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Pulsions
alicia coscollano

No sabem si posseix qualitats curatives, però no es deu 
descartar, ja que psicològicament, la ingesta de llagostins et 
transporta directament al cel de Vinaròs, que no és poc, i et fa 
vore la vida des d’un altra perspectiva, més amable, mentre 
degustes el seus sucs marítims. Jo, amb tendències vegetarianes 
per coherència -ningú no és perfecte-, em salto inevitablement  
de tant en tant el compromís, -tenia un amic vegetarià que 
mantenia que el pernil salat no era carn, sinó que era artesania, i 
amb aquesta premissa degustava, de tard en tard, fines llesques 
d’aquest exquisit  àpat acompanyades per pa amb tomàquet-. 
Tornant al llagostí, producte de casa exportable a qualsevol 
cuina del món donada la seua qualitat, recomanem la seua 
ingesta quan les penes ens agafen desprevinguts. La seua 
pulsió gastronòmica, regada amb un bon vi, fresc i fi, resulta un 
antidepressiu notable. I amb aquests antecedents i propietats, 
se posava en marxa esta setmana la X edició del Concurs 
Nacional de Cuina que honora a aquest producte tan nostre. 
El mercat era l’escenari, com ja es va proposar en anteriors 
convocatòries. Un espai de luxe, recuperat per esdeveniments 
culinaris i socials i amb moltes possibilitats, si el deixen, de 
convertir-se en un centre referent, com la cuina va ser sempre 
la part central de la vida familiar i social abans que la televisió 
i internet guanyaren, en part, la cursa a la calidesa dels fogons.  
La gastronomia també és cultura, i sol enllaçar-se amb tertúlies, 
amistats, en indrets personals i del món... i en el tancament de 
negocis al voltant d’una taula. Per això, és necessari impulsar en 
aquest moments productes kilòmetre zero, idiosincràsia pròpia, 
característica única, en personalitat, en ciutat, en orígens... i 
en la cuina. La setmana informativa també ens deixa un altre 
titular vinculat amb la cuina. Es presentaven les jornades de 
ranxo mariner. El nostre benvolgut músic i compositor més 
internacional, demostrava que no sols  és capaç de composar 
una visceral fanfarria, de crear una acció fascinant, un magnètic 
muntatge o de reconvertint la nau de Sagunt en un laboratori 
creatiu basat en meravellosos temps escènics, sinó què, a més, 
sap conduir amb la mateixa mestria el timó partint el salnitre 
de la nostra costa amb la proa de la Maria Magdalena, l’escenari 
marí en el qual es van presentar aquestes jornades de pulsió 
marinera. 

A l’albor de temàtiques marineres, en aquesta ocasió 
urbanístiques, la setmana ens deixa una proposta reivindicativa  a 
la Fundació Caixa Vinaròs: Benvinguts al Cabanyal. Una exposició 
que navega entre la imaginació i la consciència de barri mariner 
que a molts els va recordar Vinaròs, pels personatges, per les 
vivències i per la proximitat a la mar. Un espai, supervivent urbà, 
assetjat institucionalment que intenta continuar el seu batec 
vital malgrat la desídia política. El Cabanyal es remou amb la 
pulsió dels veïns contra un ordre de deteriorament no signada, 
lluita per no perdre la memòria humana, aspira a recuperar 
i posar en valor uns carrers que contenen tota la essència de 
la part marinera de Valencia. Restaurar, potenciar i impulsar 
són paraules que de vegades no figuren en els diccionaris 
dels consistoris. Sembla que la modernitat sempre va ser una 
qüestió malentesa, i mal resolta. La diferència ens fa atractius, 
la fabricació en sèrie sempre va ser una qüestió avorrida. I a 

més, què carai, tenim que estar orgullosos del que ens descriu, 
d’aquella arquitectura què, com un cos físic a través dels temps, 
ens contempla, ens recorda orígens i identitats. I tot mitjançant 
l’art. Ja ho diuen: l’art no és un espill amb el qual mirar el món, 
sinó un martell per a colpejar-lo.

Continuant amb el contingut del setmanari, i amb altres 
pulsions que estant tenint lloc a Vinaròs,  cal destacar que 
desconeixem si la gent de ‘Vinaròs diu prou’ deu menjar 
llagostins. Però no ens estranyaria. Es nota la ingesta d’aquest 
crustaci en les seues opinions, amb els quals es pot estar d’acord 
o no, però que contenen tota la lògica del seu pensament, 
vinculada a un sentiment cert i afinat que simbolitza l’esperit 
de les mobilitzacions que estan tenint lloc  arreu l’estat i que 
materialitzen el tedi cap a una partida de la qual ni tan sols els 
crupiers del casino de torn, malgrat tindre les cartes marcades, 
saben com finalitzarà. 

 Tanquem editorial referint-nos inevitablement al 
controvertit Grinyó Ballester d’aquest any. L’opció decretada ha 
generat polèmica entre l’oposició, un apunt que, més que per 
a traure pit, deuria servir per reflexionar sobre la quantitat de 
persones de la ciutat a les quals l’oposició representa. El guardó 
materialitza totes aquelles qualitats que la nostra societat valora 
en una persona, les pulsions vitals i socials que la converteixen 
en referent. El que sí podem avançar es que les imatges que els 
mitjans de comunicació podem obtindre de l’acte de lliurament 
del guardó poden ser demolidores quan a la buidor. Molt s’ha 
parlat durant la setmana dels mèrits del guardonat, i d’un premi 
que mai no deuria de ser polític. Per la nostra part, i des del 
nostre mitjà, ‘7dies’, tan sols hem mantingut contacte directe en 
una ocasió amb el senyor Francisco Baila. Va ser a col·lació d’una 
entrevista que va tindre lloc abans que una gravació realitzada 
a l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra, sobre educació i 
“vots captius”, es fes pública i deixés “en jaque” la figura del 
càrrec vinarossenc als mitjans del territori. Aquella tarda em va 
rebre a la seua llar, i amb la veu fonda que el caracteritza, va 
elaborar unes preguntes al voltant de la meua persona abans 
que pogués rescatar la gravadora de la bossa de treball i de 
deixar dos titulars per a la posteritat del nostre setmanari. Un 
feia referència a que a la EOI de Vinaròs “es podrà estudiar fins 
tot xinés”. L’altre va ser confeccionat amb veu ronca i sonora i un 
cert i estudiat to de “socarroneria”:. Mirant un punt indefinit va 
manifestar: “els mitjans de comunicació d’arreu l’estat estan en 
mans de l’esquerra”. Tot un caràcter, Don Paco.

EOI i matriculacions
Esta setmana ens han arribat algunes queixes de 

persones que s’han dirigit al departament de Cultura 
i Educació per tal de complimentar les matricules 
de inscripció de la EOI. Segons han manifestat, els 
períodes d’espera que han transcorregut han segut 

llargs, algunes persones ens han concretat que han esperat de les 8 
del matí fins les 13 hores per tal de finalitzar el procés de tramitació, 
deixant fora de qualsevol responsabilitat a la persona que els atenia, 
que “ha fet tot el que ha pogut per atendre la gent”. Posats en contacte 
en Educació, el regidor Lluis Adell ens ha explicat que tan sols es compta 
amb una persona per poder realitzar tot el procés de matriculació, i 
que, per tant, les pautes deuen adaptar-se als mitjans i al temps dels 
quals disposa el departament, i amb els quals és possible dur a terme 
tota la tramitació de les matriculacions de la EOI, que coincidien, a més, 
amb matriculacions d’altres àmbits formatius.  

Aquest és l’aspecte que oferia esta setmana un moment del procés 
d’enderrocament de l’edifici de les Angèliques, al carrer Arcipreste Bono. La torre 
quedava pràcticament suspesa en l’aire. Una imatge, quan menys, curiosa.
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Vinaròs acull des del 21 de setembre al 14 

d’octubre les II Jornades Gastronòmiques del 
ranxo mariner, una iniciativa encetada l’any 
passat que en aquesta edició combrega a 4 
restaurants: Bergantín, Vinya d’Alòs, Rafel Lo 
Cristalero i el Restaurant Nàutic. Per tal de 
presentar les jornades, la Maria Magdalena del 
multidisciplinar músic i compositor vinarossenc 
Carles Santos es convertia en la plataforma sobre 
la qual es realitzava la presentació. Conduïda 
per un navegant de luxe, el propi Santos, la 
barca navegava mar endins fins la bocana del 

port transportant viandes marineres variades, 
una mostra del que es podrà degustar durant 
les jornades. La regidora de Turisme, Elisabet 
Fernández, acompanyada pels restauradors, 
remarcava que “des de l’Ajuntament sempre 
recolzarem aquest tipus d’iniciatives, que 
contribueixen a enriquir l’oferta gastronòmica 
de Vinaròs” i insistia en la tasca desenvolupada 
pels restauradors perquè “en aquest temps és 
de valorar molt les iniciatives que emprenen 
intentant oferir novetats i millores per a 
incentivar el consum”.

Amb l’oferta de menús de 30 euros, IVA 
inclós, els restaurants de Vinaròs oferiran 
plats tradicional de la cuina marinera 
vinarossenca tal i com s’elaborava a “peu de 
barca”. Les propostes gastronòmiques estan 
encapçalades per bicicleta i aperitiu, tot un 
homenatge al costum tan vinarossenc del 
vermut, i els segueixen plats tan evocadors 
com el suquet de peix, l’escrita, l’all i pebre de 
mussola o els mollets a la pealla, entre altres. 
El plat fort dels menús és un arròs a banda del 
suquet.  

II Jornades de 
Ranxo Mariner 
Vinaròs presenta la segona edició de 
les jornades de viandes tradicionals 
marineres a bord del Maria 
Magdalena, el vaixell de Santos

El portavoz del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Vinaròs, Lluís Gandía, informaba 
el pasado día 21 acerca de  la 
intención del gobierno local de 
promocionar la ciudad “como una 
ciudad con suerte.”

En los últimos 45 días, los 
comprendidos entre el 7 de 
agosto y el 20 de septiembre 
han sido 3 los premios mayores 
de lotería que han recaído en 
Vinaròs. Así el pasado 7 de agosto 
un primer premio del Euromillón 
dejó en Vinaròs 2.318.241,13 
euros. La loteria primitiva del 6 
de septiembre otros 2.262.203,92 
euros y finalmente, y por ahora, el 
sorteo de ayer jueves de la loteria 
primitiva dejó en Vinaròs otros 
8.713.008 euros, lo que representa 
un total de 13.293.453,05 euros.

