compromís 
de Vinaròs, Domènec Fontanet, critica que en 
aquest mes de setembre comença la campanya 
citrícola 2012-2013, en la qual ja es van tancant 
tractes, i encara se seguisca amb la tònica 
habitual de no usar el contracte de compra-
venda homologat del que disposa el sector per 
a aquest tipus de transaccionse 

Segons el regidor nacionalsita “l’ús del 
contracte de compra-venda contribuïx a la 
rendibilitat del productor i fonamentalment a 
la transparència en les relacions comercials, ja 
que dota al citricultor d’una defensa jurídica 
davant els, cada vegada més, concursos de 
creditors en els quals cauen molts comerços 
citrícoles i que deixen en l’estacada als 
llauradors als quals no els paga el fruit del 
treball de tot un any”.

Des de Bloc-Compromís posem de manifest 
que este document no s’usa per les pessions de 
la part comercial, que “suggereix” al citricultor 
que si demana este document no li compra la 
fruita. Les organitzacions agràries com LA UNIÓ 
duu anys exigint a les administracions, sobretot 
a la Conselleria d’Agricultura que es condicione 
la concessió d’ajudes públiques als comerços 
citrícoles a l’ús del contracte de compra-venda 
i a més este ha estat un dels principals punts 
que es va posar damunt de les taules de treball 
impulsades per Martina Hernández a l’inici de 
l’any -de les quals per cert no se sap absolutament 
res, ni menys de les seues conclusions per a 

esta nova campanya de comercialització – i al 
que s’han oposat sempre els representes de les 
empreses comercialitzadores privades de cítrics.

Fonanet, apunta que “ja per l’any 2010 la 
Conselleria d’Agricultura va realitzar una 
campanya de divulgació amb la 
finalitat d’estendre la implantació 
del contracte i el resultat és 
que pràcticament no s’usa este 
document, quedant el llaurador 
totalment en mans de les decisions 
de qualsevol empresari sense 
escrúpols i sense tindre un marc 
jurídic que permeta la defensa 
dels seus interessos econòmics”.

En esta línia el regidor, Fontanet, 
critica que “des de la Conselleria 
d’Agricultura únicament es fan 
declaracions de bones intencions, 
codis de bones pràctiques 
comercials o alguna campanya 
de promoció, però en cap moment 
agafa el bou per les banyes i obliga 
als operadors comercials a usar 
este document si volen accedir a 
fons públics de qualsevol tipus”.

Bloc-Compromís i la campanya citrícola 
Els nacionalitets denuncien 
que s’inicia una nova 
campanya citrícola sense fer ús 
del contract de compra-venda

Herois de paper
El Príncipe Valiente, Flash Gordon, El guerrero del antifaz, 

Blackhawk, Capitan América, Superman i Spyderman i un 
dels pocs símbols d’independència i l’audàcia femenina, 
la gran Barbarella. Herois de paper que com Quixots dels 
nostres somnis actúen amb el codi del be i el mal. Tots ells 
els estic rescatant de la calaixeradels records del meu pare. 
Tots aquests herois lluitaven sota la voluntat i amb la única 
motivació de fer el bé. 

Un dels grans mals d’aquest país és que te massa gent 
que és creu expert en tot, al més pur estil Follonero, el 
personatge que el gran Jordi Evole va crear. “Jo, que he 
llegit molt sobre el tema”, “m’he documentat i…”, i sota 
aquest escut es creuen capacitats per actuar, decidir. El 
més trist és que fan ostentació de la seva pròpia ignorància 
sense cap vergonya. La gent, la digna, la que te respecte 
pels vertaders experts, calla. Per que la dignitat passa per 
saber callar quan toca, per ser conscient de les pròpies 
limitacions i deixar les coses als vertaders experts, als 
qui de veritat en saben. De mals economistes ja n’hem 
tingut uns quants, i així ens ha anat. Per ser advocat, i 
més encara jutje, calen molts anys de preparació i estudi 
i afortunadament no ho és tampoc qualsevol, malgrat 
alguns vulguin semblar-ho. Els polítics són els primers 
que haurien de tenir una especial sensibilitat per les seves 
limitacions i assessorar-se pels bons. Sí, els bons, per que 
el concepte de bé i mal, bons i dolents, encara que soni 
caduc, existeix. Fins ara ens feien creure que el mal deixava 
de ser-ho si se’n treia profit, si el resultat eren els diners. 
I així no van mai bé les coses. I si no aprenem aquesta 
lliçó res no ha servit. Es cert que repetint moltes vegades 
una mentida pot semblar una veritat, que ens ho diguin 
als periodistes! Això és el que va fer el Joseph Goebbels, 
Ministre de Propaganda del règim nazi. Però al final, el bé 
surt, sovint massa tard, però la veritat guanya. No se si es 
que porto massa dies regirant els còmics del meu pare, 
però estic encantada de mourem entre Flash Gordon i el 
Príncipe Valiente. Per que de Folloneros ja n’hi ha massa, i 
és el de Jordi Evole l’únic que ens fa somriure.
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Redacció

URGENT

T. 609 763 908

El Corralet

Crítiques socialistes al 
diputat Castejón 

en adopció

Per la seua part, des del PP, el diputat 
autonòmic Mariano Castejón, ha sortit al pas 
opinant que els socialistes,” ni han fet, ni fan, 
ni deixen fer”. Segons Castejón, “la repercussió 
positiva per a la nostra ciutat no només per 
les restauracions a dur a terme, sinó per la 
recuperació del patrimoni cultural de tots 
els valencians en general, i perquè ja està 

demostrat que aquestes actuacions generen 
llocs de treball mentre es realitzen i generen 
riquesa i flux turístic amb la corresponent 
repercussió no solament cultural sinó 
econòmica en els llocs on es duu a terme. 
Sembla que al socialistes vinarossencs els 
molesta que la recuperació del patrimoni 
provoqui una ampliació dels béns culturals 

de tots els valencians.” Castejón ha subratllat 
que els socialistes “intenten distreure i tapar 
les seves vergonyes per la inacció i incapacitat 
absoluta que van demostrar durant la seva 
etapa de govern i els animo al fet que s’estudiïn 
ben les matèries de les quals s’atreveixen 
a opinar doncs resulten d’una lleugeresa 
absoluta i un desconeixement total.”

Des del PSPV insten al diputat popular a que, a banda de la Llum de les 
imatges, recorde altres assumptes de competència autonòmica

Des del PSPV-PSOE han criticat aquesta 
setmana que el diputat autonòmic Mariano 
Castejón hagi aparegut com “portaveu 
d’assumptes religiosos centrant-se en el Gran 
Projecte de la Llum de les Imatges”. Segons 
el PSPV, aquesta “seria la única feina que ha 
realitzat el diputat popular pel seu poble”, 
oblidant, en canvi, altres assumptes que 
segons el socialistes són de competència 
autonòmica, com “la creació de llocs de treball, 
la retallada de beques escolars, la manca de 
pagament als centres, als advocats d’ofici o 
a les farmàcies”.  Per als membres del PSPV, 
la Llum de les Imatges ha sigut un exemple 
“de la política opulenta del Partit Popular a la 
Generalitat”. La política de restauració “ha estat 
una excusa per a malbaratar diners públics en 

abultades nòmines de personal de confiança 
(enxufats) i fer grans actes expositius per tal 
de lluir en les fotos”, segons els socialistes, que 
han indicat que, en el cas de Vinaròs, “fa molts 
anys va començar la restauració de la façana 
de l’Església Arxiprestal, es va interrompre 
i la bastida va romandre quasi un any, la van 
retirar i es va quedar sense acabar”. Des d’el 
PSPV han recordat les promeses realitzades 
per l’ex president de la Diputació Carlos Fabra,  
“que anava a restaurar, fins i tot, el llenç del 
lateral de l’Església (C. St. Cristòfol)”, promeses 
que van ser reiterades, segons han indicat, 
per el vinarossenc Francisco Baila, “l’únic cert 
que s’ha fet en els últims anys ha sigut fruit 
de la Fundació Marc Volsanyes i dels propis 
vinarossencs”. “Ara, quan la Fundació de la Llum 

de les Imatges està en procés de liquidació, els 
representants del PP a la terra, ens prometen 
de nou, les obres de restauració”. 

Des del PSPV es pregunten d’on trauran els 
diners, si es pensa demanar a “pensionistes, 
aturats, immigrants sense papers, treballadors o 
autònoms” , i aconsellen que “estiguen segurs de 
poder fer l’obra abans de col·locar les bastides”.

Castejón opina que els socialistes “intenten distreure” 

Redacció
Davant la situació viscuda dijous 

i divendres passat on es va negra 
a moltes famílies amb fills i filles a 
Primària i ESO, la concessió d’auts 
per a llibres, estudi i transport, des d’ 
ESQUERRA- Vinaròs ha demandat que:

“De manera immediata es 
clarifique, expose  i explique a l’opinió 
pública i als perjudicats, els criteris 
pels quals es donen o no estos ajuts 
de manera immediata s’explique si hi 
haurà o no transport escolar als IES 
aquest curs

de cap manera ,els regidors 
responsables s’amaguen darrere 
els treballadors i treballadores de 
l’ajuntament que són els que estan 
donant la cara per certes decissions 
polítiques i rebent la ira dels afectats”.

Des d’ESQUERRA- Vinaròs s’ha 
considerat inacceptable, insensible 
i vergonyós que davant d’aquesta 
situació de drama familiar i social, 

l’equip de govern del Partit Popular 
es plantege restaurar amb els diners 
de tots l’ermita de Sant Gregori. “No és 
“així a la terra com al cel”, sinó “primer la 
terra i després... ja veurem”.

“Renunciem temporalment a les 
obres que s’han anunciat amb els 
sobrants del Pla d’Accesibilitat,  entre 
elles, despatxos per als partits, perquè 
ara és el moment d’estar al costat de 
qui ho més necessita, com són els 
nostres xiquets i xiquetes, i les seves 
famílies”.

Finalment, des del parit han recordat 
que fa un any van fer la seua proposta, 
mitjançant una moció, d’estar 6 mesos 
sense cobrar, per a destinar els diners 
que cobraven mensualment els 
regidors ,” moció votada en contra per 
PP i BLOC. Aquest vot en contra del PP, 
juntament amb BLOC, volia dir que 
el PP tindria  recursos  per a beques, 
però una vegada més s’ha enganyat al 
poble”.

Redacció
 El grup municipal del PSPV ha manifestat què, per  tal de donar una 

resposta clara i concisa a “la incertesa creada per la falta de resposta  
per part de la Conselleria d´Educació, tant amb el transport escolar als 
instituts del nostre municipi com amb les beques de menjador, així  
com  la confusió creada en l’adjudicació de les beques de llibres per 
part de l’Ajuntament”, ha demanat per registre d’entrada una reunió 
urgent amb el Regidor encarregat de l’Àrea d’Educació, el senyor Luis 
Adell, per a transmitir-li el neguit dels molts veïns de Vinaròs que s´han 
interessat per aquesta problemàtica a la nostra seu. Així mateix des 
del PSPV han afirmat que “animem al senyor Lluis Adell a ser valent 
i explicar tota la veritat sobre aquests importants temes, que amb 
tant de recel s’estan dilatant per part de Conselleria davant el ja iniciat 
curs escolar 2012-13”. Recordem amb els temes on la Conselleria és 
responsable, a Vinaròs “ja plou sobre mullat, ja que a la nostra ciutat 
encara estan pendents obres com les del Vilaplana, el Col·legi Jaume I, 
l’Escola Oficial d’Idiomes, etc…promeses incomplertes que s’han vist 
agreujades amb les brutals retallades sofertes pel sector educatiu”.

EV demanda respostes en Educació El PSPV lamenta que se estigue 
construint un model educatiu 
“per a qui sel pugue pagar”
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Lluís Batalla

Ànimes de 
destrucció massiva?

No han estat a 
l’altura

Mª Dolores MIralles

“La asociación protectora Proda Vinaròs busca casas de acogida. Se trata de 
acoger en vuestro hogar a un gato/a. Puede ser desde un cachorro hasta un gato 
adulto y la acogida puede tener un periodo de duración que puede fluctuar la 
1 semana a  3 meses, mientras buscamos un hogar definitivo para ellos. 
¿Quieres colaborar con nosotros?”