Gandía indicaba que “debemos 
aprovechar esta circunstancia para 
dar a conocer y promocionar la 
ciudad como lo han hecho otras 
ciudades anteriormente. Ahora 
la suerte se ha fijado en Vinaròs y 
vamos a poner todo de nuestra 
parte para que se quede por 
mucho tiempo.”

La campaña se realizará por toda 
España y se centrará en las redes 
sociales. La campaña se realizará 
tanto en castellano, “Vinaròs, la 
suerte del Mediterráneo”, como 
en valenciano, “Vinaros, la sort 
del Mediterrani”, y en ella se 
ofrecerá la posibilidad de que las 
administraciones de lotería y los 
terminales de venta se impliquen 
para conseguir una mayor 
repercusión de la misma.

El Ayuntamiento lanzará la campaña “Vinaròs, la suerte del Mediterráneo”
3 primeros premios de lotería han dejado en la ciudad más de 13,2 millones de euros en tan solo 45 días.
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‘Mi mano es tu apoyo’ está inscrita como asociación desde el 20 de diciembre 
del año 2011, y mantiene su oficina en el edificio de Servicios Sociales, y tiene un 
horario de atención los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. 

La asociación no dispone actualmente de ningún tipo de subvención porque 
es ahora cuando cumple un año desde su constitución como tal, y también, a 
consecuencia de la crisis económica. Algo que no impide que sigan adelante con 
la aportación de los socios, que pagan 3 euros al mes, o 36 euros anuales. Rueda 
añadía, también, que la asociación está abierta a donaciones. 

Aunque es de ámbito comunitario, puede atender, como de hecho ya ha 
sucedido, a personas de otros ámbitos geográficos, que posteriormente deriva a 
sus correspondientes comunidades.  El número de teléfono está  operativo las 24 
horas:  607 556 355.

‘Mi mano es 
tu apoyo’, una 
asociación contra 
la violencia de 
género

Desde este colectivo se ha elaborado 
un programa de prevención que puede 
implantarse en centros de estudio de 
primaria y secundaria

En este primer año, de los 10 casos atendidos, solamente uno correspondía a un hombre maltratado
La Biblioteca servía de escenario el pasado 

día 25 para la presentación de la asociación 
Mi mano es tu apoyo, un colectivo que, como 
indicaba la escritora Pilar Bellés, conductora del 
acto, está realizando una “tarea admirable” a la 
hora de romper barreras sociales, “las personas 
somos muy orgullosas y no pedimos ayuda 
cuando la necesitamos”. Otra barrera que lleva 
a no querer implicarse en asociaciones de 

este tipo son las del temor a que la gente del 
entorno pueda pensar en que si se pertenece a 
una asociación contra la violencia de género es 
porque se está viviendo una situación personal 
de estas características. “No existe ninguna 
circunstancia que justifique los malos tratos”, 
sentenciaba Bellés, dando paso a la presidenta 
de la asociación, Maribel Rueda, quien afirmaba 
que  la asociación,  “lucha por algo justo”. Rueda 

estaba acompañada durante la presentación de 
la asociación por la junta directiva del colectivo, 
conformada, entre otras, por Pilar Ortí y Marisol 
Gazulla. “Esta es una asociación de igualdad a 
la que puede acudir cualquier persona que se 
sienta víctima de este tipo de  violencia”, incidía. 

 “A veces no son maltratos físicos, pero 
psicológicamente puedes sentirte igualmente 
agredido”. 

Programas de prevención
Desde este colectivo se ha elaborado 

un programa de prevención que puede 
implantarse en centros de estudio de primaria 
y secundaria, con charlas adaptadas a cada 
edad. “Queremos concienciar”, y Rueda 
advertía, “la violencia de género se está 
dando mucho entre adolescentes. Algo está 
pasando”. “Creemos que podemos aportar 
algo, es importante educar desde la infancia”. 
Así, otras opciones son organizar concursos 

de pintura para los alumnos de primaria, y 
proponer la elaboración de un video para los 
de secundaria, en el que ellos mismo sean 
los protagonistas, “así podemos llegar a saber 
cómo sienten ellos la violencia de género”. “No 
lo viven como nosotros”. 

Además de la planificación de estos 
programas, la asociación ofrece desde su 
formación asesoramiento a las víctimas, 
“cuando llega una víctima existe un protocolo, 

muy rápido, de denuncia, visita médica, 
tanto si hay agresión física como interna”. Un 
apoyo especial, también, en el momento de la 
denuncia, ya que suele ser un momento muy 
duro, se debe denunciar al padre o a la madre de 
tus hijos, a la persona con la que has convivido 
muchos años”. Otra de las pautas que ofrece la 
asociación es la de buscar una casa de acogida 
para la víctima. “Son casas de tránsito en las que 
piensan qué van a hacer con su vida”. 

En este primer año, de los 10 casos 
atendidos, solamente uno de ellos 
correspondía a un hombre maltratado. Un 
hombre que ha estado sufriendo maltrato 
por parte de su mujer durante los 7 últimos 
años. Su entorno más inmediato desconocía 
absolutamente su situación, “ni siquiera las 
personas más allegadas”. “No se atrevía a 
explicar que le estaba pegando una mujer. 

Seguimos viviendo en un país muy machista”. 
En la asociación se atienden todos los casos 
de violencia, “somos una asociación de 
personas”, puntualizaba Rueda. Además, la 
presidenta de la asociación concretaba que 
cualquier persona consciente de una situación 
de maltrato debe denunciar, “no convertirse 
en cómplice”, en este sentido, cuando existen 
hijos se convierten en víctimas potenciales, 

ya que no pueden decidir por ellos mismos, 
y viven sujetos a las decisiones de sus padres. 
Un rasgo común en todas las víctimas de 
violencia e género es que suelen vivir con la 
cabeza agachada, porque para el maltratador, 
que su víctima le mire a los ojos es un acto 
de desafío. “El maltratador aísla a su víctima, 
sino puede económica o psicológicamente, 
recurre a los golpes”.

No convertirse en cómplice

Desmontando mitos
Durante la presentación se desmontaron algunos mitos existentes alrededor de la violencia de género que pueden llegar a justificar 

socialmente el maltrato, como por ejemplo que “son cosas de la vida íntima de la pareja”, que una mujer maltratada suele tener por pareja a un 
alcohólico en el paro,  aguantar una situación traumática “por los hijos”, o pertenecer a un estamento social económicamente precario.  
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Nova educació i 
velles expectatives

Interesados envien 
curriculum a la dirección: 
laboral@fores.es

Interesados envien curriculum a la dirección: laboral@fores.es

Interesados envien curriculum a la dirección: laboral@fores.es

Grupo Forés
precisa 
comercial 

Grupo 
Forés

precisa comercial 

precisa comercial 
Grupo Forés

Aquests dies es parla i molt d’una nova iniciativa 
legislativa del govern de Mariano Rajoy. En una 
autèntica carrera de fer lleis, i després de la reforma 
laboral o la modificació del Codi Penal, arriba ara 
una nova reforma de l’ensenyament. Serà la setena 
de la democràcia, en una dinàmica de crear nous 
marcs en la matèria que han anat deixant antics, 
en molts pocs anys, diferents models just quan, 
potser, la seua consolidación hagués portat els 
esperats bons resultats. La generació del BUP i el 
COU, per posar un exemple, sembla submergir-se 
en les boires del temps quan, realment, fa només 
una dos dècades que aquest model va sortir de les 
aules. 

El nou model educatiu plantejat pel Partit 
Popular té vessants pràctiques i altres que 
s’endinsen en plantejaments més polítics. En 
les primeres: l’augment d’hores lectives en 
les considerades matèries bàsiques –Llengua, 
Matemàtiques, Ciències i Anglés- i la reducció de 
les optatives. Un altra novetat que portarà cua es la 
inclusió de tres revàlides per a valorar la capacitat 
de l’alumne externament al centre on fa els seus 
estudis. El seu propi nom té connotacions una 
mica ràncies, que es transporten a temps passats, 
però potser li haurem de buscar la part positiva 
pensant que és bo anar introduint als menuts en 
la filosofia de l’esforç. Tot pensant que, òbviament, 
el Ministeri basarà el seu sistema de beques en 
premiar els millors de forma eficient perquè, de 
no ser així, es confirmarien les pors de molts que 
veuen, en aquesta reforma de l’educació, una 
forma de fomentar els centres concertats i privats, 
en comptes de donar més mitjans a l’ensenyament 
públic. 

La posada en valor de la Formació Professional, 
una assignatura pendent que cap dels successius 
governs de la democràcia ha aprovat és una 
altra de les fites que es marquen des de Madrid. 
Durant massa anys ha anat calant en la societat el 
prestigi de l’universitari front a altres alternatives 
formatives. Una garrafal errada tenint en compte 
l’actual context econòmic i que són molts els 
llicenciats i diplomats que engruixen les llistes de 
l’atur mentre que altres que es van decidir, en el 
seu dia, per la FP poden sobreviure en l’exercici 
dels seus oficis.

Veus discordants al goven central també han 
acusat aquesta nova reforma de l’educació de 
restar poder a les autonomies perquè fins ara les 
comunitats amb llengua pròpia decidien el 45% 
dels temaris i ara passa a un 35%. Caldrà vore 
quin efecte pot tenir eixa reducció del 10% del 
percentatge i com influeix, sobre tot, en la tria de 
les llengües vehiculars que és, al cap i a fi, el debat 
que més interessa. Crec que molts que van lluitar 
per la normalització de les llengües minoritàries 
de l’Estat no restaran condescents davant un retall 
en el seu ensenyament.

Un total de 13 establiments 
de Vinaròs participaran en el Dia 
Munial de la Tapa, unes jornades 
que comencen el 27 de setembre i 
s’allargaran fins el dia 30, tot i que 
contaran amb el dia central el 29 de 
setembre. La iniciativa permetrà que 
les persones interessades puguen 
degustar 2 tapes amb beguda 
inclosa per 2 euros. Així, com a 
explicat la regidora de Turisme, 
Elisabet Fernández, la Ruta de la 
Tapa se complementarà en 3 visites 
guiades vinculades en l’aspecte 
gastronòmic de la ciutat, com ara, l’assistència 
a una subhasta de peix, o la visita al mercat 
municipal. A més, des de Saborea España 

s’ha creat un concurs fotogràfic que té les 
tapes com a principal element. Per tal de 
participar, se poden conslutar les bases a www.
diamundialtapa.es

13 establiments participen 
en el Dia de la Tapa

A.C

El plazo de remisión de solicitudes 
finaliza el 5 de noviembre 

Redacción
Un año más la Dirección General de Acción 

Social y Mayores de la Consellería de Justicia y 
Bienestar Social pone en marcha el programa 
“No estés sólo en Navidad” dirigido a las 
personas mayores que viven solas o que por 
diversas circunstancias, no tienen familiares 
cercanos con quien compartir estas fechas tan 
señaladas.