Parece que después de muchas dudas se van 
a iniciar las obras de restauración de la iglesia 
arciprestal para posteriormente instalar en la 
misma la exposición de la Llum de les imatges, 
la iglesia estará cerrada y se habilitarán otras 
para el culto, esta restauración tengo entendido 
que no la pagara Vinaròs, si bien parece que se 
quiere habilitar la ermita de San Gregorio, para 
lo cual se tendrá que hacer alguna restauración, 
sobre todo de pintura pagando el ayuntamiento 
y, como es lógico y era de esperar, ya ha salido 
la primera crítica y más que vendrán. Querría 
equivocarme y no voy a decir que me parezca 
mal, cada uno tiene su opinión y estamos en una 
época en que las opiniones son libres, siempre 
que se hagan con el debido respeto. Ahora bien, 
me llama la atención, aunque ya lo esperaba, es 
que de la iglesia solo se comentan estas cosas, 
el gasto, no he leído nunca ningún comentario 
sobre Cáritas, Manos Unidas o la Conferencia 
de San Vicente, todo esto atendido en Vinaròs 
sobre unas 50 personas que lo único que ganan 
es el cansancio cuando termina la jornada y la 
satisfacción interior de atender a los necesitados 
sólo por vocación, sin la pretensión de ningún 
beneficio económico. Nunca, lo que se dice 
nunca, he leído de nadie, ni de los que se fijan 
tanto en lo que hace la Iglesia ni el Ayuntamiento 
por la misma, entiendo que lo lógico es que 
se comente todo, ya que en lo humano no se 
puede esperar de nada ni de nadie la perfección 
y solo buscar una parte, no sé que decir, después 
de este comentario alguien puede pensar que 
se me ve el rabo, no sé si se me ve o no, anticipo 
a decir que sí. Soy católico y practicante (no 
de poner inyecciones),incluso hago alguna 
pequeña y modesta colaboración, y termino 
como ya he comentado: era de esperar y mas 
vendrán.

El lunes día 10 a las 9:30 horas el tránsito en 
la avda. País Valencià fue interrumpido por 
estar vaciando contendores de basura ¿No hay 
otras horas? Supongo que algunos lectores en 
alguna ocasión habrán ido al teatro después de 
cenar en Madrid, Barcelona o Valencia. Cuando 
salen, ¿no se han encontrado con los equipos 
de limpieza trabajando? Comentado esto una 
vez con alguien me dijo que si estos señores no 
tienen derecho a dormir, le conteste que como 
todo el mundo y le pregunte ¿te gustaría que 
el panadero hiciera el pan que te has de comer 
el martes el lunes por la tarde? Cada profesión 
tiene sus características, creo que no son horas 
de interrumpir el tránsito.

Entre governar i manar hi ha subtils diferències, 
la mateixa que entre ordenar i governar. En canvi, 
entre actuar i sobreactuar la diferència és l’absurd. 
El dia 27 de setembre hi ha plenari,i el dia 27 de 
setembre el poble tornarà a manifestar-se davant 
de l’ajuntament.

La regidora Mar Medina, eficacissima en 
la tasca d’embolicar la troca i posar cara de 
circumstàncies, ja ha declarat “de part del senyor 
alcalde”, que les forces de seguretat, policia local 
i guàrdia civil, tornaran a estar. A estes altures, 
a ningú se li escapa que Mar Medina no té mà 
esquerra(ni crec que vulga tindre-la, enfí), com a 
ningú se li escapa que anunciar el desplegament 
de forces de seguretat a hores d’ara és una 
provocació. Sí, una provocació.

Amb un poble espoliat pels poders públics 
en qualsevol instància administrativa, amb un 
poble emprenyat per haver estat enganyat 
per un partit amb un gran suport econòmic i 
mediàtic però sense fulla de ruta,anunciar que 
este poble és culpable mentre no es demostre el 
contrari portant forces de seguretat és un intent 
de tapar boques, de fer que molta gent que 
aniria no vaja el 27 de setembre, és un atac a la 
democràcia.L’anunci del desplegament de forces 
de seguretat nomès pot sortir del cap de certes 
ànimes de destrucció massiva. Inclus, diuen, es 
demanarà identificació per a pujar al plenari.Com 
deia el nostre Joan Fuster, “ells ho emmerden tot”.

Trist Partido Popular...Trist votant del Partido 
Popular, tens el que et mereixes. Vas votar a un 
partit que defenia la família(sí,sí, la teua) i ara et 
deixa tirat sense ajuts familiars. Trist votant del 
Partido Popular, tu vares dir no al avortament(vas 
anara veure al Papa?),i ara qui t’ajudarà a pujar el 
fill? Trist votant del Partido Popular,petita ànima 
de destrucció massiva també(Com Mar Medina i 
Juan Bautista), et van dir que s’ajudaria a la petita 
i mitjana empresa i a les primeres de canvi s’ha 
executat la teua crucifixió amb la taxa de basures. 

Què més dóna, trist votant del Partido Popular, 
que el 27 de setembre,al plenari, haja policia i 
Guàrdia Civil ,i infiltrats que et filmen? No trobes 
que et mereixes,mínim Policia Antiabalots? 
Encara que nomès siga per allò que et van 
prometre, per la lluita, per recordar que al maig 
i al novembre de 2011, es va enganyar , et 
van enganyar, val la pena estar-hi. De manera 
pacífica,però compromesa.

Els dos últims plens ordinaris municipals 
d’aquest estiu (juliol i agost), sobretot el de finals 
de juliol, han marcat una fita en la història de 
Vinaròs. Molts vinarossencs i vinarossenques, 
cansats de tants ajustos, primes de riscs, atur, 
retallades en sanitat i educació,  nova imposició 
de taxes municipals d’escombraries i reciclatge, 
etc…; van sortir al carrer per manifestar, el seu 
rebuig a tots aquests abusos ( ja que estan 
fent tot el contrari del que van prometre en la 
campanya i al seu programa electoral dels últims 
comicis de novembre de 2.011).Tant el  govern 
central com l’autonòmic, tots dos en mans del 
Partit Popular, estan imposant a la ciutadania, 
cada vegada amb menys recursos, amb més atur, 
noves taxes impositives, mermant la poca  salut 
de les nostres butxaques. Cal pensar i reflexionar, 
perquè tota la societat esta patint una greu crisi 
econòmica de dimensions incomparables fins 
avui. Aquesta manifestació del mes de juliol es va 
fer coincidir amb el Ple Ordinari de l’Ajuntament, 
i els membres de l’equip de govern, amb el seu 
alcalde al capdavant, lluny d’estar a l’altura de 
les circumstàncies d’un ple complicat (com uns 
quants que hi ha hagut a la nostra ciutat) van optar 
per suspendrer’l. 

Des del  nostre partit, com ja hem manifestat  
públicament , estem totalment en contra, 
d’aquells pocs, insistim, pocs “exaltats” que estant 
en la manifestació,( legítima i democràtica) , van 
protagonitzar  algun acte i/o improperi contra 
algun membre de l’equip de govern. Ens podem 
manifestar, és un dret que tenim tots els ciutadans, 
però mai, absolutament mai s’han de pedre les 
formes ni  intimidar a ningú.

Per això mateix no entenem, perquè des de 
les files d’equip de govern, van  protagonitzar 
algunes actituds que van ajudar a encendre i 
caldejar més els ànims d’alguns manifestants.  
Per què el Sr. Alcalde no va portar a terme el Ple 
municipal? Realment, calia suspendre’l? Per què 
el Sr. Alcalde va haver de donar un “paseillo” a peu 
pels carrers de la ciutat des de la porta de darrere 
de l’Ajuntament fins a un conegut restaurant  del 
passeig marítim, custodiat per la Policia Municipal 
i la Guardía Civil? Per què en el Ple de l’endemà 
passat l’Alcalde tornà a baixar a un estanc , amb els 
ànims dels manifestants allí concentrats crispats 
i “amenaçar” com així sembla que va ser per les 
manifestacions dels allí presents , a una persona 
que allí es manifestava?

En definitiva, des del  nostre partit  creiem que 
l’actual equip de govern no ha estat a l’altura de les 
circumstàncies, sobretot la persona del seu alcalde 
Juan Bautista Juan , que per fi, ha demostrat a una 
gran part de la ciutadania vinarossenca,  el que  
nosaltres ja intuíem des de fa molt temps: l’altra 
cara del “ llop vestit de be” . 

Esperem que, almenys , haja  après per a que en 
un  futur no torne  a caure en la mateixa pedra.
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SolidarisL’exemple de la 
Mata de Jonc

Manuel Villalta

Ara toca 
indignar-se

Ramon Puig

Son tants el intents de 
desmembrar la nostra llengua, 
quan no el nostre país, que ja 
hem perdut el compte de totes 
les vegades que els diferents 

governs centrals, estigue al poder qui estigue 
,sempre han intentat esquarterar  la nostra 
llengua catalana.  Tanmateix els diferents 
governs autonòmics i central repetidament 
han menystingut la nostra llengua i inclús els 
diners que valencians , illencs o catalans han 
pagat de mes al manteniment de l’estat.  

Son molts els diferents governs que han 
volgut , i de vegades han fet molta força, per 
negar una evidència tan plausible com certa. 
Ara últimament aquesta realitat ha estat 
fortament atacada en anomenar el català que 
es parla a l’Aragó com a “aragonés oriental” . 
I jo pregunto ¿ i els aragonesos que no viuen 
a l’orient d’Aragó i que també parlen català, 
com al Matarranya  que deuen parlar? .

Aquest atac a la unitat de la nostra llengua 
“sempre” ha existit per part del govern central, 
es mes si nosaltres volem que la nostra 
llengua perdure , hem de disposar de tots  els 
ressorts de poder, si no es així, per desgracia 
poc a poc, la llengua ,  anirà perdent-se. 

Un exemple clar d’aquesta desitjada unitat 
la tenim en l’exemple de la mata de jonc que 
escrigué a Xirivella el nostre croniste Ramon 
Muntaner. Diu:

“ E si ningun me demana En Muntaner, quin 
es l’exempli de la mata de jonc? Jo li respon 
que la mata de jonc ha aquella força que, si 
tota la mata lligats ab una corda ben forts, e 
tota la volets arrancar ensems, dic-vos que 
deu homes, per bé que tiren, no l’arrancaran, 
ne encara con gaire mes s’hi preguessen: e si 
llevats la corda, de jonc en jonc,  la trencarà 
tota un fadrí de vuit anys, que sol un jonc no 
hi romandrà. .............. i mentre tots tres sien 
d’una sola volença, no temen tot l’altre poder 
del mon , ans així com davant vos he dit, seran 
tot temps sobirans a llurs enemics.

Això ho va escriure, com dèiem abans,  a 
Xirivella Ramon Muntaner el 1328 i encara 
avui es del tot actual. I la nostra llengua i el 
nostre país estarien totalment desfets si no 
fos per un poble fidel que ha sabut a traves 
dels segles conservar tot allò que es nostre .

Només faltaria que tal com està el patí la 
gent no protestés, fins i tot trobo inconcebible 
que no ho es faça més sovint i amb més 
contundència. Això, però, té una explicació: la 
gent està desorganitzada i només surt a toc 
de “pito”, sense discutir, proposar, ni amb el 
convenciment que serveix per alguna cosa més 
que desfogar-se.

Des de les escales de l’Ajuntament la visió 
panoràmica de la indignació era patètica. El 
capitost del PIV fent fotos per dissimular la 
incomoditat mentre quatre del PSOE i un d’EU 
dominaven la primera fila, agitant consignes i 
enlairant pancartes; enmig, gent anònima amb 
bona voluntat i molta ràbia, seguia les consignes 
dels primers; al fons, grups dispersos conscients 
que havien de ser presents, però sense trobar el 
lloc. En el moment de més cridòria, arribà una 
vaca sagrada del PSOE, i, totalment indiferent 
al que passava a la plaça, s’atura per saludar 
amb escandalosa efusió els dos representants 
de la benemèrita que “vigilaven” la porta de 
l’Ajuntament.

Qui convoca, què reclamen, quin objectiu 
tenen? És possible que la concentració fos 
espontània i deslligada dels partits, però resulta 
obvi que aquests hi eren presents, alguns per 
deixar-se veure, el PSOE i EU amb la intenció 
d’orientar el malestar general contra el PP. La 
indefinició de les reclamacions feia patent que 
la indignació encara està en la fase primitiva 
de reacció visceral contra el que ens ha caigut 
a sobre i el temps anirà madurant. Encara no es 
pretén canviar res, al contrari, tornar a la situació 
de xauxa, consumisme i “benestar” d’uns temps 
que ja no tornaran.

Què cal fer? És ben senzill: assumir la 
responsabilitat de autogovernar-nos, ocupar 
la Casa del Poble, i prendre, per democràcia 
directa, les decisions corresponents a cada 
problema sense partits ni funcionaris de l’Estat. 
Cosa fàcil de dir, però impossible en aquest 
moment, tot i que allò important no és córrer, 
sinó caminar en la direcció correcta.