Las estancias este año se realizarán desde 
el 23 al 27 de diciembre en el hotel Agora 
Spa Resort de Peñíscola y los requisitos para 
solicitar la inclusión en el programa son: 
Residir en la Comunidad Valenciana, ser mayor 
de 65 años, pensionista, tener reconocida 
una invalidez o jubilación por viudedad con 
60 años cumplidos. No hay que padecer 
transtornos de la conducta que puedan 
afectar y distorsionar a la convivencia en un 
centro residencial colectivo y valerse por si 
mismo para las actividades básicas diarias de 
la vida diaria. Finalmente es necesario que 
los solicitantes vivan solos y les sea imposible 
reunirse con familiares y amigos por la lejanía 
de aquellos o por otras circunstancias.

Junto con la solicitud deberá aportarse 
la fotocopia del DNI, el certificado de 
empadronamiento si el domicilio del DNI no 
corresponde a un municipio de la Comunidad 

Valenciana, la copia de la revalorización de la 
Pensión 2012, copia certificado minusvalía, 
en el caso de que el solicitante quiera ir 
acompañado de un hijo discapacitado, en 
este caso, ambas solicitudes irán grapadas, 
un informe médico según modelo, en el que 
el facultativo hará constar las enfermedades 
que padece el solicitante, y el tratamiento 
prescrito o informe de salud del Médico de 
Atención Primaria y por último un informe del 
Trabajador Social

El plazo para la remisión de solicitudes 
finaliza el 5 de noviembre de 2012 y puede 
tramitarse en el la concejalía de Bienestar 
Social, Plaza San Antonio número 19, de lunes 
a viernes desde las 9 hasta las 14 horas. 

Se convoca de nuevo el programa 
“No estés solo en Navidad”
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El Ayuntamiento de Vinaròs ha sido autorizado 
por la administración autonómica a realizar las 
funciones de una agencia de colocación. La 
autorización, que se ha conseguido mediante 
una resolución del director general de Empleo 
e Inserción Social permitirá, según ha informado 
el edil de Empleo, Juan Amata complementar 
los planes y programas de empleo y formación 
con la posibilidad de actuar como agencia de 
colocación, un servicio público y gratuito que se 
promoverá y gestionará desde el departamento 
de Empleo, y cuyo principal objetivo, como ha 
indicado Amat, reside en realizar actividades 
de intermediación laboral con la finalidad de 
proporcionar a personas trabajadoras de la 

ciudad en empleo adecuado a sus características 
y facilitar, así, a las empresas, personas apropiadas 
a sus necesidades, “se ajustará la demanda laboral 
a la oferta del municipio”, ha señalado el edil de 
Empleo. Las personas que podrán beneficiarse de 
este nuevo servicio serán vecinos empadronados 
en la localidad inscritas en el Servef como 
demandantes de empleo o de mejora de éste, 
además de personas que necesiten cubrir un 
puesto de trabajo. Según Amat, se valorarán los 
perfiles, aptitudes y conocimientos, así como la 
cualificación profesional y los requerimientos de 
los puestos de trabajo. 

La inscripción en la agencia demandante 
de empleo se podrá realizar a través de dos 

vías, por un lado las personas interesadas 
podrán presentar su solicitud de inscripción 
y documentación complementaria requerida 
en el registro general del Ayuntamiento, 
aunque también existe otra posibilidad, más 
cómoda, de realizar la inscripción online, 
mediante la aplicación web en la dirección 
www.vinaros.es 

Vinaròs, agencia de colocación
La inscripción en el banco de datos también se podrá realizar por vía telemática 

Por otro lao, el edil de Empleo se ha referido 
al Pla d’Ocupació presentado la semana 
anterior por los socialistas para agradecer 
la iniciativa, ya que, para Amat, resulta un 
apoyo a las políticas de empleo que se están 
aplicando desde su departamento. Así, 

propuestas como los huertos urbanos, o la 
generar una oferta formativa o una agencia 
de colocación son premisas que se están 
aplicando desde el inicio de legislatura, 
según el edil. “De sabios es rectificar”, ha 
destacado, trasladando que desde el PSPV 

han presentado estas iniciativas hace una 
semana, cuando desde su área se está 
trabajando en ellas “desde el minuto uno”. 
Además, Amat ha avanzado que el contrato 
para la gestión del Vinalab se firmará esta 
misma semana.

Valoración del Pla d’Ocupació del PSPV

Vinaròs diu Prou és un moviment, com 
explicaven els portaveus, Virginia Guimerà i 
Jordi Vives aquesta setmana, que va nàixer el 
16 d’agost arran de els esdeveniments que 
es van produir al mes de juliol i que van tenir 
el seu moment àlgid en la casserolada que es 
va dur a terme el dia 26J durant la celebració 
del ple municipal. La situació econòmica 
general, les mesures adoptades o observar 
com es rescaten bancs alhora que s’ofega a 
les famílies “ens fa bullir d’indignació”. 

Quan  a la situació concreta de Vinaròs, 
des del col·lectiu assenyalaven  “falta de 
transparència en l’adjudicació de beques 
escolars, així com la restricció d’autobusos 
per als nostres joves, tot emparant-se en 
una normativa de la Conselleria d’Educació 
publicada al B.O.P en el mes de juny i per 
la que sols es garanteix l’ús de transport 
als estudiants que visquen a més de tres 
kilòmetres del centre en línia recta”. A 
més, consideren que les retallades estan 
generades “pel deute il·legítim que ens 
diuen que hem de pagar tots, alhora que 
pensem que es tracta de mesures que 
empitjoren encara més la situació de la 
gran majoria de ciutadans i que suposen un 
atac frontal al principi d’equitat”. Per això, 
des de VdP creuen que ha existit una mala 
utilització de fons municipals, i proposen  
demanar un auditoria del deute. El col·lectiu 
també ha acusat de “falta de sensibilitat 
i de tacte del Govern municipal que en 
comptes d’usar una actitud apaivalgadora 

dels ànims i mostrar-se comprensiu, ha 
preferit erigir-se en víctima en presentar 
una moció de condemna als ciutadans, 
traslladant dita condemna a la Delegació 
del Govern, a la Diputació de Castelló i a les 
Corts Valencianes, criminalitzant així els seus 
propis veïns”, segons declaraven, per tal de 
“demonitzar les protestes i persuadir així de 
la no assistència a les mateixes”.

L’oposició, però, també va mostrar una 
actitud criticable segons VdP, “tant indignant 
o més, si cap, ens resulta la conducta de 
l’oposició, que amb el seu vot, tot i ser negatiu, 
és de fet un aval democràtic a la moció de 
condemna citada”. Segons els membres del 
col·lectiu, “davant d’esta actitud de l’equip 
de Govern, la postura correcta de l’oposició 
hauria d’haver estat la d’abandonar la sala 
mostrant així el seu rebuig a la moció del 
PP i obligant a este partit a adoptar-la en 
solitari”.“Analitzant estos fets no és difícil 
arribar a la conclusió que existeix una rutura 
importantentre la societat civil i els actuals 
representants polítics en tots els àmbits 
territorials”, manifestaven. “Creem que s’ha 
arribat a un punt en què el poder polític, 
bé per acció o bé per absència de regulació, 
s’ha fabricat, junt amb altres actors socials i 
poders financers, un sistema socio-econòmic 
a la seua mesura, excloent del poder de 
decisió i de participació a la resta de la 
societat i limitant tal participació a una 
mera presència testimonial cada 4 anys”.

“Estan ahí només per a 
gestionar els nostres recursos. 
I ho estan fent fatal”

Aquest serien els motius principals pels 
quals la ciutadania deuria sortir al carrer, 
segons aquest col·lectiu, “i reunir-se a la 
porta de l’Ajuntament esta setmana, poc 
abans del ple, una manera de protestar 
mitjanant una cartolina de color roig que 
es devia mostrar a “qui considerem uns dels 
actors principals de l’estafa actual”, han 
traslladat des del col·lectiu, des del qual 
han afegit que volen que s’adonen , “de que 
no són els propietaris de res. Que estan ahí 
només per a gestionar els nostres recursos. I 
ho estan fent fatal, de pena”.

VdP està mantenint reunions 
assembleàries periòdiques a les quals 
assisteixen persones “de diferents edats i 
creences” , i durant les quals se estableixen 
les línies a seguir. Per exemple, actualment 
un de les principals temes de debat del 
col·lectiu és el fet de poder constituir-se en 
associació, per tal d’articular les propostes i 
evitar que el moviment iniciat aquest estiu 
se dilueixi.

Vinaròs diu Prou invita a traure 
targeta roja “als actors principals 
de l’estafa actual” 
Des del col·lectiu proposen demanar una auditoria del deute

A.C.
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El PSPV presentarà una moció 
d’Educació al ple

A.C.

El portaveu del PSPV, Jordi Romeu, ha 
lamentat que el ple de dijous es mostre “buit 
de continguts” en els seus punts del dia. En 
aquest sentit, ha avançat que des del seu partit 
es presentarà una moció vinculada a Educació 
que pretén l’adhesió de la resta de partits de 
la corporació. Romeu ha exposat la situació 
que se està vivint a Vinaròs respecte a l’àmbit 
educatiu, destacant els grups nombrosos que 
s’han format en els dos cursos de Batxillerat, 
i, en general, ha assenyalat que donada la 
baixada de professors els alumnes reben menys 
atenció individual ja que existeix, també, 
menys desdoblament. Romeu ha afegit que 
falten professors i que les vacant anunciades 
pels professionals de l’ensenyament en el mes 
de juliol degut a jubilacions, embarassos o 
malalties encara no han segut resoltes, situació 
que es repeteix en l’apartat de substitucions, ja 
que es professors amb una baixa que no supere 
un període de 15 dies tampoc no serà rellevat 
puntualment des de l’administració.  Estes 
circumstancies obeeixen, segons Romeu, a una 
“política de retallades errònia”

Un altre tema, el del transport escolar, ha 
segut resolt, segons el portaveu del PSPV, 
mitjançant “una mesura precipitada” que no 
atén a les circumstancies de cada família, 
segons ha declarat Romeu, ja que hi ha nuclis 
familiars que tenen més d’un fill estudiant 

amb la conseqüent augment per el pressupost 
familiar del bon del autobús, o que disposen 
d’horaris diferents d’estudi. De tota aquesta 
situació, per a Romeu, té la responsabilitat la 
Generalitat, i, subsidiàriament, l’alcaldia. 

Valoració de l’Agencia de col·locació
D’altra banda, i respecte a la presentació de 

l’Agencia de col·locació des del departament 
d’Ocupació, el portaveu socialista ha indicat 
que la ciutat disposa de oficina de l’INEM i 
del Servef, i què “el gran logro d’Amat” ha 
segut “comprar una aplicació informàtica” 
. Segons Romeu, aquesta iniciativa és una 
complementarietat que “no està mal”, però 
serà l’únic punt del ple al qual es pot fer 
referència. Romeu ha puntualitzat que Vinaròs 
compta amb 47 persones més en l’atur, i que la 
quantitat de persones a la recerca d’un lloc de 
treball se eleva ja a 2960.

Per a Romeu, el tema del 
transport escolar ha estat resolt 
amb una mesura “precipitada”

Redacció

Bloc Compromís va informar dimarts de les 
mocions que volien presentar al plenari de 
setembre, celebrat dijous passat. El regidor 
Jordi Moliner va indicar que una d’elles està 
encaminada a donar suport al comerç local i 
a millorar la transparencia en la gestió dels 
diners públics, proposant la elaboració d’un 
llistat d’empreses de la localitat a les que 
l’Ajuntament hauria d’adquirir els productes 
o serveis que necessita. “Creiem que les 
coses de Vinaròs s’han de comprar a Vinaròs, 
i fent una base de dades dels comerços que 
s’hi vulguin adherir es poden aconseguir 
preus igualment competitius i reinvertir a la 
pròpia ciutat perquè els diners no marxen 
del poble”, va apuntar. 

Una altra exigeix que la ITV per als vehicles 
es puga passar als tallers i concessionaris de 
la localitat, apuntant Moliner que considera 

“vergonyós” que sent obligatòria siga a la 
Comunitat Valenciana “molt més cara que a 
altres llocs de l’estat espanyol”.

D’altra banda, Moliner es va referir a 
una pregunta feta per Mònica Oltra a la 
conselleria de Cultura 
en el sentit de si es 
posarien en valor les 
troballes de la plaça 
Parroquial. Moliner 
va lamentar que la 
resposta fos negativa. 
“Ho lamentem perquè 
no creiem que siga 
una obra cara, més 
encara quan l’equip 
de govern es gastarà 
diners en adecuar 
Sant Gregori com a 
temple de culte”, va 
apuntar.

Mocions del BLOC-Compromís 
al ple de setembre

Les notícies dels nostres pobles
www.vinarosnews.net

Filantropia
Les biblioteques són petits temples del saber, edificis 

folrats de llibres on el respecte pels que s’endinsen 
dins el món de la cultura es tradueix en silenci. Però les 
biblioteques d’avui ja no són com abans. Aquests petits 
temples han anat canviant per adaptar-se als nous 
temps, a les noves necessitats, a la tecnologia. L’any 
1895, quan encara existía la filantropía, el testament del 
señor Rosend Arús va fer que la seva vivenda del Passeig 
de Sant Joan de Barcelona es convertís en un d’aquests 
temples del saber. Per la Mercè uns quants vem poder 
gaudir d’una visita guiada. Olor a paper antic, parets 
folrades amb llibreries de fusta de caoba i vitrina, 
protectora dels llibres, deslliurats de tota tecnología, 
plens de saber. Això és el que amaga aquest discret 
edifici, un impresionant fons documental especialitzat 
en moviments socials del segle XIX i XX, i el que la fa 
més peculiar, en la massoneria. Si, la massonería, perque 
el señor Arús era massó, com també ho era l’autor de 
Sherlock Holmes (a l’àtic de l’edifici hi ha una preuada 
exposició de Sherlock Holmes), com ho han estat 
tants i tants personatges ilustres del món de la cultura 
i la política mundial. A Vinaròs, aquesta connotació 
filantrópica l’allotja la casa Membrillera, restaurada fa 
uns anys i on s’hi troben interessants donacions com les 
de Carles Santos i tot l’arxiu fotogràfic i bibliogràfic fruit 
també de la generositat de diferents vinarossencs. Pero 
poc patrimoni arquitectònic ens queda ja a Vinaròs. Al 
carrer de l’Àngel hi ha un edifici noble datat al segle 
XVIII i que va pertanyer a l’ilustre Ayguals de Izco. 
Evidentment no soc jo la primera que en parla. Amics 
de Vinaròs i molts estudiosos del patrimoni cultural de 
la ciutat la tenen ben apamada. L’historiador Alfredo 
Gómez publicava que “el maig de 1888 es va establir, a 
la casa dels Ayguals, una logia masónica al encapçalada 
per Angel Dozal, amb el nom de Padilla. Durant un 
temps a la façana hi deia “Asociación de Beneficencia 
Masónica, amb simbología massona”. Després del 
passeig per la biblioteca Arús i amb el cap a Vinaròs, he 
pensat “que bonic seria poder-la recuperar i convertir-
la, per que no, en un gran temple del saber. Faria falta 
molta filantropía per poder-ho dur a terme, per que no 
crec que el fons públic pugui estar per la labor, i menys 
ara. 
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Desde el PVI trasladaban esta semana la 

valoración positiva del partido respecto al 
desarrollo del Concurso Nacional de Cocina 
aplicada al Langostino. Un concurso que este 
pasado lunes celebraba el décimo aniversario 
desde su instauración. En este sentido, el 
independiente Carlos Roger afirmaba que en su 
partido se sienten “orgullosos” de haber puesto en 
marcha el concurso, en 2003, un acontecimiento 
gastronómico que el PP, en el gobierno 

municipal, ha querido continuar tras el “boicot” 
realizado en la primera edición, “han visto que es 
una manera de promocionar la ciudad”, precisaba 
Roger. El independiente también destacaba la 
participación de 10 restauradores, uno de ellos 
moldavo, y la aportación, fuera de concurso, de 
una restauradora ucraniana, situación derivada, 
según Roger, de los 10 años de promoción de los 
que “ahora se recogen los frutos”. 

Aún así, Roger quiso realizar un ejercicio de 

autocrítica, y señalaba posibles modificaciones, 
que, desde el PVI, se cree que mejorarían 
el concurso, detalles que trasladará en la 
próxima reunión del Consejo Local de Turismo, 
“que, finalmente se ha constituido”. “En el 
gobierno local le cuesta mucho hacer las 
cosas”, puntualizaba, señalando, que una de las 
críticas al concurso pasa por la escasa presencia 
en el apartado de promoción en medios 
especializados del estado. 

Valoración positiva del PVI del 
Concurso Nacional de Cocina aplicada 
al Langostino, aunque con matices
Una de las críticas al concurso pasa por la escasa presencia en el apartado de promoción en medios especializados del estado

Des del govern local han valorat negativament 
la decisió per part de l’oposició -a falta de 
concretar el posicionament del PVI, els membres 
del qual ho decidiran aquesta nit en una reunió 
de partit-, de no assistència al lliurament del 
guardó Grinyó Ballester 2012 a Francisco Baila, 
tot i que, com ha manifestat el portaveu Lluis 
Gandia, se segueix la tònica general de no 
participar en els actes programats per a la Carta 
Pobla, “no faran res més que seguir no assistint 
als actes”. El portaveu ha posat com exemple el 
concurs de cuina aplicada al llagostí. 

Gandia ha acusat a l’oposició de “tancament 
des del primer dia per motius que no aconseguim 

entendre”, ja que amb ells es va arribar a pactar, 
segons el portaveu, que ha afegit que s’han 
realitzat sobre el Grinyó Ballester d’aquest any 
“incerteses” durant els últims dies, “he escoltat 
dir al portaveu del PSPV, Jordi Romeu, que és la 
primera vegada que no s’ha escollit per consens”, 
una afirmació que seria inexacta, segons Gandia, 
perquè en l’anterior edició el nomenament del 
Grinyó Ballester no va obtindre el recolzament 
d’EV. Segons el portaveu, Romeu també va 
indicar que era la primera vegada que no se 
votava en comissió de Cultura, quan es un premi 
que mai no s’ha votat en comissió de Cultura, 
perquè s’atorga a proposta del regidor de Cultura 

i per decret d’alcaldia”. Des del govern local “es 
va donar la mà a l’oportunitat de consensuar el 
Grinyó Ballester d’aquest any i dels propers anys, 
en propostes fetes per altres partits, però ells no 
van acceptar”. Segons ha explicat Gandia, des del 
govern local es va proposar escollir a Francisco 
Baila per el Grinyó d’aquest any 2012, i nomenar 
per a l’any 2013 un dels noms proposats des 
d’Esquerrra Vinaròs, i, per al 2013, l’altra proposta 
realitzada des del PSPV. Una proposta de la qual, 
per cert, Gandia ha traslladat la seua sorpresa, 
recordant que l’entitat cultural va tindre que 
traslladar el museu de la capella de Santa Victòria 
en anteriors legislatures.

Gandia respon les absències del Grinyó Ballester

Vinaròs ha constituido el pasado día 22 el 
Consell Local de Turisme, un órgano sectorial de 
participación ciudadana y asesoramiento que 
regulará todos los temas relativos al sector turístico 
a nivel local. El Consell quedaba constituido el 
pasado jueves y está integrado por representantes 
de todos los grupos municipales, representantes 

de distintos sectores turísticos con presencia en la 
localidad e integrantes de asociaciones locales. El 
órgano está presidido por la Concejala de Turismo 
y Playas, Elisabet Fernández.

Dentro de sus principales objetivos, el Consell 
Local de Turisme contempla contribuir a crear 
una infraestructura competitiva y equilibrada, 

promover acciones encaminadas a incrementar 
la demanda turística, fomentar el atractivo de la 
localidad a través de actividades económicas, 
sociales y culturales y establecer un marco de 
análisis y discusión de temas de interés para el 
turismo local y proponer al Ayuntamiento de 
Vinaròs la toma de decisiones.