Encertant de ple, una columnista d’aquest 
setmanari proposa una revolució anònima, és 
a dir, personal. No hi pot haver un canvi social 
sense una renovació personal. El problema és 
creure que això és compatible amb el sistema 
capitalista i es pot fer pacíficament. La història 
demostra que quan la societat ha mamprès 
un camí que no convé a l’Estat i al capitalisme, 
apareix l’exèrcit. Sinó, què feia tanta policia 
uniformada i secreta a la plaça de l’Ajuntament i 
al saló de plens? Cal una revolució anònima per 
aconseguir-ne una d’integral.

Fa uns dies varem llegir en la premsa local que 
l’Ajuntament de Vinarós ofereix la possibilitat a 
aturats i jubilats el poder disposar d’una parcel·la de 
50 m_2 de manera gratuïta per un període de 4 ays.

De tota la vida hem escoltat el refrany que diu.” A 
la Fam Rastroll.”

Doncs bé si un no té rés i aquesta passant 
per moments molt dificils i complicats tant 
econòmics,laborals i socials,doncs per poc que se li 
ajudi, benvinguda sigui l’ajuda sempre que no sigui 
com també diu un altre refran.”Que no sigui pitjor el 
remei que la emfermetad.” 

Pel que hem pogut saber per mitjà de la premsa 
local entenem que és un tema que encara falten per 
aclarir i analitzar algunes qüestions no vaja ha ser 
que es faci realitat el refrany.

El que si és cert que segones per ha alguns 
temes el govern local del PP vol demostrar la seva 
solidaritat. 

Dons  des d’aquest escrit li vull recordaral govern 
local del PP que ha Vinarós  exsisteixen altres 
temes amb els quals l’equip de govern també 
pot demostrar la seva solidaritat amb els aturats i 
els pensionistes, que pel que estem comprovant 
l’equip de govern desconeix o vol desconèixer. 
Que se li ofereixi una parcel·la de 50 m_2 a un 
aturat o encara que sigui en les millors condicions 
entenem que això no soluciona el seu problema. 

Un aturat el que vulgués i necessita és un treball 
amb el qual poder guanyar un sou a fi de mas i 
amb el qual mantenir a la seva família i poder viure 
dignament. 

Ser solidari amb els pensionistes també es pot ser 
de moltes altres maneres. Com per exemple rebuijar 
les mesures del govern central del Partit Popular 
de congelar les pensions,pujada de l’IRPF.el IVA, el 
Copago dels medicaments,pujades d’impostos tant 
a nivell estatal com a local. Mesures que han fet 
que els jubilats i pensionistes perdin part del valor 
econòmic de les seves pensions. Aquesta també és 
una altra forma de ser solidaris.

Ser solidaris també ho poden ser els que aquestan 
treballant en un hospital,col·legi,institut o un altre 
lloc cobrant el seu sou a fi de mes i a mes un altre 
sou de l’Ajuntament. I es pot ser solidari lliurant una 
part d’aquest sou per a béns socials. Aquesta també 
seria una altra forma de ser solidaris.

Però no es demostra la solidaritat ni la democràcia 
impedint el debat amb la majoria absoluta en el ple 
a una moció presentada per tractar aquest lema.

Segons pel que estem comprovant la solidaritat 
de l’equip de govern municipal del Parit Popular 
consisteix a ser solidaris amb el que és de tots,però 
el seu és seu.

Esperarem a la pròxima oferta solidària del Partit 
Popular.
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Solidaris A-68, sortida a 
la Mediterrània.  
Sortida al CantàbricGuillem Alsina GilabertJordi Moliner Calventos

Vicent Beltran 

Llibres 
& esglesia

El bo, el lleig i 
el dolent

Empresa de Vinaròs busca...

. . . CO M E R C I A L
Se requiere experiencia previa
y dominio hablado del valenciano y castellano

Interesados/as enviar c.v. a:
empresacomercialvinaros@gmail.com

Un cop recuperat del xoc emocional que 
em va suposar veure a tota una icona cinèfila 
com és Clint Eastwood, donant suport a 
les propostes electorals del candidat a la 
Casa Blanca Mitt Romney a la convenció 
republicana de Tampa, no he pogut estar-
me de recordar aquelles pel·lícules de l’Oest 
que tants bons moments ens van fer passar 
de petits, sense comprendre molt bé allò dels 
“indios i vaqueros”.

A mesura que van passant els anys, te’n 
adones que els verdaders dolents no eren 
els “indios”, que aquells homes i dones 
que vestien amb tapa-vergonyes, tant sols 
defenien la seva terra dels conqueridors 
estrangers, i vés per on, molts d’anys després, 
la situació que ens toca a viure a tots aquells 
que no em estat agraciats amb un lloc de 
feina a la Generalitat ni a l’Ajuntament, i que 
ens etiqueten com a radicals i perillosos per 
defendre els nostres interessos, té quelcom 
a veure, sempre salvant les distancies, amb 
aquells pell-rojos americans. 

A diferencia d’aquells temps on regnaven 
les exposicions de cabelleres i no eres ningú 
sinó tenies un bon Colt Navy, els “vaqueros” 
d’avui en dia s’atrinxeren darrere de la 
seva majoria absoluta, permetin-se el luxe 
de discriminar als que no son dels d’ells, i 
d’afavorir sense cap mirament als seus afiliats 
i simpatitzants, amb la seguretat i xuleria     
d’aquells que es creuen intocables.

Si vaig equivocat, m’agradaria que la 
senyora Medina ens expliques per que 
va permetre que el Summer Carnaval, 
organitzat pel Zuri, finalitzes a les 6 del mati 
només perquè és un “reputadissim” militant 
del PP, mentre que als organitzadors del 
Vinaròs Rock Experience, festival que destina 
una bona part de lo recaptat a una causa 
benèfica, no els donen permís més enllà de 
la 1 de la matinada. Com canviaria el conte si 
pel mig hi haguessin unes bones barres o uns 
quants quilos de llagostins. 

Un altre clar exemple de la creixent 
rellevància que està sofrint el ser posseïdor 
del carnet del PP als nostres carrers, és el cas 
del guanyador del Grinyó Ballester, que baix 
el criteri del Regidor de Cultura, serà atorgat 
a un altre il·lustre popular, que sense cap 
mena de dubte, a fet molt pels seus militants 
vinarossencs.

Encara que us sembli mentida, segueixo 
mantenint que hem d´apendre molt 
d´aquesta gent, ja que després de tot, son 
els únics capaços de sortir pel carrer amb el 
cap ben alt sense que se’ls caigui la cara de 
vergonya, perquè segons el criteri dels seus 
votants, para que se lo lleve un rojo, mejor 
uno de los nuestros.

En aquest dies els pares que tenim xiquets 
en edat escolar tornem a la rutina de tots els 
anys però enguany per a molta gent es fa 
una mica, o molt complicat. A la pujada de 
l’IVA al material escolar i la falta de treball 
tant extrem que patim a la nostra ciutat, hi 
ha que afegir la falta d’ajudes per als llibres 
tant per part de la Generalitat com del nostre 
ajuntament. Una ajuda que s’ha quedat de 
totes, totes, curta. No ens val que el PP digui 
que ha ficat cinc-mil euros més, pos han fet 
curt! Son moltíssimes les famílies que no 
poden abonar el que valen els llibres, no 
estem parlant de poca cosa doncs el cost 
d’un xiquet de primer son dos-cent euros 
i el d’un xiquet de tercer quasi cinc-cents 
euros, aquests cost hi ha moltes famílies 
que no poden assumir, tenint que recaure 
una volta més als iaios, iaios que a voltes ja 
estan saturats d’ajudar als fills. Molts veïns 
han anat a reclamar a l’ajuntament pel fet de 
quedar-se fora de les beques, els han enviat 
al tercer pis i des d’allà els remeten a Serveis 
Socials. Un cop apleguen allà els diuen que 
no hi han diners. Que farà aquesta gent 
enviarà al xiquets a escola sense material? 
Deixaran d’abonar altres factures? Crec que 
l’equip de govern del PP ha sigut molt poc 
sensible amb els nostres xiquets, recordem 
que l’educació es un dret fonamental en els 
drets dels infants. 

Un altre tema de molta preocupació 
es el del menjador escolar. La Generalitat 
Valenciana s’ha omplert la boca dient que 
deixaria portar al xiquets la carmanyola per 
a dinar, tot per no subvencionar el menjador, 
per a això, tampoc no ni han diners? No s’ha 
dit qui pagarà el microones per a escalfar el 
dinar, qui donarà de menjar als xiquets de 
tres anys o es que ja saben fer-ho tots sols, 
es tindrà que abonar els cuidadors, etc. Qui 
ho ha de pagar, els pares? Doncs per una 
miqueta més ens quedem com fins ara. El 
que si han aconseguit es que alguns pares 
acudeixen a les escoles a queixar-se als 
directors amb la frase ”ho han dit a la tele”. 
Malament anem!

Ara si per a arreglar antigues ermites com 
la de St. Gregori per això si fa falta traurem 
els d’on sigui, em pareix fatal que no hi han 
per a llibres, ni altres necessitat imperioses, 
però per a ajudar a una entitat privada 
com es l’església catòlica, si! No em sembla 
mal que se’ls deixe un lloc pel fer culte, 
ara, que tinguéssim que abonar el cost de 
condicionar l’ermitori amb diners de tots els 
vinarossencs, pos NO! 

El 14 de juliol de 2009, el ministre de Foment 
José Blanco (que el PP posava negre), en una 
reunió amb el President de la Generalitat 
Fco Camps, van fer públic el traçat definitiu 
de la A-68, més coneguda com l’autovia de 
l’Aragó, des de Valdealgorfa (Terol) fins la 
Mediterrània, transcorria per l’actual corredor 
N-232, fins Vinaròs. Fent (promesa de polític) 
realitat una reivindicació històrica, més que 
centenària, de l’Aragó i les Comarques del 
nord del País Valencià.

Ja ha fet tres anys d’aquesta reunió i de 
l’anunci de la A-68 fins Vinaròs. Fa tres anys 
i ningú en parla, que ja no fa falta millorar 
les comunicacions de Vinaròs amb el País 
Basc, Castellà- Lleó, La Rioja, Navarra ? i 
principalment amb els nostres veïns l’Aragó?. 
ara ningú reivindica la A.68. Vinaròs participa 
en les diferents fires de turisme,  però si no 
hi ha bons mitjans de comunicació serà com 
es diu “sembrar en terra erma”, tirar els diners.

Les majories absolutes normalment és 
transformen en dictadures de partit, (majoria 
que el poble ha donat), i més si els capitostos 
de peregrí democràtic van una mica curts, 
se’ls escapen algunes expressions i/o fets que 
ja creiem superats, com va fer el sr Fraga quant 
la matança d’obrers en una església da Gasteis,  
va amollar “la calle es mia”, el PP mana amb 
legalitat democràtica, però últimament se li ha 
vist el llautó, no diu que “la calle és mia”però 
omple la plaça de policia de tots els colors i 
disfressats, i gravant la gent que pacíficament 
expressàvem el rebuig als retalls salvatges a 
la sanitat, educació i llibertats, per desprès 
fer “mobbing”, inclús s’ha atreveix la regidora 
sra  Medina a restringir l’entrada al saló de 
plens, co si la Sala d’Actes fora seua. La Sala 
d’Actes  és del Poble i vostès, en aquet cas el 
PP està a precari. Que vostès no son els amos 
¡¡ els amos som la gent, som el Poble¡¡

Els militants manen del partit? Els partits 
manen dels militants?  han creat una elit 
política que no ja manera de traure’ls dels 
bancs- mamella, per seguir mamant fan tots 
els papers de l’auca, no els importa sentar-se 
en bancs més incomodes que els bancs del 
saló de plens. Ara que, “el Cel és blau..el mar 
es blau..i els governs de Vinaròs, la Diputació, 
(fora¡¡) Generalitat (amb un president no elegit 
) i el govern central son blaus, (color) perquè 
tenim infraestructures bàsiques  promeses 
i aturades ? A-68, Corredor Mediterrani, 
Rodalies, Obres del Port, Col·legis, Hospital, 
Centre de Salut, Instituts, Piscina, Polígon 
Industrial, Espigons, Arena a la Platja, Parada 
Bus etc
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Joan Francesc Sanç

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

Sanitat Valenciana 
del PP

“Levante, 7 de setembre 2012 . 
la sanitat valenciana per sisè any 
seguit és la més roïna de l’Estat”

El PP fa disset anys que 
guanyaren la governació de 

la Generalitat. Desde fa sis anys la Sanitat 
Valenciana és la darrera. Es el resultat de la 
ultima avaluació de la atenció sanitària feta el 
2010 per la Federació de Defensa de la Salut 
Publica.

Migjorn no fa cap comentari, doncs el 
requadro classificatori que adjuntem ho diu 
tot, lo que han fet els Zaplana, Camps i el PP 
per malbaratar els nostres impostos i portar la 
Sanitat ha ser la pitjor de tot l’estat. En aquet 
estudi encara no compta les ultimes retallades 
bestials que han fet, ara està al dissetè lloc, 
quant es comptabilitzen el País Valencià s’hen 
sortirà del quadre “d’honor”. Però sempre 
podrem traure a fer un passeig  la creu del sr 
Cotino, o als molts sants miraculosos que tenim 
escampats per tots els pobles, i que fa dos, tres 
o quatre cents anys feien tants miracles. Les 
Coves de Vinromà podria ser la nostra Meca. 

La primera cura, o miracle, que demanaríem 
a aquets Sants miraculosos, o a la creu que està 
més aprop,  la neteja a fons de la corrupció 
política valenciana. Serà una feina massa dura 
fins hi tot per ells?

Club de lectura
Llegir compartint  és llegir  més vegades.

Curs 2012 – 2013  Tertúlies a les 19 hores , llibreria 
Obreda

C/Sant Pascual , 35 bxs
 Divendres 21 de setembre , 

Solitud (1905)
Novel·la de Caterina Albert i Paradís  (Víctor Català).
“Sos llavis reien, reia la seva ànima i reia, finalment, tot 

l’espai i tota la muntanya en son entorn.”

                     T E R T Ú L I A    L I T E R à R I A     o b r e d a                                          

Recorda-te’n que aquest dia farem la nova programació. Porta les teues propostes.!!

La Iniciativa Legislativa Popular  Televisió 
sense fronteres no ha superat els tràmits. Era una 
reacció al tancament de les emissions de TV3 al 
País Valencià executat pel president Camps. El 
PP hi va votar contra al ple del congrés espanyol, 
amb el pretext que era tècnicament impossible,   
La proposta de llei, formulada per Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV),(cal tenir present  que 
Vinaròs va ser el poble que proporcionalment  
mes signatures va aconseguir), havia de 
permetre que les televisions en una mateixa 
llengua es poguessin rebre en totes les 
comunitats autònomes que la parlen.

La ILP va ser  signada per 651.000 ciutadans. 
Dels quals 253.549 eren del País Valencià.  A 
favor, hi han votat els grups del PSOE, Nafarroa 
Bai, Compromís, ERC, Amaiur, el PNB, IU i CiU. En 
contra el PP i UPD de Rosa Diez.

Moreno, diputat del PP, ha justificat el vot 
negatiu pels costos econòmics de la seva 
implementació, d’una banda, i perquè l’espectre 
radioelèctric és un bé escàs, d’una altra.

La clau del ple del dia 11 de setembre , la 
tenia el Partit Popular, el vot negatiu del qual 
no s’ha sabut fins a l’hora de la votació. La ILP 

va ser acceptada en l’anterior legislatura, amb 
l’abstenció dels populars. I el nou govern del PP 
hauria pogut retirar-la si hagués volgut, però en 
canvi l’havia mantinguda viva. Si el PP s’abstenia 
en la votació d’avui, aleshores s’hauria posat 
en marxa el procés legislatiu. Al final ha votat 
que no juntament amb UPyD i, per tant, la ILP 
desapareix. 

La ILP va arribar al congrés després d’una 
llarga campanya d’Acció Cultural, en què es van 
aplegar 651.650 signatures. El govern socialista 
espanyol en un primer moment la va vetar, però 
després va reconsiderar la decisió i va permetre 
que fos acceptada per les corts.

Per ACPV, és evident que la posició del PP 
és fonamentalment una posició política que 
s’amaga darrere d’excuses sense fonament, 
una posició que ha explicitat el seu company 
ideològic i de vot, el grup UPyD, amb una 
intervenció agressiva en el seu espanyolisme 
intransigent, excloent i radical. Cal recordar que 
l’actual President de la Generalitat valenciana 
sempre s’havia manifestat favorable a la recepció 
de TV-3 al País Valencià. Que deu pensar ara 
davant d’aquest nou atac a la nostra llengua?

Televisió sense fronteres, nou veto del PP

Les notícies
www.vinarosnews.net
dels nostres pobles
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www.vinarosnews
dels nostres pobles

Hi ha qui no vol 
desconnectar-se de 
l´actualitat dels nos-
tres pobles ni quan 

se’n va de vacances a 
Nova York, com veiem 

en aquesta foto feta 
al pont de Brooklyn. 
Al fons es pot veure 

el nou gratacels que 
substituirà les torres 

bessones

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

‘’A la memòria del meu amic  
Juan Agramunt Baila’’

Vinaròs, 30-agost-1947 - 
12-setembre-2012
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Vinaròs Viu, sempre atractiuPoc a poc i bona lletra

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

Mobilitat al centre de 
salut, tururut

13

Un sant Roc força especial

Una vegada mes, des de Cocemfe Maestrat, 
es torna a denunciar que continua sense 
millorar-se la entrada al centre de salut de la 
nostra ciutat. Ara es demanaran firmes per a 
que la Generalitat actue, xé que fort!, i es que 
la desídia de la Conselleria de Sanitat es ben 
evident i mes en un col·lectiu que es el de la 
manca de mobilitat i on pràcticament ens 
trobem tots; es incomprensible la postura que 
tenen des de València vers el nostre municipi 
en este assumpte... i es que ‘sinyors’ del govern 
valencià... tant costa canviar la plataforma? o 
es que també ho han retallat?.

Però el perill continua per accedir a un centre 
de salut on la reforma ja es va fer malament des 
de un principi. Per cert, en tota la ciutat no es 
veu ni una senyal informativa de on s’hi troba 
el Centre de Salut, fet que també es vergonyós: 
durant l’estiu turistes i visitants no han parat 
de preguntar per la seua ubicació.

Si ja es falla en estes xicotetes coses, no vull 
ni pensar cap a on ens dirigim sanitàriament 
parlant. A banda, la plaça dels Tres Reis per les 
nits ofereix una imatge de certa inseguretat, 
donat que les fulles del arbre tapen el 
enlluernat públic i la cèntrica plaça esta quasi a 
les fosques, fet que no fa gaire gracia, sobretot 
als vianants i es a qui li correspongue que 
deuria de vigilar mes estos fets, i al menys fer 
la oportuna poda junt a les llums. 

En uns dies on seguim pendents del transport 
escolar dels dos instituts vinarossencs, que 
degut a les retallades de la generalitat podria 
desaparèixer. De ser així, la nostra ciutat 
recularia mes de 40 anys en un servei que es 
dona als estudiants de secundaria que viuen 
mes lluny dels respectius centres educatius.

 Ja dins del apartat bo ens tenim que felicitar 
per la nova imatge que ja comencen a donar 
els solars de fora del forat i es que ara realment 
aquella àrea del municipi ja esta molt mes 
millor de cara a la visual dels turistes i visitants, 
a mes dels vilatans. I es que la imatge també 
marca desprès de un mes de agost, on Vinaròs 
ha tingut mes turistes que l’any passat i això ho 
tenim que cuidar com el comerç de la nostra 
població per lo que este pròxim diumenge 
tenim una nova ocasió per sortir de casa 
passejar i comprar pel centre comercial ja que 
tornen les botigues al carrer i si gastem a casa 
millor per a tots.

Marta Sorolla ben arropada de cara a la nova etapa del dia a dia



A.C.
A Vinaròs, com a la resta de les nostres comarques, els 

col·legis obrien portes el passat divendres, desprès de les 
vacances d’estiu, deixant en les immediacions dels centres 
educatius les imatges típiques de pares, mares i familiars 
acompanyant els infants fins els col·legis. Aquest inici de 
curs ha transcorregut sense incidències destacables, com 
no siguen els ja anunciats retalls en Educació dels quals 
es materialitzarà la seua repercussió en aquest curs, o 
l’augment de les ràtios, també, a les aules vinarossenques, 
o el malestar sorgit i evidenciat en xarxes socials, sobre 
l’assumpte del transport als centres educatius. Al 
tancament d’aquesta edició, encara no s’havia traslladat 
cap dada des del departament d’educació -la roda de 
premsa d’Educació estava programada per divendres al 
mati-, per la qual cosa ampliarem informació en el pròxim 
número. 

Els col·legis obren portes

PLAZA JOVELLAR, 15

la vuelta 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

* Se respetará el precio hasta agotar existencias

ADQUIERA 
SU MATERIAL 

ESCOLAR ANTES
DE LA SUBIDA 

DEL IVA

*
* Se respetará el precio hasta agotar existencias
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Prepara la vuelta al cole

-	 ESCUELAS	DE	INICIACIÓN,	PERFECCIONAMIENTO	Y	COMPETICIÓN.

-	CURSILLOS	DESDE	LOS	4	AÑOS	HASTA	LOS	18	AÑOS.

-	CLASES	INDIVIDUALES	O	COLECTIVAS,	PARA	ADULTOS.

COMPETICIÓN.

Escuela
Club	de	Tenis	

Vinaròs

rauldeluis@gmail.com - www.tenispadelvinaros.com - www.clubdetenisvinaros.com/escuela - Raúl de Luís m. 629 631 502

COMPETICIÓN.COMPETICIÓN.COMPETICIÓN.COMPETICIÓN.

¡	CONTACTA	CON	NOSOTROS	Y	TE	ASESORAREMOS	SOBRE	EL	
MEJOR	PROGRAMA	QUE	SE	ADAPTE	A	TUS	NECESIDADES	!

CURSOS
2012-2013

rauldeluis@gmail.com - www.tenispadelvinaros.com - www.clubdetenisvinaros.com/escuela - 

TENIS	Y	PADEL

16



Prepara la vuelta al colePrepara la vuelta al cole

clinicavinaros@dentalfabregat.es
T. 964 45 61 65  - Calle San Francisco, 27 - 2° - 2 - 12500, Vinaròs

clinicabenicarlo@dentalfabregat.es
T. 964 47 30 85  - Plaça Mercat, 4 - 12580, Benicarló

Plaça Tres Reis, 3

Tel. 964 451 890

Bolleria fresca 
i natural per als 

teus fills
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Visitem
C.E.I.P. 
Jaume I

curso 2011 - 2012

Infantil 5 anys A

A Almudena Cuello Gas
1 Arango Palma, Luna
2 Barhon, Aiman
3 Bejarano Cao, Ismael
4 Beltran Gutiérrez, Deborah
5 Bennaceur, Fatimazahra
6 Bort Najar, Lorena
7 Campanero Alemán, Javier
8 Castañeda Ramón, Beatriz
9 Champagne, Anais

10 Díaz Tejero, Daniela
11 Echavarria García, Kimberly 
Daniela
12 El Manssouri, Sofiane
13 El Ouaryachi, Alaa
14 Fetouci Addad, Abdelazziz
15 Forner Lucea, Óscar
16 Guaman Zambrano, Natasha 
Michele

17 Llagostera Rubio, Inés
18 Márquez Rubín, Kevin
19 Matvei, Nikita
20 Mesa García, Sergio
21 Muñoz Pérez, Joaquina
22 Obon  Itarte, Gema
23 Santizo Martínez, Alhux Rudy
24 Subirats Ramia, Daniel
25 Vasile, Flavia Adriana

A Almudena Cuello GasA Almudena Cuello Gas

2 Barhon, Aiman
3 Bejarano Cao, Ismael
4 Beltran Gutiérrez, Deborah
5 Bennaceur, Fatimazahra
6 Bort Najar, Lorena
7 Campanero Alemán, Javier
8 Castañeda Ramón, Beatriz
9 Champagne, Anais

A

18

15 3

14 8 21 19 22
2 5 7

16
11206132324
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Visitem
C.E.I.P. 
Jaume I

curso 2011 - 2012

Infantil 5 anys B

A Ana Barreda Gascon

1 Albalate Tirón, Kevin
2 Aoulad Belayachi, Aya
3 Bijjou Kasmi, Halima
4 Blazquez Pérez, Irene
5 El Hadri, Nihal
6 García García, Melvin
7 García Sánchez, Sara
8 Ghulam Ahdleeb, Ahmed 