Vinaròs constituye el Consell Local de Turisme 
Cuenta con representación de los grupos políticos municipales y profesionales del sector turístico

L’oposició no assistirà al lliurament del Grinyó 
Ballester 2012

El nomenament de Francisco Baila Herrera com 
a Grinyó Ballester 2012 sembla no haver conformat 
a cap dels representants dels partits en l’oposició 
a l’Ajuntament de Vinaròs. Així, els representants 
dels partits que conformen la corporació municipal 
conjuntament amb el PP, han declinat la invitació 
realitzada des de alcaldia d’assistir al lliurament del 
guardó. Els arguments esgrimits van en una línia 
semblant. Així, des del PSPV han manifestat que 
“no consideren el mèrits realitzats pel guardonat, 
dignes de la màxima distinció que atorga 
l’Ajuntament de Vinaròs.” “Ni tant sols ens han 
deixat votar-ho en comissió sense tenir en compte 
altres propostes presentades per l’oposició. Per 
haver estat tot un “decretazo” per part del senyor 
alcalde”. “Serà la primera vegada en la història en 
que el seleccionat no comptarà amb la unanimitat 
de tota la corporació”.

Per a Esquerra Vinaròs,   Baila ha segut testimoni 
mut i col·laborador del desmantellament del 
País Valencià, tant culturalment com econòmica. 

Tampoc no ha evitat com a Director General de 
Centres, que generacions de xiquetes i xiquets 
de Vinaròs hagin crescut en barracons, ni va 
aconseguir portar el Conservatori, ni l’Escola 
Oficial d’Idiomes”. Per a EV “dir Francisco Baila, és 
dir Font de Mora, és dir Francisco Camps, és dir 
Carlos Fabra, és dir Zaplana, és a dir , una etapa de 
poques llums democràtiques,una etapa de favors 
i no d’oportunitats”. EV s’han mostrat categòrics al 
afirmar que “en definitiva,en 17 anys , els mèrits de 
Francisco Baila Herrera han estat que l’associació 
del seu nom  amb el del nostre poble, embrute a 
aquest”.

La reacció també ha arribat des del BLOC-
Compromís, partit des del qual han afirmat 
que es tracta d’un “premi polític”. El regidor del 
grup municipal, Jordi Moliner, ha afirmat que 
que Baila “no és la persona adequada per rebre 
aquest guardó i desvirtua el Grinyó Ballester”. 
“Baila ha tingut durant molts anys un càrrec 
d’alta responsabilitat en Educació i continuem 
sense Escola Oficial d’Idiomes i amb barracons 
a les escoles”, ha apuntat. Finalment, des del 
PVI han manifestat que el lliurament del Grinyó 

Ballester 2012 tampoc no contarà amb presència 
institucional per part del PVI. La portaveu del PVI, 
Mª Dolores Miralles, ha lamentat  esta setmana que 
no es donés possibilitat d’arribar a un 
consens respecte al candidat, i que 
el PP ha aplicat el “rodillo” de la 
majoria absoluta per tal d’escollir 
al guardonat d’aquesta edició. 
Per a Miralles la polèmica amb 
el guardó ha servit de “cortina 
de fum” que tapa “les seues 
vergonyes” i evita que es 
parle d’altres qüestions, 
“segueixen la mateixa 
estratègia que a 
nivell estatal”, ha 
sentenciat. Així, per 
als independents, 
este és un guardó 
utilitzat de 
manera polèmica 
per a tapar el 
“poc treball” dut 
a terme.

institucional per part del PVI. La portaveu del PVI, 
Mª Dolores Miralles, ha lamentat  esta setmana que 
no es donés possibilitat d’arribar a un 
consens respecte al candidat, i que 
el PP ha aplicat el “rodillo” de la 
majoria absoluta per tal d’escollir 
al guardonat d’aquesta edició. 
Per a Miralles la polèmica amb 
el guardó ha servit de “cortina 
de fum” que tapa “les seues 
vergonyes” i evita que es 
parle d’altres qüestions, 
“segueixen la mateixa 
estratègia que a 
nivell estatal”, ha 
sentenciat. Així, per 
als independents, 
este és un guardó 
utilitzat de 

Controvertit Grinyó Ballester 2012
A.C.
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Lluís Batalla
Bufar i fer ampolles?

Enmig de la 
crisi, taxes 
desproporcionades    
(2ª part)

Mª Dolores MIralles

Taj Mahal 
Comida hindú, döner kebab, pizzas, platos combinados
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CO M I DA  PA R A  L L E VA R
Te l .  9 6 4  8 2  5 3  76  -  6 1 7  5 0 7  3 6 6

Quan el nostre partit tenia responsabilitats 
de govern, ja vam comunicar a tots el 
vinarossencs i vinarossenques, que a més de 
la recuperació de la taxa d’escombreries, per 
habitatge, caldria afegir una nova taxa pel 
reciclatge i transport de les escombreries, 
imposada per la Diputació amb una quantia 
aleshores ja inacceptable. 

L’any passat, en el ple ordinari del mes de 
setembre, el nou equip de govern va aprovar 
la recuperació de la taxa d’escombreries, taxa 
que havia estat eliminada quan el nostre 
partit va assumir responsabilitats de govern. 
El nostre vot va ser en contra, perquè pensem 
i creiem que no calia, perquè aquesta taxa 
estava inclosa en l’augment del IBI, conegut 
com el famós “CATASTRAZO”.

Si a aquests nous pagaments, se li afegeix 
l’augment d’un 10% del rebut de la contribució 
(IBI), això suposa una càrrega insuportable per 
un gran nombre de propietaris, tots plegats 
afectats per la greu cris econòmica, que es 
manifesta amb desnonaments, atur, locals 
desocupats i tancats ........ i un llarg etcètera 
producte de la recessió que pateix tot el país. 

De poc van servir les nostres crítiques ni el 
nostre vot en contra en el Ple. La reposició de 
la taxa d’escombraries es va aprovar amb el 
corró de la majoria absoluta del PP. Una volta 
més, van demostrar la seua poca sensibilitat 
per les butxaques del vinarossencs.

Quan els vinarossencs hem notat la gran 
davallada dels nostres comptes bancaris, pel 
pagament de taxes abusives i recaudatòries, 
és quan tots plegats ens hem mobilitzat, per 
fer-nos escoltar. Aquest mobilitzacions han 
està possitives, perquè aquest malestar ha 
arribat als dos partits amb responsabilitats en 
el Consorci de Residus Zonal.

Els que a dia d’avui ens governen, ens han 
comunicat que hi ha que reciclar més, encara 
més, com si fins ara no ho ferem. Aleshores, 
la despesa es reduirà i ens rebaixara la taxa. 
El PSOE, està denunciant que l’amortització 
a vint anys de la planta de Cervera, es massa 
poc. Cal ampliar els anys per poder aconseguir 
una rebaixa de la taxa. 

Als primers, els diem que no creiem en 
polítiques de premis i càstigs, ni en les seves 
promeses condicionades. Als segons, els 
preguntem on estaven quan els gestors del 
Consorci presentaren els comptes.

Somiar truites, fer castells en l’aire, tocar 
de peus a terra..o no, el salto de mata, perdre 
l’oremus, anar sense nord.Vinaròs Popular.

 Ajuntament de la costa mediterrània ofereix 
lllocs de treball, ben remunerats, no garantim 
èxit en la demanda. Ajuntament fronterer 
ofereix possibilitat de negoci rodó: gestió de 
zona blava i aparcaments, es valorarà cercle 
d’amistats. Ajuntament  valencià ofereix escoltar 
queixes veinals sobre taxes de basura, abstenir-
se persones amb esperances. Ajuntament 
popular ofereix mesures impopulars, es valorarà 
ressignació. Ajuntament al costat de Benicarló, 
ofereix un complet servei de transport 
escolar, preu avantatjós: 300 euros, abstenir-
se persones amb històries dramàtiques.
Ajuntament dondedijedigo digodiego ofereix 
canvi de política de transport escolar, els 
ben informats aniran debades. Ajuntament 
transparent ofereix serveis de Brigada verda a 
empreses privades,no es necessari donar més 
raons. Ajuntament llagostiner ofereix pisos 
gratuïts a totes les persones que s’apunten 
abans de dilluns, oferta limitada a pisos fets 
i acabats al mes de setembre. Ajuntament 
caritatiu al nord del País Valencià ofereix ampliar 
el menjador solidari a canvi de no protestar 
per la manca d’ajuts familiars. Ajuntament 
amb majoria absoluta garanteix seguretat als 
carrers en l’horari de treball de la policia local, 
consultar horaris en dependències municipals. 
Ajuntament dedocràtic 

ofereix una interessant oferta de Festivals 
nocturns fins les 6 de la matinada, es garanteix 
ignorar protestes veïnals. Ajuntament 
conscienciat amb el futur lluita contra el fracàs 
escolar, garantim resultats amb dos sessions 
setmanals. Ajuntament solvent, reduïm plantilla 
de personal i que semble un accident,acceptem 
excedències i baixes temporals.  Ajuntament 
més solvent augmenta despeses de personal 
amb assesors i que semble una necessitat. 
Ajuntament auster disminueix despeses 
de seguretat eliminant vigilància en actes 
multitudinaris. Ajuntament catòlic garanteix un 
millor trànsit, amb llum i imatges. Ajuntament a 
99 km de Tarragona ofereix com atractiu turístic 
oficines de relació públiques a la vora de la 
carretera. Ajuntament amb majoria absoluta i 
llarga experiència en garantir solucions busca 
desesperadament idees en l’oposició.

Tengo escrito no sé cuántas veces que ya 
no diría nada sobre los aparcamientos de 
nuestra ciudad, pero sin querer me pasa lo 
mismo que a Cocemfe Maestrat, que todas las 
semanas publica una foto denuncia, pues bien 
el pasado lunes como tantas veces salgo con 
el coche de la Avda. País Valencia a la calle San 
Francisco y el camión que descarga mercancía 
para un supermercado allí establecido está 
casi en medio de la calle ya que en el lugar 
reservado para carga y descarga con el 
correspondiente disco y pintado de amarillo 
el bordillo estaba ocupado por tres turismos. 
En la entrada del Cami Fondo se han pintado 
de amarillo los bordillos de las esquinas y da 
la impresión que allí se pondrá una rotonda, 
me parece muy bien, ya que es un sitio donde 
salen y entran muchos coches. Pues bien, el 
domingo en uno de los bordillos pintados de 
amarillo ya había un coche aparcado, pienso 
que aprovechando el mencionado pintado se 
hubiera podido pintar el bordillo de la acera 
que cierra el aparcamiento que hay entrando a 
la izquierda de aquella calle, bordillo que está 
siempre ocupado a pesar de los dos discos que 
en los dos finales del bordillo, por ejemplo el 
domingo estaba todo el mismo ocupado y en 
el aparcamiento no había ni un diez por cien 
de los coches que pueden estar en el mismo, 
o sea que se gasta un dinero en una serie de 
discos 4 que luego ni se respetan, ni se hacen 
respetar. Aunque sea una expresión quizá de 
mal gusto, esto se le puede calificar como 
de mal gasto, se leen peores expresiones 
que citan los genitales de los hombres, que 
quieren que les diga.