Mustafa
9 Gomes Chico, Mayara
10 González Brau, Edgar
11 Hagara, Adam
12 Hernández Blanco, Daniel
13 Iuhastic Salvatierra, Estefanía 
Denisa
14 Martínez Andriychuk, Diana
15 Mercadal Platero, Ivan
16 Moldovan, Elias Gabriel

17 Muiña Martínez, Fernando 
Alonso
18 Navarro Higueras, Kilian
19 Ortega Checa, Arantxa
20 Reyes Trelles, Ulvio Michel
21 Saenz Morcado, Martha
22 San José Jiménez, Jordi
23 Santos Illescas, Alejandro
24 Soler Cases, Xavier
25 Stojanovic, Debora

A
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Visitem
C.E.I.P. 
Jaume I

Primaria 1º A
curso 2011 - 2012

14 16

23 17
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A Nuria Monllao Arnau
B Eva Raurell Forner

1 Alejos González, Aimara 
2 Aleksiev, Vasil Yordanov 
3 Angelov Asenova, Sofía 
4 Bayarri Serrano, Nuria 
5 Belalcazar Alegrías, Juan 
David 
6 Craciun Budu, Marian 
Alexandru 

7 Duran Martínez, María Del 
Carmen 
8 El Hadri, Dina 
9 El Wardy, Ouiame 
10 Elanzi, Aya
11 Flutur, Rebeca Lucra 
12Gergely Hunyadi, Alex 
Richard 
13 Ghulam Andleeb, Noor 
14 Gómez Alegre, Zoe-Anna 
15 Ivanyuzhenko, Vladyslav 

16 López Arboleda, Miguel 
17 Losilla Trullenque, Aaron 
18 Meches, Raúl 
19 Mohammad Khan, Homher 
20 Soares De Souza, Nerion 
Arthur 
21 Tirban, Raúl Ionut 
22 Torres Miralles, Melani 
23 Zayda, Adel 
24 Zerouke, Imane
25 Bryan Torres

AB
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Visitem
C.E.I.P. 
Jaume I

Primaria 1º B
curso 2011 - 2012

A Fernando S. Rodriguez 
Collado
B Natalia Zayas Jimenez

1 Albalate Tirón, Enrique 
Fernando
2 Alcalde Fonollosa, David
3 Aparicio Sancho, Ariadna
4 Ararat Hurtado, Sebastián
5 Arias Vasquez, Rachel

6 Arillo Radial, Alba
7 Cortes Cortes, Aroa
8 El Ghzaouy El Jari, Maha
9 El Manssouri, Laila
10 El Mzoury, Gueslan
11 Gallego Monroy, Alejandro 
Nahum
12 Jaramillo Torres, Dylan
13 Kovacs, Ivett Eszter
14 Márquez Rubín, Naiyel

15 Melloul, Mariam
16 Meseguer Grau, Joan
17 Mirón, María Alehandra
18 Mohtarim, Issam
19 Pidpryhorshchuk, Alexandre
20 Pla Rizos, Mireia
21 Serna Vargas, Luisa Fernanda
22 Stojanovic, Kevin
23 Weis, Lucia Christine
24 Zayda, Ismael

19
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Joan Antoni Blanc, Jaume Rocamora i 
Jordi Solé han segut els eixos sobre els quals 
la Fundació Caixa Vinaròs ha inaugurat la 
última exposició dijous dia 6 des de la seu 
de l’entitat al carrer Socors. El leit motiv de 
la mostra resideix en els llibres d’artista, 
diaris interactius d’aquest tres artistes 
de les Terres de l’Ebre, cruïlla geogràfica, 
nexe d’unió artística amistosa i de creació, 
d’experimentació. En presència del president 
de la Fundació Caixa Vinaròs, Manuel Molinos, 
i del regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Tortosa, Joaquim del Pino, durant l’acte de 
inauguració el propi Molinos destacava que 
la proposta resultava ben diferenciada de les 
anteriors, “és una proposta de llibres d’autor 
en el quals es recullen vivències i inquietuds”. 
“Inquietuds que brollen d’una energia de 
la seua formació, ja que estan identificats 
en biografia, traçat de línies i professorat 
en Universitat, i aquesta energia provoca 
un esclat i genera una exposició com la que 
avui presentem”. El president de l’entitat 
remarcava les línies, la proposta matemàtica, 
les simetries i les tonalitats de color, o el 
reciclatge de materials, que generen jocs de 
volums, que poden ser interpretades d’una 
manera o d’altra per l‘espectador. 

Per la seua part, la historiadora Elena 
M. Fabra, traslladava la satisfacció perquè 

l’exposició tingués lloc a la seu de la Fundació, 
a Vinaròs, “són tres artistes amb una trajectòria 
artística i dilatada, i el que presenten avui es 
una part d ela seua producció, la part més 
personal, jo m’atreviria a dir la seua producció 

més intimista”.  Els tres artistes comparteixen 
un immens afany creatiu, com indicava Fabra, 
amb una gran vesant investigadora, i utilitzen 
els llibres exposats com a medi d’expressió, “els 
llibres d’artista són difícils d’acotar, de definir, 
de delimitar, t’endinses dins d’un món de 
conjuntures en les quals es difícil marcar límits”.  
Així, a la mostra es pot contemplar una obra, 
Espai hermètic, que simbolitza les utopies 
mitjançant globus de plàstic hermèticament 
tancats que ens remeten de manera inevitable 
a l’oxigen necessari per a poder continuar 
respirant (utopies). També trobem un llibre 
d’artista  interactiu que pot ser manipulat per 
l’espectador creant formes que mai no són 
la mateixa i que ens condueix a la recerca de 
noves estructures geomètriques. En la mostra 
també es remarca la llibertat en l’eleció dels 
materials que reforça el valor expressiu de 
l’objecte, des dels més simples o quotidians 
com són la fusta, el paper i el cartró en l’obra de 
Rocamora i en alguns altres de Blanc, als més 
actuals com el poliester i les espirals de metall 
de Solé. Per tant, com indicava Fabra, llibertat 
i repte de futur, són una porta oberta a altres 
disciplines actuals com l’art digital i les noves 
tecnologies.  La mostra estableix un diàleg 
amb l’espectador i crea un espai de innovació i 
subjectivitat, un temps per a composar, jugar 
i construir. L’exposició podrà visitar-se a la seu 
de la Fundació fins al 3 de novembre.

Llibres d’artista: 
Blanc, Rocamora i Solé 
ens mostren un món 
interactiu i intimista 
‘Tractats d’artífex. Llibres d’artista’ és l’última proposta de la Fundació Caixa Vinaròs mitjançant la qual se inaugura la tardor cultural

A.C.
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Crònica d’un estiu

21

Vinaròs ja compta amb el nou nom d’un 
artista que passarà a formar part de la llista 
de premiats en la convocatòria anual dels 
premis de pintura. Durant la inauguració 
de la mostra dels 33 treballs presentats per 
aquesta edició, la XXVIII Concurs de Pintura 
Ciutat de Vinaròs, el passat divendres a 
l’auditori, el regidor de Cultura Lluis Gandia 
explicava que el jurat, -conformat per Lorena 
Luján, José Crodoba i Alfredo Gómez, i com 
a Secretaria Feli Cruz, presidit per el propi 
Gandia, com a responsable de l’àrea de 
Cultura-,  havia apostat per el quadre Siluetas 
y formas sobre árbol y banco rojo, de l’arista 

valencià Javier Soria Ortiga, amb un extens 
currículum que incorpora 18 primers premis 
en diversos certàmens artístics arreu l’estat. 
Així, el jurat ha valorat desprès d’una primera 
selecció que ha donat tres finalistes, entre 
els quals per unanimitat, se escollia aquesta 
proposta de Soria. El premi està valorat en 
2.000 euros, i el quadre passa a formar part 
de la col·lecció pictòrica de Vinaròs, qeu es 
veu així  incrementada. La mostra es podrà 
visitar fins el dia 23 de setembre, ja que es 
deu donar pas a una exposició dels alumnes 
de l’escola d’art emmarcada en els actes de la 
carta pobla,.

XXVIII Concurs de Pintura Ciutat de Vinaròs

El pintor valencià Javier Soria Ortega guanya l’edició de 2012 del premi de pintura
A.C.

“Jo no pertany a cap partit polític organitzat,sóc 
demòcrata” (Will Rogers, columnista i actor nord-
americà).

La setmana passada alguns polítics locals van 
tornar a deixar palesa la seva demostrada incapacitat 
per comprendre el que passa. En referir-se a les 
protestes de bastants veïns de Vinaròs mostrant la 
seua fartera dels polítics, es referien a les mateixes 
com un problema d’ordre públic, amb l’exòtic nom 
de “Algarada” que, segons el Diccionari de la Llengua, 
és “a l’edat mitjana, incursió feta per musulmans en 
territoris cristians” (tal vegada, en el seu deliri post-
gürtelià, alguns populars es veien com Sant Jordi 
alliberant el castell de les hordes musulmanes, tal 
com ocorre a Alcoi cada 23 d’abril). 

La regidora de Governació es despenjà amb 
algunes“perles” molt il·lustratives (que en un 
ajuntament democràtic es diga “gobernación”, amb 
totes les reminiscències històriques que té, n’és una 
més). La primera és quan assenyalà que l’interrupció 
d’un ple és una acció “al·legal” (ni ella es va atrevir 
a qualificar-la de “il·legal”). Per què no mostrar la 
mateixa bel·ligerància contra el cúmul de “al·legalitats” 
econòmiques, urbanístiques o de tràfic d’influències 
que cometen els polítics? –especialment els del seu 
partit per que són els que tenen més poder-. I em 
refereixo, jo sí, a “il·legalitats”, moltes sentenciades, 
altres anul·lades, no per que no hi hagués delictes, 
sinó per que havien prescrit.

Altra “perla”és quan assenyala que “si algú creu 
que la presència de la Guàrdia Civil coacciona el seu 
pensament, que ho denunciï”. No, la presència d’un 
cos armat de naturalesa militar s’ha fet servir sempre 
en Espanya per fomentar el debat d’idees, com es va 
poder veure en l’animada sessió parlamentària del 
23-F, quan un tinent coronel de la benemérita i els 
seus homes van irrompre al Congrés dels diputats.

Evocant aquells dies de juliol, vaig recordar 
Grands soirs et petits matins, l’únic documental 
rodat a peu de carrer durant els esdeveniments de 
maig i juny de 1968 a París. El nord-americà William 
Klein va aplicar els principis del “cinema verité” per 
plasmar l’esclat polític i social als carrers francesos. 
La pel·lícula atorga gran rellevància a la paraula: la 
política viva discutida per la gent corrent al carrer, 
les reunions en la Sorbona, oradors defensant les 
seves idees en inacabables assemblees, organitzant 
manifestacions… La paraula dels ciutadans, en 
espontànies reflexions entre ells, mostrava desacords 
polítics i enfrontaments generacionals i de classe.

També vaig recordar una pel·lícula anterior del 
“cinema verité”, Crònica d’un estiu (1960) en la qual 
el sociòleg Edgar Morin i l’antropòleg Jean Rouch 
abordaven a la gent pel carrer fent-los dues preguntes 
“Com vius?” i “Ets feliç?”. Dues preguntes curtes però 
cada vegada més difícils de contestar, no?
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CURSOS DE BOIXETS, TALL I CONFECCIÓ, I ENTRENAMENT 
DE LA MEMÒRIA

ANTICS ALUMNES: les persones que hagen estat inscrites en 
algun dels següents cursos l’any 2011/12 podran confirmar la 
continuació per al curs 2012/13  els dies   20 i 21 de setembre 
de 10 a 14h. 

NOUS ALUMNES : els nous alumnes podran inscriure’s a les 
places que queden dels cursos anteriors a partir del dia 24 de 
setembre de 10 a 14h.