Ahora la cosa no es de estacionamiento, 
es de circulación, se han terminado las obras 
de la calle Dr. Fleming y a la entrada de la 
misma por la calle Socorro he visto un susto 
del peatón y del conductor que quiso tener la 
razón y quizá la tenía, la acera se ha rebajado 
para dar acceso a las sillas de ruedas, pero 
no se han pintado las rayas señalando el 
paso de peatones, o sea que el peatón cruza 
y el conductor casi no para el coche y grita 
al peatón. Y pregunto ¿quién tenía razón? 
No soy técnico en esto y no puedo opinar, 
pero deseo que si ocurre alguna otra vez, el 
conductor tenga el mismo reflejo para parar el 
coche, quizá tendría que ser prioritario pintar 
el paso en sitios de tanta circulación, tanto de 
vehículos como de peatones.
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Companys 
incondicionals

Neus Olives PardoManuel Villalta

Autogestió Yo quiero seguir 
siendo agricultor

Juan Carlos Gil Marza

SE OFRECE PARA TRABAJAR 
EN EL SECTOR INFORMÁTICO

Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas y Administración 

de Sistemas Informáticos
Conocimiento de Idiomas, capacidad de 

incorporación inmediata.
Tel. 688 659 330 - mcpalanques@gmail.com

DONACIÓN DE SANGRE
VINARÓS

CENTRO DE SALUD
DÍA 15 DE OCTUBRE

HORARIO DE 16:30 A 20:30

És normal que els companys d’un mateix partit 
politic es defensin entre ells quan alguna decisió o 
mesura presa els pugui aportar alguna critica.

Que el Partit Popular de Vinarós defensi al 
govern de la Generalitat Valenciana i als companys 
del govern central del Sr. Rajoy, és enten com a 
normal,i axi  ho estan fent molt aplicadament.

El que no és tan normal és que hagin de mentir 
o trasgiversar els fets per defensar-los.

Després de les ultimes mesures preses pel 
govern central del Partit Popular sobre les 
retallades i pujada d’ impostos,.

Mesures que també afecten i perjudiquen a 
la majoria de ciutadans i ciutadanes de Vinarós. 
Ciutadans i ciutadanes que una majoria amb el seu 
vot han permès que hagés triat alcalde del Partit 
Popular . El mateix Partit Popular del govern de 
l’Estat espanyol que aquesta prenent i utilitzant les 
mesures esmentades i unes altres sense esmentar 
que tan agressivament aqestan perjudicant a la 
classe treballadora i als mes  desfavotits.

Per tal motiu Esquerra Unida de Vinarós en el 
ple ordinari del mes de juliol li va preguntar al Sr. 
Acalde l´ seva opinió sobre les mesures preses pel 
govern central del seu mateix partit.

També l´ seva opinió sobre l’incompliment del 
programa electoral del govern del Partit Popular 
fetes en campanya electoral.ja que encara 
aquesta en la memòria de tots les promeses i el 
que han estat d’elles després d’ haver aconseguit 
el govern,sent una burla i un engany a la societat 
espanyola.

El Sr.Alcalde de Vinarós en contestació a la 
pregunta, manifesta amb una primera part de 
demagoxia barata,en referència al deute exterior 
rebut. I amb una segona part de la mateixa 
argumentant que són mesures impopulars les 
que ha pres i aquesta prenent el govern però que 
a mitjà i llarg termini seran les que ens traguessin 
de la crisi.

La ciutadania de l’ Estat espanyol,Sr.Alcalde, 
no ha d’esperar a mitjà ni molt menys a llarc 
termini per saber aquestes mesures a els 
qui van a treure de la crisi i a els qui aqestan 
portant a la misèria. Però bé com diu el titol 
d’est article “Companys incondicionals.” 
De la resta de la pregunta que se li va formular 
sobre l’incompliment del programa electoral, 
el Sr.Alcalde no contestá. Sera perquè també 
opina que amb aquesta táctica de prometre 
una cosa i fer un  altra, enganyant i burlantse de 
la ciutadania,també és per treure’ns de la crisi, a 
mitjà i llarg termini, o ?per aconseguir el poder.

O sera perquè el que, ?calla atorga.”
Bé sigui com sigui el que si ha quedat clar 

una vegada més és que primer és el partit, i que 
són.”Companys incondicionals.”

Llijo sempre amb molt d’interès els editorials 
d’aquest setmanari. M’agrada l’estil i també el 
contingut, però l’últim, entre altres encertades 
reflexions, expressa la preocupació pel fet 
que el poble haja de gestionar determinats 
aspectes de la vida quotidiana. Ho lamento, 
però no hi estic d’acord.

Tenim el mal costum de creure absolutament 
en els experts. La història, escrita sempre pels 
del bàndol guanyador, presenta negre el passat 
per justificar un present construït a la seua 
mida i benefici, però això no pot obnubilar el 
rigor de l’anàlisi. Seria llarg d’explicar el paper 
determinant de tots els sistemes de dominació 
en l’anul·lació de la llibertat, i el nombre 
màxim de paraules per expressar l’opinió no ho 
permet. Diguem només que, sense anar més 
lluny, la dictadura militar que vam patir a casa 
nostra castigava la més mínima discrepància 
i que amb l’arribada del parlamentarisme ens 
vam poder desfogar. Ara bé, no hem anat gaire 
més lluny.

Si comparem situacions, a banda de parlar 
i manifestar-nos, poca cosa més hem fet. Ni 
una engruna de decisió important ha estat 
patrimoni popular (perdó per la coincidència). 
S’han escolat els dies d’esperança, hem vist 
succeir-se en el poder blaus i rojos tacats de la 
mateixa corrupció. Hem assistit passivament 
a l’espectacle vergonyant de pèssims actors 
de comèdia que han assegurat defensar la 
ciutadania i, a poc a poc, se’ns ha encomanat 
la mediocritat i la desídia. S’ha delegat en 
la falsa representativitat qualsevol canvi i 
l’acció popular s’ha reduït a l’alternança en 
les urnes.

Però vet aquí que la ben orquestrada operació 
del poder, sempre amatent, deixa oberta 
una escletxa per on l’acció ciutadana puga 
canalitzar el malestar o la bonhomia. El primer 
es resol cridant consignes i manifestant-se; la 
segona, assumint personalment i col·lectiva la 
solució dels múltiples problemes generats per 
la mala gestió. Resulta evident que tant una 
cosa com l’altra s’han de fer, però se n‘ha de 
canviar el sentit. No s’han de posar pedaços al 
mal govern, ni renyar-lo una mica perquè es 
comporte i pose fre a l’abús. Cal foragitar-lo i 
posar em marxa fórmules d’autogestió que, en 
la història no gaire llunyana, s’han documentat 
amb èxit. 

No, el poble no s’ha de veure obligat a 
l’autogestió sinó que l’ha d’exercir per dret 
natural. No hi ha qüestions de govern que li 
siguen alienes. És el govern el que li és ben aliè 
i a casa nostra hem tingut i tenim un exemple 
diàfan.

Falta un mes para que empiece la 
campaña citricola 2012 -2013 y parece 
tener unas muy buenas expectativas, por 
parte de los agricultores hemos echo todos 
los deberes,hemos cultivado los naranjos 
perdiendo poder adquisitivo del año 
pasado,hemos cuidado los naranjos con mucho 
mimo y ahora a un mes vista nos acordamos 
del año pasado y no tendriamos que caer en la 
tentacion de caer en la misma manera y forma. 
Decir que en la provincia de castellon se espera 
una merma de produccion de clemenules de 
un 20%menos,pero es pronto para decir esto 
porque el año pasado se decia lo mismo y 
tuvimos clemenules hasta debajo de la cama.

Y digo tener buenas expectativas es quizas 
porke tendre orgullo de seguir siendo agricultor 
y no quebrar sin dinero y arruinado,y pensar 
que me tengo que salvar un poco porque hay 
menos produccion citricola sino estariamos 
igual que el año pasado terminando mal o muy 
mal.

Muchos os preguntareis porque digo 
esto pues porque ando indignado con la 
clase politica agricola española,ni se a echo 
contrato alguno obligatorio, ni un codigo de 
buenas practicas ni nada por el estilo,estamos 
abandonados y a merced de los mercados y 
cooperativas que si quieren pagar pagaran y 
sino no les pasara nada ya que hay cooperativas 
o comercios que todavia no han pagado el año 
pasado la cosecha de clemenules y naranja 
y estan saliendo a comprar la cosecha del 
agricultor y aquí no pasa nada.pero hay que 
decirlo claro que la gente lo sepa que no hay 
derecho a todo esto.nosotros cobramos al año 
si cobramos y los comercios y las cooperativas 
acampan a sus anchas. Y a las organizaciones 
profesionales agrarias andan perdidas a no se 
a donde ni a que juegan.Solo decir a la gente 
del campo que se esta a la espera de que el 
ministro de agricultura Arias Cañete a que 
saque de una vez un contrato obligatorio para 
la compraventa de los citricos y un codigo 
de buenas practicas,al menos que no salgan 
a comprar los comercios y cooperativas a 
comercializar y el que no cumpla con estos 
requisitos fuera subvenciones y ayudas que 
tienen con el sudor nuestro Los agricultores 
ya no estamos para bromas ni juegos. Y decir 
a la clase politica y organizaciones agrarias que 
ya  estamos cansados ,que no se salva nadie.
durante un año no han echo nada y nosotros 
si que hemos que tenido que sacar la cosecha 
adelante sin cobrar la del año pasado quien 
tuvo la suerte de cobrarla.YA ESTA BE DE TOT 
AIXO
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Guillem Alsina Gilabert

Boicot a la TV-3Juan Clegg

Segur que tots vau veure la setmana pas-
sada al viceprimer ministre britànic, Nick 
Clegg, demanat disculpes al poble britànic 
per haver incomplert la seva promesa elec-
toral del 2010, de no apujar el preu de les 
taxes universitàries. En un breu vídeo de 
156 segons, el lider dels liberaldemòcrates, 
assegurava que no deurien haver fet aquella 
promesa sense estar absolutament segurs de 
poder complir-la. 