PER A LA RESTA DE CURSOS LES INSCRIPCIONS 
S’OBRIRAN A PARTIR DELS DIES: 

Dilluns 24  de setembre, de 10 a 14h: ortografia
Dimarts 25  de setembre, de 10 a 14h: informàtica: 

introducció a la informàtica, , internet i correu electrònic, excel 

i comptabilitat informatitzada.
Dijous 27 de setembre, de 17 a 20h: valencià per a 

estrangers i preparació per a les proves de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià (nivells oral, elemental , mitjà i 
superior)

Dimecres 3 d’octubre, de 10 a 14h:  ball de saló, sevillanes, 
dansa oriental i aprendre a cantar

Dijous 4  d’octubre, de 17 a 20h : bonsai, cuina, maquillatge, 
autoestima i habilitats socials, fotografia,  patchwork i 
restauració de mobles

Divendres 5 d’octubre, de 10 a 14h:  anglés i italià

Consulta els horaris dels cursos a www.epa.vinaros.es    
Passeig de Colom, s/n · 12500 Vinaròs · 

Telèfon 964 407 493 · consellepa@yahoo.es  · www.epa.
vinaros.es

CALENDARI D’INSCRIPCIONS 
CURS 2012-2013

CURSOS DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS :   
 inscripcions a partir del 12 de setembre (de 10 a 14h)

CURSOS DE PRÀCTICA ESPORTIVA 
ANTICS ALUMNES:  les  persones que hagen estat inscrites en algun dels següents cursos l’any 2011/12 podran confirmar la 

continuació per al mateix curs durant 2012/13  els dies  13 i 14 de setembre de 10 a 14h. 
Gimnàstica de manteniment - Gimnàstica de tonificació - Aeròbic - Step - Tai-txí - Ioga  
NOUS ALUMNES : els nous alumnes podran inscriure’s a les places que queden dels cursos anteriors a partir del dia 18 de 

setembre de 10 a 14h.

intencions

la companyia rodonorsinvictes 
acompanyats per la nostra col.laboradora 
més veterana, la senienca, violoncel.lista 
des dels set anys, laia reverté, els proposa 
un espectacle conformat amb textos de 
vicent andrés estellés (burjassot 1924-
1993). principalment poemes de llibre de 
meravelles (1971, una visió enamorada 
de la ciutat de valència de la immediata 
postguerra i de la creença i confiança 
en el poble) i amb textos de quadern de 
1962, “col.lecció dramàtica de proses. 
m’estime dolorosament aquest recull”. 
estellés és  el principal, més fecund i eficaç 
poeta creador de la mitologia identitària 
valenciana i doncs catalana.

quan a penes comptava dotze anys 
esclatà la guerra d’espanya. estellés visqué, 
amb la intensitat tràgica dels infants, tots 
els horrors de la guerra, la por instal.lada 
als carrers, la delació i la corrupció, l’intent 
de supressió de tot un poble: ”sempre he 
dit que per a mi, per a nosaltres, fou pitjor, 
en tots els sentits, la postguerra que no la 
guerra(...)”.

a rodonorsinvictes ens omple de 
satisfacció que aquest aeròdrom haja 
estat recuperat per a la dignificació de la 
història i de les persones assassinades pels 
feixistes. ens emociona que aquest camp 
des d’on s’enlairaven els sinistres avions 
pilotats per nazis sota el comandament 
de franco torne a ser visible. i emprant 
l’expressió litúrgica d’estellés, creiem que 
és de justícia que aquest tros de terra 
esdevinga ofici permanent a la memòria 
de les persones assassinades pels bàrbars. 
perquè com estellés, orientació nostra, ens 
neguem rotundament que amb  intenció 
política evident, es perda la memòria col.
lectiva d’un poble. 

voldríem aquest vespre, emparats per 
aquestes oliveres de record solemne, 
ser capaços de fer-vos arribar la veu de 
les persones d’aquella època tan dura i 
reglamentada del primer franquisme, la 
veu de la tragèdia col.lectiva del poble 
català i l’esperança mai no abatuda dels 
qui lluiten per la llibertat.   

rodonorsinvictes, la sénia, camp 
d’aviació, 15 de setembre de 2012

rodonorsinvictes i  
presenten: 

xiulen sinistres avions de dol

 

El próximo domingo día 
16 el auditorio municipal 
abrirá sus puertas para 
acoger un festival de apoyo 
a los estudiantes de Vinaròs 
que, por falta de recursos 
económicos, no puedan 
adquirir los libros de texto. 
La iniciativa, impulsada por 
la cantante Mary Chacón, 
cuenta con la participación 
del Ayuntamiento de 
Vinaròs, y la colaboración 
de Cruz Roja, de la librería 
Els Diaris, de Artes Gràficas 
Castell Impresores y de 
Editorial Antinea. Además, 
el equipo de luces y sonido 
pertenece a espectáculos 
Taky, que han ofrecido su 
colaboración de manera 
altruista. La asistencia al 
festival supone participar 
también en la recaudación 
de la cantidad económica 
que se obtenga de la venta 
de entradas, que pasará 
a ser gestionada por Cruz 
Roja, ONG que derivará 
estos recursos a las familias 
más necesitadas, mediante 
un vale de 50 euros que se 
podrá canjear por libros en 
la librería Els Diaris. 

El festival contará con la 

actuación de Mary Chacón, 
además del grupo Locura, 
del joven cantante Máverick 
y del Cuadro Flamenco 
Raíces Andaluzas de 
Benicarló en una gala que 
será presentada por Iván 
Marzá. La venta anticipada 
de entradas podrá hacerse 
efectiva a través de la Oficina 
de Turismo, al precio de 10 
euros, con la posibilidad 
de poder adquirir entradas 
de fila 0, con aportación 
voluntaria que no supondrá 
la entrada al auditorio, por 
lo que se abre la posibilidad 
a que personas que no 
puedan asistir por diferentes 
motivos puedan colaborar 
también con este evento. 
Durante la gala se sortearán 
varios lotes de libros de 
Editorial Antinea entre los 
asistentes.

Según comenta Chacón, 
el festival está impulsado 
debido a “la situación la 
situación económica actual, 
que ha dejado a familias de 
la ciudad sin ningún tipo de 
ayudas”. Así, “iniciativas de 
este tipo pueden aportar 
más recursos económicos 
que puedan paliar su 
situación”.

Festival en ayuda 
de los estudiantes 
de Vinaròs

A.C.

FESTIVAL SOLIDARIO
En ayuda a las familias sin recursos de Vinaròs

Domingo 16 de septiembre a las 19h
en el Auditorio de Vinaròs

Precio de la entrada 10€
Venta anticipada en la oficina de turismo

PARA ADQUIRIR LIBROS ESCOLARES

con la participación de:

Presentado por Iván Marzá

Colaboran:

Assemblea Local Vinaròs

Maverick, Grupo Locura, Cuadro flamenco “Raices Andaluzas de Benicarló”, Mary Chacón
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Informen que estem en plena marxa, però la 
sensació és que no avancem. Cap reforma dóna 
fruits. Alguna d’elles navega a la deriva en un mar 
de litigis. I, alguns dies, sembla que transitem 
segles enrere. Tot i que ens volen tranquil·litzar  
dient a través dels pessebres mediàtics que al 
front dels governs central, autonòmic i municipal 
tenim superdotats, la realitat és tossuda: seguim 
endinsant-nos en el desastre social i econòmic. El 
diputat Castejón  confessa que a ell tampoc no li 
agrada que li retallen i que cal acostar el muscle. 
Aquesta justificació deu ser per la sensació d’èxit 
de saber que n’hi ha gent que està molt pitjor.

Amb l’argument de baixa productivitat 
s’acomiada treballadors. ¿Sap algú que fa el 
conseller d’indústria i economia? O, la consellera 
de turisme? ¿O, l’equip de govern municipal per 
a activar de manera eficient infraestructures 
ja construïdes? Si tot el treball d’un govern és 
retallar, cal admetre que és ben poc. I, encara 
que tothom entén que per a pagar deutes cal 
estalviar o ingressar més, és difícil compartir els 
criteris emprats. Així, no s’entén que s’acomiaden 
mestres o científics, mentre es manté un exèrcit 
d’assessors o de personal de confiança. Tampoc 
no s’entén que falten diners per a beques de 
llibres o de menjador escolar, i no per a traca, festa, 
bous i processons. Ni s’explica la privatització de 
serveis socials sensibles. 

L’Ajuntament opta per privatitzar la 
construcció i la gestió de la residència de la 
tercera edat. I, acudir a la iniciativa privada per 
a l’obertura del centre de dia. Quina sorpresa! Es 
disculpa la Generalitat per no poder assumir ni 
la seua construcció ni la seua gestió per la seua 
proliferació gràcies als plans Zp i Confiança. Tots 
sabem que, ni abans quan l’eufòria dels grans 
esdeveniments i de la bombolla immobiliària, 
ni ara amb el país intervingut, no ha estat una 
preocupació.

Diuen haver elegit gestió privada entre vàries 
opcions per ser la pública inviable. ¿Es pot 
entendre que un mateix servei no genere igual 
despesa? I, si la privada ha d’obtenir beneficis, 
com ho expliquen?. ¿Per què una gestió i no 
una altra entre les possibles? Quan no s’analitza 
amb rigor, podem entendre que estem davant 
d’informes a la carta. Aleshores, no sols està de 
més la regidora.

Aquesta gent deu pensar que els beneficiaris de 
beques, ajudes i prestacions estan còmodament 
instal·lats en l’apatia. I, quan retallen en sanitat, 
educació i en serveis socials consideren que 
no sols estan estalviant, sinó que, de forma 
ben intencionada, estan endurint la vida dels 
més humils, pobres o necessitats. Pel seu bé, 
naturalment. Sinó, ¿com podríem entendre el 
silenci de la Conferència episcopal? O, són fills 
d’un déu menor?

Fills d’un déu menor?

Recientemente nos ha 
facilitado Lidu Adell una 
fotografía de Vinaròs de gran 
interés, en las cual aparecen 
los edificios de la plaza San 
Antonio nº 35 que fueron 
derribados para dar apertura a 
la calle Arcipreste Bono, junto 
a la casa solariega de los Febrer 
de la Torre (actual colegio 
de la Consolación). Edificios 
que correspondían al Centro 
Instructivo Republicano, 
propiedad de Dña. Dolores 
Escribano Mayó y posteriormente de sus 
herederos. Los edificios fueron derribados 
a finales de los años 1950, principios de los 
‘60, según el Plan General de Alineación 
de 1949. El escudo de la falange estuvo 
en la fachada hasta el año de su derribo. 
La fotografía fue tomada poco antes del 
derribo de los edificios para la apertura de 
la calle Arcipreste Bono. 

En una de las paredes del mismo, 
ampliando la fotografía hasta donde nos 
llega, podemos ver un cartel publicitario 
del mítico “Cine Moderno” de Vinaròs, de 
la calle del Angel.

Ampliando digitalmente la fotografía 

hemos podido averiguar a qué película 
corresponde dicho cartel. Se trata del 
film “Amor a reacción” (Jet Pilot), película 
del año 1957, estrenada en España en 
septiembre de 1958. Dirigida por Josef 
von Sternberg , producida por Howard 
Hughes, fue interpretada por John 
Wayne, Janet Leigh, Jay C. Flippen y Paul 
Fix. Una película americana de acción, 
en tecnicolor, de la cual hemos podido 
conseguir una imagen del cartel original, 
que se corresponde con el que se pegó en 
su día en la fachada de la casa, como se 
puede intuir, con el rostro del mítico actor 
John Wayne.  

Un curioso cartel del Cine Moderno

Alfredo Gómez Acebes

rodonorsinvictes i  
presenten: 

xiulen sinistres avions de dol
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

14 setembre

15 setembre

16 setembre

17 setembre

18 setembre

19 setembre 

20 setembre

VALLS  zona turística nord 
MATEU  c. Sant Francesc, 103 

TORREGROSA av. Llibertat, 9 

MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 

FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

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

Cinema
a la Seu del Nord

Més informació: 

Seu del Nord de l’UJI  |  seudelnord@uji.es  |  www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

Sala d’actes. Biblioteca Municipal de Vinaròs
C/ Pilar, 26. Vinaròs
19.30 hores

Setembre 2012 ///  El cine rural de José Luis Cuerda

El bosque animado     José Luis Cuerda     06/09/2012

Amanece que no es poco  José Luis Cuerda     13/09/2012

La Marrana        José Luis Cuerda     20/09/2012

Así en el cielo como en la tierra  J. L. Cuerda    25/09/2012
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Fins al 23 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

De dimarts a diumenge de 18 a 21 hores
Exposició del XXVIII Concurs de Pintura Ciutat de Vinaròs

Organitza: Regidoria de cultura

Dissabte 15 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

De 10.3 a 13.30 i de 16 a 20 hores, TALLER DE BATUCADA I 
PERCUSSIÓ BRASILERA amb Rafa Navarro.

Organitza: ESMUVI

Diumenge 16 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

19 hores, FESTIVAL BENÈFIC a favor de CREU ROJA a càrrec 
de Mari Chacón amb artistes invitats.