Tot plegat no deixa de ser una maniobra 
molt ben estudiada pels assessors, en un 
intent de rentar-li la cara al polític britànic. 
Aprofitant aquest fet insòlit de veure a un 
mandatari demanar disculpes, aquesta set-
mana us proposem un exercici matemàtic 
amb un resultat variable. La solució del pro-
blema plantejat serà molt diferent segons la 
vostra sensibilitat política, en resum, si sou 
simpatitzants del PP segurament ho veureu 
com una altra manipulació socialista que 
tant sols busca encendre més els carrers, 
mentre que si no sou afins al règim, el re-
sultat us farà maleir el moment en que vau 
depositar, alguns, el vot a favor del canvi. 
L’exercici és el següent; sabeu quan de temps 
necessitaria Juan Bautista Juan si prengués 
exemple dels anglesos i ens delectés amb un 
vídeo demanant disculpes per les seves pro-
meses incomplides a la campanya electoral 
del 2011, si invertís el mateix temps que el sr. 
Clegg? Agafant com a referència només les 
25 principals propostes, de les 150 amb les 
que es va presentar Juan Bautista Juan, hem 
considerat incomplides un total de 16, com 
per exemple la construcció de la residencia 
de la 3a edat, el fraccionament dels paga-
ments dels impostos municipals, la cons-
trucció del 2on Centre de Salut, la comissaria 
de policia, l’ampliació del IES Vilaplana, el 
col·legi Jaume I, la piscina municipal, el parc 
públic de 40.000 m2 al camí fondo, etc., que 
multiplicades pels 2 minuts i 30 segons que 
va tardar el viceprimer ministre britànic en 
demanar perdó per tant sols una promesa 
no complida, ens surt un video de l’alcalde 
Juan demanat disculpes, d´aproximadament 
uns 40 minuts. Segurament que mai veurem 
a Juan Bautista davant d´una càmera dema-
nat perdó per totes les mentides dites, però 
el que podem assegurar a hores d’ara, es que 
no ens fa falta cap declaració pública, per ha 
considerar-lo l’alcalde amb més promeses 
electorals incomplides que ha conegut la 
nostra ciutat.

La Iniciativa Legislativa Popu-
lar  Televisió sense fronteres no ha 
superat els tràmits. El PP hi va votar 
contra al ple del congrés espanyol, 
amb el pretext que era ‘tècnicament 
impossible’. La proposta de llei, for-

mulada per Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV), (cal tenir present  que Vinaròs va ser el 
poble que proporcionalment   mes signatures 
va aconseguir , amb prop de 2000  ), havia de 
permetre que les televisions en una mateixa 
llengua es poguessin rebre en totes les comu-
nitats autònomes que la parlen.Era una reacció 
al tancament de les emissions de TV3 al País 
Valencià executat pel president Camps. 

La ILP va ser  signada per 651.000 ciutadans. 
A favor, hi han votat els grups del PSOE, Nafar-
roa Bai, Compromís, ERC, Amaiur, el PNB, IU i 
CiU. Moreno, diputat del PP, ha justificat el vot 
negatiu pels costos econòmics de la seva im-
plementació, d’una banda, i perquè l’espectre 
radioelèctric és un bé escàs, d’una altra.

La clau del ple d’avui, la tenia el Partit Popu-
lar, 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 vota-
ció d’avui, aleshores s’hauria posat en marxa el 
procés legislatiu. Al final ha votat que no jun-
tament 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 so-
cialista espanyol en un primer moment la va 
vetar, però després va reconsiderar la decisió 
i va permetre que fos acceptada per les corts. 
Per a  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 in-
tervenció agressiva en el seu espanyolisme 
intransigent, excloent i radical. Cal recordar 
que l’actual President de la Generalitat valen-
ciana sempre s’havia manifestat favorable a 
la recepció de TV-3 al País Valencià.  Que deu 
pensar ara davant d’aquest atac a la nostra 
llengua? 

Els seus estimats fills, nets i bisnets expressen la 
seva profunda pena davant de la desaparició de 

seu ésser estimat. 

Pregueu a Déu per l’ànima de:

Ramona Artiga Monzó
Vídua de Francisco Farga Esteller, ha rebut el sant 
sagrament en Vinaròs el 19 de setembre de 2012

D.E.P.

La família Farga Artiga vol agrair totes les mostres de condol 
rebudes per la desaparició de la nostra estimada mare i iaia 
Ramoncita. El consol, l’afecte i el recolzament de totes les 
persones que han estat al nostre costat durant aquests darrers 
dies, ens han ajudat a superar millor aquest moment tant difícil i, 
al mateix temps ens ha reconfortat veure, un cop més, com tanta 
gent l’estimava i l’apreciava.

També volem aprofitar per agrair tota l’atenció rebuda de 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs, de tots els metges, infermeres 
i auxiliars, i especialment del servei UHD que ens han ofert un 
excel·lent  tracte professional i una atenció tant personalitzada. 

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

¡¡ si és coix, quan 
camine ho veuràs !!

Atención mujeres mayores de 25 años.  ¿Buscas TRABAJO? 
¿Quieres ganar DINERO, con un horario flexible y crecer personal y profesionalmente? 

¿Te gusta cuidar tu piel, tu imagen? 
Si te enseñarían gratis como ser una Consultora de Belleza Profesional… 

¿Te gustaría enseñar a otras mujeres a sacar partido de su imagen? 
Si tu respuesta es SI… 

Llámame y compartiré contigo esta Oportunidad ÚNICA.  Telf. 762 603 899 

Domènec Fontanet i Llàtser

Dotar d’una partida 
pressupostaria per fer front 
a les obres de l’elevadors 
del centre de salut

Ja fa molts anys que s’està denunciant 
la dificultat que tenen les persones amb 
mobilitat reduïda per accedir al Centre de Salut 
de Vinaròs. A més, la plataforma elevadora 
actual presenta un funcionament deficient, 
inestable i que no dóna les màximes mesures 
de seguretat que requereix aquest tipus 
d’elevadors provocant varis accidents entre els 
usuaris.

Al plenari de febrer de 2011 ja es va aprovar 
per unanimitat el traslladar a la Conselleria 
de Sanitat canviar l’elevador pel perill que 
comporta per als usuaris.

El 12 de febrer de 2012 el Conseller de 
Sanitat, Sr. Luis Eduardo Rosado, respon a la  
pregunta efectuada pel Diputat Autonòmic 
de Compromís, Josep Mª Pañella, que “el 
centre de salut de Vinaròs compleix els 
requisits d’accessibilitat exigits per la 
normativa vigent. No obstant això s’estan 
estudiant condicions de millora addicionals 
a les quals exigeix la legislació, millores 
que s’abordaran quan la disponibilitat 
pressupostària ho permeta”. 

El passat 12 de setembre de 2012 s’ha 
presentat una Proposició No de Llei pel Grup 
Compromís a les Corts Valencianes en el mateix 
sentit que aquesta proposta.

A més, Cocemfe Maestrat ha denunciat en 
reiterades ocasions la situació de perill en la 
qual incorren els usuaris del Centre de Salut 
amb mobilitat reduïda cada vegada que 
accedeixen a aquestes instal·lacions a causa 
de l’estat de la plataforma elevadora per 
accedir a les dependències, que ha provocat 
ja la caiguda d’un usuari de l’associació i molts 
ensurt a usuaris. 

Segons indiquen des de Cocemfe Maestrat, 
cosa que hem comprovat en persona, és 
impossible accedir al Centre de Salud 
amb seguretat sense l’ajuda de terceres 
persones. Des de Cocemfe demanen que es 
resolguen aquestes deficiències i apunten que 
la solució consistiria en canviar la plataforma 
elevadora, de desplaçament inclinat, per una 
altra de desplaçament vertical tipus ascensor, 
calculant que el cost de la intervenció rondaria 
els 50.000 euros, segons els pressupostos 
elaborats.

Per la qual cosa,  demanen a la Conselleria 
de Sanitat a dotar una línia pressupostària 
per a dur a efecte les obres de millora 
necessàries de l’accés del Centre de Salut 
de Vinaròs per a les persones amb mobilitat 
reduïda, així com tots els estudis i projectes 
previs pertinents a l’efecte.

Hi ha persones cultes i cultivades 
que el seu ego personal li pot més 
que la modèstia, el respecte i la 
educació vers les altres persones 
que estant ideològicament lluny del 
seu tarannà “democràtic”

A Vinaròs ho estem veient actualment amb 
l’atorgament d’un dels premis que es fan i desfan. 
Sembla que la nomina de persones  de contrastada 
rellevància anem curts, aquet any el que diuen 
es la més gran distinció que tenim a Vinaròs, 
l’han atorgat a un senyor que possiblement a fet 
be el treball, pel qual cobrava. Com el fa ben fet 
qualsevol treballador/a manual o intel·lectual.

Però, igual que els mèrits que vol ressaltar 
l’equip de govern de la seva feina feta, podrien fer 
el llista negatiu de lo promés, i no fet pel seu pas 
xuclant de la mamella política. A Vinaròs encara 
recordem la bastida instal·lada davant la façana de 
l’església, que va fer arrels, i no fer la segona part de 
la restauració. Més dos promeses fetes a la Societat 
Musical l’Aliança. En un dinar de la Banda al Hotel 
Roca va prometre el Conservatori. Com van fer 
la promesa  de construir l’Auditori, que al  perdre 
les eleccions del 2003 pel sr Jacinto Moliner, van 
retirar la subvenció promesa per la subsecretària 
de Cultura de la Generalitat Consuelo Ciscar.  
L’escola oficial de idiomes per què no la tenim a 
Vinaròs? I el collegi Jaume1é per què el tenim en 
barracons?

D’aquesta burla a la Societat Musical cap dels 
politics implicats  ha demanat disculpes

Perquè fins ara no han elegit cap Grinyò 
Ballester que sigue dona? 

 “Levante 21 de setembre 2012”
 Baila:” Hay negativas como las del PSPV, Bloc o 

Esquerra que te halagan”
“és el primer vinarocense nombrado 

Grinyó Ballester sin el concenso de los grupos 
municipales”

Una persona amb sensibilitat democràtica, 
no és mofaria i seria respectuosa amb els vots 
populars que representen (la meitat) els grups que 
se oposen, segurament renunciaria a tant preuat 
guardó i demanaria disculpes. Aquet senyor ha 
estat tant de temps, i tant cap ficat en tasques 
educatives, que la seva reacció ens diu que s’ha 
quedat amb les butxaques buides, i no d’euros. 
Suposem que el PP no seria tan sectari que el 
currículum de les obres fetes a Vinaròs atribuïdes 
aquet sr, igual estarien fetes, o pot ser en tendriem 
alguna més si als càrrecs ocupats per aquet il·lustre 
sr estigués ocupat una altra persona.