Organitza : Mari Chacón

EXPOSICIÓ D’OLIS DEL PINTOR 
ANTONIO SASTRE QUINTANO

Del 17 de setembre fins el 14 d’octubre de 2012
Lloc: Cafeteria Cantonet, C/ Lluís Santapau, 12 baixos 

(cantonada amb Escultor Agramunt)

Divendres 21 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

22.30 hores, TEATRE PROFESSIONAL amb l’obra QUÈ FEM 
DE LA MARE a càrrec de la companyia La Dependend

Organitza: Regidoria de cultura i Teatres de la Generalitat

Dissabte 22 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

20 hores, CONCERT a càrrec de la Coral de Cant Gregorià de 
La Salle de Benicarló

Organitza: Regidoria de cultura

Diumenge 23 de setembre
AUDITORI MUNICIPAL

12 hores, CONCERT de la banda juvenil de LA ALIANZA
Organitza: Regidoria de cultura i Societat Musical La Alianza

Dilluns 24 de setembre
X CONCURS NACIONAL DE CUINA APLICADA AL LLAGOSTÍ 

DE VINARÒS 2012
Des de les 17.00 fins a les  19.00 hores :

Realització de les receptes per part dels participants del 
Concurs al Mercat Municipal.

Des de les 18.30  fins a les  20.00 hores:
Tast de la tapa guanyadora del III Tapa Tour del Llagostí de 

Vinaròs.
Des de les 19.00 fins a les 20.00 hores :

Valoració de les receptes pels membres del jurat.
20.30 hores:

Lliurament de premis del X Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs 2012.

Dimarts 25 de setembre
SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

19.30 hores, CICLE DE CINEMA UJI El Cine Rural de José Luis 
Cuerda: ASÍ EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA. 

Organitza: SEUNORD 
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A.C.

Reforç de totes les assignatures de 
Primària, Secundària i Batxillerat

Cursos d’idiomes per a treballadors i empreses 
formació bonificable Fundació Tripartita

Alemany - Francès - Català - Castellà - Valencià
VINARÒS - C/ Lluís Santapau nº 9 Baixos
Tel 964 82 54 79 - 639 19 99 65 – 606 45 81 88
academiavinaros@yahoo.es

Av. Constitució nº 59  Baixos - ALCANAR          
Tel 977 73 05 82 - 639 19 99 65 – 606 45 81 88

academiaalacanar@terra.es

 Idiomes tots els nivells
preparació exàmens oficials

Kids&Us
Anglès a partir d’1 any

Miniclub
A partir de 3 anys

Octubre
CaminadaCaminadaCaminada
popularpopularpopularpopularpopularpopularpopularpopularpopularpopular

PA
TIN

AD
A P

OP
UL

AR

15 d’ AGOST de 2012
VINARÒS 19:00 h

Tel. informació 964 454 608
Inscripcions del 4 al 6 d’agost
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A: Consell
Municipal
d’Esports
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Amb la matrícula oberta des del dia 10 de 
setembre, i la  xifra de 200 xiquets i xiquetes 
inscrits amb dos dies, s’ha presentat el 
calendari de les escoles esportives Municipals 
2012-13. Com ha destacat el regidor 
d’Esports, Lluis Adell, les activitats se posaran 
en marxa el pròxim dia 1 d’octubre, i, per a 
informar a la ciutadania, s’ha editat un tríptic 
informatiu amb informació més detallada que 
altres anys que inclou les activitats del CME, 
les dels Clubs esportius Locals, les activitats 
d’esport i competició, les activitats adaptades 
i les activitats dirigides a estudiants de l’ESO.

A més, el pagament es pot fer efectiu 
mitjançant compte bancari, on line amb 

autoliquidació, i la novetat d’aquest any es 
que se incorpora el pagament a la pròpia 
oficina del CME. Les activitats tenen un cost 
de 64’50 euros, tot i que en el cas que la 
inscripció es faci al segon germà, el preu se 
redueix a 57 euros, resultant gratuïta per al 
3er germà.  Altra novetats anunciades pel 
regidor Adell i pel tècnic d’Esports, Nacho 
Adell, són les de pàdel, natació i escalada. 

A més, des del departament d’Esports 
s’ha presentat un altra iniciativa, la Patinada 
Popular 2012, per al dia 23 d’octubre, a les 
10:30 hores. Una activitat oberta a tothom en 
la qual poden participar patins, patins en línia, 

monopatins o  patinets. La iniciativa esportiva 
compta amb dos nivells de participació. 
Un de patinada lliure que transcorrerà per 
circuit tancat a la zona del Pavelló i de Fora 
forat que comptarà amb la col·laboració del 
Club Patinatge Artístic de Vinaròs, i l’altre per 
patinadors més experimentats amb un circuit 
urbà per la zona del passeig, un circuit, com 
han informat Adell i Chaler, que encara està 
pendent de concretar amb el cap de la Policia. 
Els participants seran obsequiats amb un 
regal, fruita i aigua, i des de l’àrea d’Esports 
han demanat que la gent interessada en 
participar se inscrigui abans del dia 21, per tal 
de poder concretar el material. 

Nou calendari de les 
Escoles Esportives
Aquest any s’amplien activitats i es podrà realitzar el 
pagament a les oficines del CME

D’altra banda, el regidor d’esports ha anunciat que 
el departament d’Esports comptarà a partir de la 
pròxima setmana d’una pàgina web que està ultimant-
se actualment i que contendrà tota la informació de 
l’actualitat del CEM, una actualitat que se fonamenta 
en 4 àrees de treball, com ara les escoles esportives 
municipals, les subvencions esportives del present 
exercici, els horaris de instal·lacions de la temporada i 
informació sobre la patinada popular. De moment està 
disponible en castellà, però, segons ha informat Adell, en 
breu se podrà visitar en valencià.

Presenten la pàgina web
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ESCOLA FUTBOL BASE VINARÒS 
La escuela futbol base incorpora otro jugador 

al  Villarreal cf
La escuela futbol base Vinaròs incorpora otro 

jugador al Villarreal, Raúl Vilaro jugara este año 
en el Alevín del Villarreal cf., desde la escuela le 
deseamos toda la suerte del mundo y que disfrute 
de los momentos inolvidables que pasara en el 
Villarreal, Raúl ha jugado tres temporadas en 
la escuela,(Pre benjamín, Benjamín 1er año y 
Benjamín 2º año), para nuestra escuela es un 
orgullo que el Villarreal solicite los servicios 
de nuestro jugador, ya les contamos en otras 
ocasiones que la escuela mantiene contactos 
directos con el club groget, todos los años 
nos solicitan informes de jugadores, también 
son seguidos por sus ojeadores, el año pasado 
fueron a realizar pruebas 11 jugadores de la 
escuela. También queremos desearles suerte a 
todos los jugadores de Vinaròs que llevan varias 
temporadas en el club groguet. 

Nosotros seguiremos trabajando para mejorar 
día tras día, intentando formar jugadores para 
nuestro vinaròs y si la incorporación es para un 
club más grande pues mejor. Sabemos que el 
futbol son rachas, pero nuestro cadete lleva tres 
años compitiendo en preferente consiguiendo 
grandes clasificaciones, esto significa que se 
han hecho las cosas bien, sería una lástima que 
este trabajo no tuviera una seguida, que es la 
categoría Juvenil, ya que si hemos estado en lo 
más alto de las clasificaciones,  es que hay muy 
buenos jugadores, el trabajo de 10 años es muy 
fácil echarlo al traste. 

Les recordamos que están abiertas las 
inscripciones para jugar en la escuela fútbol base 
Vinaròs la temporada 2012/2013,   gratuidad 
para los alumnos nacidos en  2007-2008,  más 
información pueden llamar al Telf.. 678 465 495 
o en la web www.futbolbasevinaros.com

El pasado sábado 
se celebro en el 
Pabellón Municipal los 
primeros encuentros de 
pretemporada del Club 

Balonmano Vinarós en categorías de 

juvenil y Senior frente a los equipos del 
Almassora Balonmano.

Fueron unos partidos muy completo 
por parte de nuestros dos equipos, el 
Juvenil gano su partido por un claro 

Excelente inicio de la pretemporada del Club 
Balonmano Vinaròs

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.

28-22, dejando muestras del buen equipo que tendremos 
este año y que seguramente disputara los primeros puestos 
de nuestra liga. Nuestros jóvenes jugadores demostraron 
que físicamente han hecho un excelente trabajo en la 
pretemporada y que ya va dando sus resultados, además 
técnicamente están muy bien por lo que estamos seguros de 
su gran rendimiento.

Por su parte el equipo Senior nos deleito con un excelente 
partido, ganando también por un contundente 31-22, 
con una excelente portería y buena defensa. En ataque se 
mostró demoledor Alex Guimera, autor de 9 goles y el resto 
de jugadores también estuvieron excelentes, destacar que 
jugamos con 5 juveniles y así y todo no desentonaron. Este 
año nuestro equipo esta formado al 100% por jugadores 
locales, súper motivados y a tope con su entrenador Juan 
Carlos Ribera.

Destacar una nueva pareja de hermanos que se suman a 
los Martorell, Alex y Pau Guimera, felicidades.

Este sábado volvemos a jugar en el Pabellón con el 
Benicarlo y Tortosa, un triangular que seguro que será muy 
divertido. 

Suerte chicos y a seguir por esta línea de trabajo.

Foto: Carlos (portero) Alex Guimera, Nahuel, Aitor, Sebas, 
Martín, Tremendo (Entrenador), Cristian (portero), Rubén, 
Gabri, Pau Guimera, Quim, Ian, Kevin (portero) y Carlitos.
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CONCURSO INFANTIL
Los más jóvenes pertenecientes 

a la escuela del club La Lubina 
realizaron el pasado día 02 de 
Septiembre el sexto y ultimo 

concurso del campeonato social del año 2.012 
desde las 09:00 a las 12:00 horas, en el dique 
de Levante del puerto de Vinaros. Haciendo la 
parada obligatoria para el tradicional almuerzo 
para reponer fuerzas y de despedida de 
temporada.

Y la clasificación final del concurso ha sido la 
siguiente: 

U-8   U-14

1º  Martina Gonzalez 1º  Pau Pepio
2º  Nacho Albiol  2º  Oscar Sales
3º Joan Nogales  3º  Yulen Ventos 

Y como ya se terminaron los concursos 
por esta temporada, pasamos a indicar los 
ganadores de cada categoría.

En la categoría U-8  : 1º-Nacho Albiol, 
2º-Llorens Arrufat y 3º-Joan Nogales

En la categoría U-14: 1º-Yulen Ventos, 2º-Pau 

Pepio y 3º-Laura Albios.
Muchas felicidades a los ganadores y en 

general a todos los participantes…… y hasta el 
próximo año. Gracias a todos

CONCURSO SENIOR
Y este fin de semana, día 08 de Septiembre, 

se ha realizado el octavo concurso senior del 
campeonato social del año 2.012 que organiza 
el C.P.D. La Lubina, desde las 20:00 a las 08:00 
horas. Que después del paron del mes de 
Agosto los pescadores esperaban con gran 
ilusión. Al final los ganadores fueron:

1º - Jaume Pomada
2º - Joan Nogales
3º - Juan Lopez

Pieza de mayor peso: Antonio Carrasco Sanz 
(pieza de 665 gramos)

A esperar el próximo concurso, que será el 
día 22 de Septiembre desde las 20:00 a las 01:00 
horas, en la costa norte “roque” o playa del Forti.

Club Pesca Deportiva “La Lubina”

2 vinarocenses ganadoras 
de la Nit del padel Tortosa 

2a edición 31 Agosto 
Yolanda Castell 

y Noelia Albarran

El passat dia 5 de Setembre, 
el Club Esportiu Vinaròs -Aigües 
de Vinaròs- va acomiadar a 

l’atleta olímpic Carles Castillejo.
Carles Castillejo va participar en els darrers 

Jocs Olímpics de Londres en la prova de Marató, 
finalitzant la prova en el 24º lloc amb un temps 
de 2h:16’:17”.

Carles Castillejo a tancat d’aquesta manera un 
any molt bo en la seva cursa esportiva, ja que el 
passat mes de Desembre es va proclamar Campió 
d’Espanya de Marató a Castelló, amb un temps de 
2h:10’:09”, millor marca espanyola de l’any. Uns 

mesos desprès a Gijón, també es va proclamar 
Campió d’Espanya de Camp a Través.

Abans de participar als Jocs Olímpics, Carles, 
també va participar al Campionat d’Europa 
celebrat a Helsinki en la prova de 10.000m.

Com l’any passat, Castillejo, a escollit preparar 
l’inici de la temporada a la nostra ciutat, i un cop 
més a estat entrenat juntament amb els nostres 
atletes del Club Esportiu Vinaròs –Aigües de 
Vinaròs-.

Des de el C.E.V. volem desitjar a Carles Castillejo 
una molt bona temporada 2012-2013 i esperem 
que l’any vinent estigué de nou amb nosaltres.

El Club Esportiu 
Aigües de 
Vinaròs reb a un 
atleta olímpic
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La idea original no tenia res a vore amb el que s’ha 
convertit posteriorment la iniciativa Foto solidària, 
com comentava dijous passat Jordi Febrer, ja que es 
pretenia muntar una exposició “senzilla” al forn de Ca 
Massita. Finalment es va pensar en oferir una festa 
inaugural, “i el tema va agafar una envergadura que 
era una llàstima no continuar”. S’afegien, així, més 
“al·licients” a la proposta fotogràfica que té l’objectiu 
de recaptar fons, mitjançant la venda de imatges 
i tapes, d’ajudar en el possible a Jonathan, el petit 
vinarossenc que pateix Anèmia de Fanconi. 

Amb aquesta finalitat, el carreró Santa Mònica 
es convertia en un espai d’exposicions, amb les 
25 fotografies de Febrer penjant de les partes, les 
delicatessens elaborades pel mestre Juanjo Roda i la 
música ambiental punxada per el DJ Bul Bul Superbul. 
No era d’estranyar, doncs, que amb tots aquest 
ingredients la iniciativa es convertís en un atractiu 
punt cultural i gastronòmic.  Les imatges en un 90%, 
eren de temàtica vinarossenca, encara que Febrer 
apuntava que també hi havia exposades algunes 
imatges “inevitables” dedicades a Barcelona. 

Per la seua part, Helena Guimerà, de Ca Massita 
afirmava que la gent que regenta el forn sempre està 
disposat a involucrar-se en activitats “sols cal que ens 
trobem amb gent com nosaltres”, somreia Helena, 
destacant que “estem molts contens amb la resposta 
de la gent, i de contar amb Juanjo, que és amic nostre i 
està en tots els “saraos” que organitzem des del forn, ha 
elaborat unes tapes increïbles”. La resposta de Vinaròs 
a la situació de Jonathan i la seua família ha estat 
esplèndida. En aquest sentit, Helena afirmava què “a 
vore si finalment podem arribar al que es deu arribar, 
on no arriben les altes esferes, arribem nosaltres:  el 
poble”.

Respecte a la elaboració de les tapes, el mestre 
Roda comentava alguna de les propostes que podien 
degustar-se per tan sols 1 euro. “Hem preparat tapes 
típiques, truita de patata, una mica d’embotit, alguna 
proposta amb carn, una deconstrucció de truita de 
patata i seva en la qual es pot trobar el rovell cuinat 
a 65 graus amb un cruixent de seva i una espuma de 
patata”, explicava Roda, destacant l’hamburguesa 
turca cuinada per l’ocasió, especiada amb canella, o un 
arròs de calamars de llauna. Per a beure, les exòtiques 
propostes del cuiner anaven des del granissat de llima 
a un merengue calent de llima i ginebra, “avui es tracta 
de gaudir i de aportar el nostre esforç per una causa 
comuna”. 

I el cert es que el carrer de santa Mònica es veia 
minuts desprès ple de gom a gom, amb gent que 
s’havia apropat per gaudir de l’ambient, de les tapes, 
de la musica, i, com no, per tal de mostrar el seu 
recolzament a la família de Jonathan, que mostraven 
el seu agraïment, afirmant emocionats que la massiva 
resposta dels vinarossencs ha estat increïble. El balanç 
de la iniciativa era el de 25 imatges venudes,a  15 
euros, i amb el “no queden tickets” que indicava que 
la gent havia esgotar els 500 tickets preparats per a la 
proposta. Helena, en aquest sentit, comentava “diuen 
que em sento orgullosa de ser de Vinaròs, com no tinc 
hi que sentir-me, amb la resposta de tots vosaltres?”.

Fotografies de Febrer, 
música, gastronomia 
i bon ambient 
recolzen a Jonathan

La família mostra durant la iniciativa ‘Fotografia 
solidària’ el seu agraïment per la resposta de Vinaròs

A.C.
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A.C.

David, estáis ya buscando una casa en 
Chicago.

Sí, aunque hemos tenido problemas en la 
frontera al intentar pasar la muestra de ADN. No 
sé qué deben penar los americanos… hemos 
tenido problemas porque ninguna agencia se 
quería hacer cargo. También estamos buscando 
un apartamento para poder permanecer un 
mes allí, ya que el lugar donde se va a realizar 
el tratamiento no es un hospital con camas, sino 
un laboratorio en el que te hacen lo que deben 
hacer y luego tienes que marcharte a casa. Nos 
ayudan amistades que tenemos, como Caty, que 
nos está buscando un apartamento económico. 
No vamos de vacaciones, vamos a lo que vamos. 

Pero, ¿el tratamiento ya ha empezado?
Sí, estamos ya haciendo pruebas y análisis, 

contamos también con el apoyo de la edil 
Mar Medina, y cuando dispongamos de todas 
las pruebas necesarias remitiremos todo el 
material a Chicago para poder seguir el proceso. 
Posteriormente nos trasladaremos nosotros.

El objetivo es que Cruz se quede 
embarazada. El método que se seguirá, ¿es 
el de fecundación in vitro?

Sí, primero debe hormonarse para aumentar 
las posibilidades de obtener hemocitos, porque 
cuantos más existan hay un mayor índice de 
probabilidades de obtener uno en condiciones. 
Calculamos que una vez resuelto el problema 
que ha surgido con el ADN, en dos o tres 
semanas, viajaremos ya hacia Chicago.  

Una vez allí, el tratamiento tendrá un mes 
de duración.

Sí, entre 25 o 30 días. 

¿Os han asegurado la posibilidad de un 
embarazo?

Eso no te lo asegura nadie, pero nos han dado 
muchas esperanzas, y estamos muy ilusionados 
por la manera en que están tratando el caso. Es 
un hospital pionero en estos temas, y sabemos 
que hay algún otro caso muy similar al nuestro 
en el que sí ha sido posible.

Y una vez nazca el hermano/a de Jonathan, 
¿qué pasos hay que dar?

Tenemos que guardar el cordón umbilical, 
y cuando a Jonathan le haga falta, se llevará a 
cabo el trasplante  de médula. 

Y, ¿este proceso se puede llevar a cabo 
aquí, o deberéis buscar una respuesta fuera, 
nuevamente?

No, esta vez se llevaría a cabo en el hospital La 
Fe, el tratamiento se seguiría en España. 

¿Respiráis con más tranquilidad, David?
Ahora existen muchas esperanzas abiertas, y, al 

menos,  lo hemos intentado, lo hemos intentado 
todo, y si no sale bien, no será por una causa 
como la del dinero. Si no sale bien, nosotros lo 
hemos dado todo. Además, nos sentimos muy 
agradecidos, porque la respuesta de Vinaròs ha 
sido increíble.

Sí, primero debe hormonarse para aumentar 
las posibilidades de obtener hemocitos, porque 
cuantos más existan hay un mayor índice de 
probabilidades de obtener uno en condiciones. 
Calculamos que una vez resuelto el problema 
que ha surgido con el ADN, en dos o tres 

Una vez allí, el tratamiento tendrá un mes 

¿Os han asegurado la posibilidad de un 

“Ahora existen muchas esperanzas”
David Gil: 

David Gil afirma tras meses de angustia que “estamos con un pie aquí y otro en Chicago”. Es el 
padre de Jonathan y ha realizado una larga travesía junto a su mujer, Cruz, para lograr que su 
hijo, el pequeño que padece anemia de Fanconi y con el que la ciudad se ha volcado, consiga 
abrir la puerta a la posibilidad de vencer a esa enfermedad, una puerta que nunca hubiera 
debido cerrarse. Ahora, David y Cruz pueden respirar un poco más tranquilos, ya que este 
objetivo ,que hace unos meses parecía inalcanzable, está a punto de lograrse. Por eso, un 
David sonriente cuenta que ya están preparando el viaje a esta ciudad norteamericana 
conocida como The second city o Windi city, un lugar en el que van a intentar con todas 
sus fuerzas recuperar la normalidad de una vida que hasta ahora les ha puesto trabas muy 
difíciles de superar. La enfermedad de Jonathan es el eje sobre el que gira la vida diaria de 
esta familia que se ha dejado la piel por el pequeño y que han sabido implicar a un entorno 
que ha vivido con la misma frustración que ellos el hecho de que se negase la solución a sus 
problemas a causa  de los recortes. Aunque en este momento, David afirma sentirse muy 
agradecido, ya que la respuesta, incluso, les ha desbordado. A Chicago se llevan todo el cariño 
de Vinaròs, que no es poco, una ciudad  entera que ya les ha dicho “Cruz y David, que no sea 
por dinero”. 

c/ Socorro,1 - VINARÒS - Pío XII - BENICARLÓ

Del 17 al 21 de Septiembre, la Consejera de Belleza de La 
Prairie estará a su disposición, realizando tratamientos 
promocionales.
Llame previamente al 964 45 57 22 para concertar cita previa (Vinaròs).

Advanced Marine Biology
es una linea de productos para el cuidado de la piel de origen marino 
que contiene fórmulas y beneficios superiores para combatir el 
envejecimiento, perfectos para quienes buscan productos respetuosos 
para el medio ambiente.

Además por la compra de productos La Prairie 

recibirá un detalle muy especial*

* Existencias limitadas 
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Para ti, Esther
Esther, el 15 de septiembre de 

2011 te arrebataron la vida cruel 
y violentamente. Destrozando así 
las ilusiones de una mujer valiente, 
trabajadora, generosa, vibrante, 
alegre y cariñosa. Una mujer que 
tenía todavía mucha vida por vivir. 
Una mujer que amaba la vida y era 
amada por muchos.

Ante un acto tan brutal, casi 
nada de lo que creemos que es 
importante me lo parece. Rechazo 
el cinismo de una sociedad que 
sólo piensa en su propio bienestar 
y se desentiende del malestar 
de los otros… Y a los malditos 
indiferentes… Señalo con el dedo 
a los hipócritas…Detesto a los 
que creen que sólo es importante 
tener en lugar de sentir, pensar y 
ser. 

Mi clamor, como hermana de 
Esther, mi “voz”, como eco de su 
pobre voz callada, siempre será 
“JUSTICIA”, y maldigo a quien se te 
llevó de nuestro lado.

Desde aquí, en nombre de toda 
mi familia, y sin tener esa alegría 
contagiosa que llenaba nuestra 
casa, queremos dar las gracias 
a todos y cada uno de los que 
queríais a Esther y habéis estado 
a nuestro lado con el poder del 
corazón y la fuerza del cariño, 
durante este durísimo año que 
nos ha tocado vivir. NUNCA LO 
OLVIDAREMOS.

Esther, la distancia separa 
cuerpos, pero no corazones, y 
tu dulce sonrisa siempre nos 
acompañara, si supieras lo que 
daríamos por volver a oír tu voz, 
por darte un beso, un abrazo y por 
oírte decir “mama”. 

TE QUEREMOS.

    Pilar Ortí

Dissabte passat els veïns del carrer Socors van celebrar la festivitat de la Verge del Socors amb una missa i 

un entranyable berenar en el qual van participar molts dels veïns d’aquest significatiu  vial de la ciutat

A l’Espai Mandala, les alumnes de dansa de Marta Martínez i Sheila Ferrer vam gaudir d’un berenar de final d’estiu en companyia dels pares i mares per tal celebrar el bon treball realitzat el curs passat i repartir els diplomes de les alumnes que s’han examinat per primera vegada dels respectius cursos de la Royal Academy of Dance. Des d’aquí, les professores volem donar l’enhorabona per les boníssimes notes que han aconseguit. Estem contentíssimes de vosaltres! Us ho mereixeu. Seguiu treballant així.

Xavi i els seus amics celebrant el seu 6 aniversari, se’l van passar en gran, amb 

jocs en la platja i molts regals. Moltes felicitats Xavi!!!

A l’Espai Mandala, les alumnes de dansa de Marta Martínez i Sheila Ferrer vam gaudir d’un berenar de final d’estiu en companyia dels pares i mares per tal celebrar el bon treball realitzat el curs passat i repartir els diplomes de les alumnes que s’han examinat per primera vegada dels respectius cursos de la Royal Academy of Dance. Des d’aquí, les professores 
han aconseguit. Estem contentíssimes de vosaltres! Us ho 

Maria Giner Fora en sus 88 cumpleaños, 
Muchas felicidades!



Tu sonrisa nos sigue 
iluminando

Esther

“La grandeza de una persona no se mide 
por lo que tiene, sino por lo que da”