Migjorn informa als socis i simpatitzants que les 
pròximes reunions les farem a l’antiga Casa de la 
Cultura, avda de la Llibertat

Des de Marx i Pablo Iglésias fins l’actualitat, 
els moviments populars més actius continuen 
interpretant la política en clau esquera i dreta, 
quan la societat actual ja no té res a veure amb 
la lluita de classes, ni les ideologies tenen cap 
significat. 

Si l’enemic de l’esquerra és el capitalisme, 
per què Felipe González és conseller destacat 
de Gas Natural? Per què dirigents del PCE-EU 
són directius de caixes i bancs semiestatals? 
Per què les multinacionals espanyoles es van 
constituir entre 1882 i 1996, durant el mandat 
del PSOE?

L’Estat franquista era qüestionat per la 
majoria de la població, però amb l’arribada 
del PSOE al govern, l’aparell militar i jurídic, 
l’adoctrinament escolar i universitari, la 
fàbrica de malalts crònics del sistema sanitari, 
i la caritat assistencial anomenada Estat 
del benestar, van deixar de ser estatals en 
considerar-se “públics, és a dir, del poble. 

Els governs “d’esquerra” han convertit les 
persones en unitats de consum en extirpar-
los la humanitat, la fraternitat, l’autonomia 
de pensament, la capacitat de reacció a les 
injustícies, a l’explotació o a la corrupció 
política. Hem contemplat impassibles com 
l’esquerra modernitzava l’exèrcit, el posava 
al servei de l’OTAN, i iniciava les primeres 
incursions militars en guerres perifèriques 
“humanitàries”. Ha estat l’esquerra qui ha 
col·locat les dones al mateix nivell de maldat 
que els homes, introduint-les a l’exèrcit, la 
policia i la guàrdia civil, i a esferes de poder 
on la corrupció, el totalitarisme i la política 
contra el poble són la norma. 

“L’esquerra” està fanatitzada per 
l’expansionisme econòmic i industrial 
i, en conseqüència, per la destrucció 
mediambiental, l’aniquilació dels recursos, 
l’enaltiment de l’Estat i la reducció dels 
individus a unitats de consum destinats a 
camps de concentració industrials, de serveis, 
i militars, en benefici de l’Estat. 

La majoria silenciosa no distingeix entre 
esquerra i dreta a l’hora de votar. La minoria 
activa continua enganxada al dogma 
esquerranista que li impedeix trobar el camí 
d’una nova manera d’entendre la vida i la 
convivència. Obnubilada per la figura de 
l’Estat i la competència partidista electoral, 
es resisteix a entendre que “l’esquerra” és 
corresponsable de ser on som i de col·laborar 
en la creació de condicions per consolidar 
l’actual dictadura militar monarquico-
parlamentària. La “dreta” no és més que un 
apèndix de “l’esquerra” i no té altra funció que 
deixar-se anar com cagalló per sèquia. Això si, 
amb sotana, traca i pasdobles

Ramon Puig

Unitats de consum
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Primaria 4º B
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A Maria Concepción Carbonell 
Romero
1 Alcalde Fonollosa, Laura
2 Allach, Patine
3 Clariana Sama, Montserrat
4 Danchev, Dancho Mitkov
5 Duarte Paria, Gabriel
6 Duca, Ianis

7 Flutur, Elena Teodora
9 Gospodarek, Martyna
10 Hritcu, Robertandrei
13 Paulino Cabrera, Reynali 
Miguelina
14 Perju, Alexandru Stefan
15 Piles Cubedo, Isaac

16 Radouani.Oualid
18 Romero Zamora, Anthony
19 Sales Nolla, Margaret
20 Sánchez Cruz, Zaira
21 Stoykov, Ivan Ventsislavov
22 Vranciu, Darius Adi
23 Wang, Qianqian

A
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A Fernando S. Rodríguez Collado
1 Bouzekry, Ahmed
2 Buliga, Eduard
3 El Ghzaouy El Jari, Siham
4 Fetouci Addad, Leila
5 García Sánchez, Josefa
6 Istratuc, Valentín
7 Martínez Fernandez, Sara
8 Miljak, Kevin
9 Monteiro De Souza, Samara Caroline
10 Perales Ortega, Óscar Moisés

11 Pietrareanu, Robert Ionut
12 Popescu, Vlad-Stefan
13 Radouani.Anas
14 Rivas Baeza, Manuel Jesús
15 Sánchez Del Castillo, Isabel
16 Stojanovic, Diego
17 Teaha, Rares Cristian
18 Torres Dolz, Eric
19 Verdu Rodríguez, Antonio Manuel
20 Wunderer, Yannic Pascal
21 Yankov Boychev, Bozhidar

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



T. 964 459 458 - c/ Sant Jaume, 5 - Vinaròs

Moble Auxiliar · Decoració
Regals · Bisutería

Descobreix
els 

complements d’aquesta 
tardor!

Ropa
La tendencia militar lo invade todo, también los abrigos y chaquetas. Buscad 

prendas con botones en dorado. Las bombers también serán imprescindibles. 
También destacamos las faldas lápiz, que se llevarán mucho este otoño. 

También se llevarán los abrigos oversize y masculinos. Estas prendas 
combinan bien siempre que se contrarreste con vestidos ajustados y 
pantalones pitillo.

Granate
El granate es el color de la temporada. 

moda otoño
especial

Tendencias otoño-invierno 2012/2013
Desde los desfiles que fueron en febrero-marzo ya sabemos en qué pensaban los diseñadores para este otoño-

invierno 2012/2013. Éstas son las principales tendencias de la temporada:
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moda otoño

Gótico chic
Se lleva el negro total, el cuero, lo gótico y 

algo tenebroso, ... En fin, que con tanto vampiro 
suelto en las pelis y las series, este año se lleva lo 
underground. El negro es un clásico del armario 
invernal. 

Estampados
Se llevan los estampados retro, incluso 

conjuntados desde la cabeza a los pies. Excesivo 
lo mires por donde lo mires. 

Volumen en las caderas, este invierno, siguen 
los peplums.

Brocados
Se llevan los brocados, los dorados, lo barroco 

y una ornamentación digna de la mejor tapicería 
de sofás. 

Zapatos
Se llevan elegantes botas de caña alta con 

tacón, bailarinas en charol con hebillas y broches 
que destaquen. Para aquellas que busquen la 
máxima comodidad, modelos de salón o botines 
con cuña. Los clásicos vuelven a redefinirse para 
gustar incluso a los mas sofisticados. 

También se llevarán las bota estilo campestre-
chic de ante en tonalidades azul o castaño.

Fuente 
http://www.mepasoeldiacomprando.com
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El jurado de la décima edición del Concurso de 
Cocina aplicada al langostino tuvo que valorar el 
sabor, la presentación, la textura y la elaboración 
del plato que mejor había captado en todos sus 
matices la esencia del langostino de Vinaròs

El restaurante The Oriental Monkey Bar de Playas 
de las Américas (Tenerife) ha sido el ganador de la 
X edición del Concurso Nacional de Cocina Aplicada 
al Langostino de Vinaròs. El cocinero Ignacio 
Hernández preparaba una poco convencional Paella 
de langostino en la que, según él mismo explicaba, 
“hemos incorporado una esencia de langostino 
con un toque de allioli, verduritas, grasa con aroma 
de carbón para rememorar las paellas cocinada a la 
leña y la variedad de arroz elegida ha sido la de arroz 
bomba del Delta del Ebro”. El presidente del jurado, 
Koldo Royo, destacaba que “se ha creado un plato 

redondo, en el que no faltaba ni sobraba nada y que 
nos ha convencido por lo bien ensamblados que 
tenía todos sus ingredientes”.

Mercado, centro gastronómico 
Durante toda la tarde el mercado municipal se 

convirtió en escenario para la elaboración de los 
platos, algunos muy sofisticados. Posteriormente a la 
deliberación del jurado, Ignacio Hernández, se erigía 
ganador del primer premio del Concurso de Cocina, 
con la entrega de 1.000 euros y el langostino de oro; 
el segundo premio recaía en Víctor Trochi, del Rte. Les 
Magnòlies, de Girona, con 500 euros y el langostino 
de plata; y el tercero era para Rafael Arroyo, de El 
Claustro, de Granada, premiado con 300 euros y el 
langostino de bronce.  El acto de entrega de premios 
fue presentado por la periodista, y columnista de 
nuestro medio, Emma Bas.

Un tinerfeño gana el 
X Concurso Nacional 
de Cocina Aplicada al 
Langostino 

X
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Ignacio Hernández, del restaurante The Oriental Monkey Bar, de Tenerife, 
se erige ganador del primer premio del Concurso de Cocina, el segundo 
premio recae en Víctor Trochi, del Rte. Les Magnòlies, de Girona, y el 
tercero es para Rafael Arroyo, de El Claustro, de Granada

David Buch, 
embajador del 
champagne

El vinarocense David Buch ha ganado 
el prestigioso concurso Ambassadeurs du 
Campagne, convirtiéndose así en el nuevo 
Embajador Español del Champagne y 
representando a nuestro país el próximo mes 
de Octubre en Francia, ante los Embajadores 
del resto de países. Durante el Concurso de 
Cocina, Buch estuvo acompañando al gerente 
y enólogo Gabriel Mayo en su stand, en el 
que ofrecía sus vinos de autor elaborados en 
Vilafamés.

22
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Jurado 2012
 Para este año 2012, el concurso ha contado con un 

jurado presidido por el ya mencionado Koldo Royo. 
Royo está formado en Donosti con grandes de la restau-
ración como Juan Mari Arzak, además dce conitnuar su 
formación en Méjico, Francia o Madrid. Poseedor de su 
propio restaurante, que lleva su nombre y cuenta con 
una estrella Michelín, innovó para introducir una barra 
de tapas. Colabora con prensa escrita, radio, televisión, 
internet y ha publicado 5 libros con recetas propias. 
Además, otros miembros del jurado son Enric Ribera 
Gabandé. Editor de la revista La Cuina de Catalunya y 
autor de diferentes libros y trabajos sobre cocina y res-
taurantes. Editor también de las webs Rutas Viajeras.
com, Gourmetvinos.com y La Cuina de Catalunya.cat. 
José Manuel Andreu es el toro integrante del jurado. 
De Guardamar, es propietario del restaurante Manolo 
y ostenta el cargo de presidente de la Asociación de 
Restauradores de Guardamar. Cuchita Lluch es otra de 
las integrantes del jurado. Asesora y miembro del jura-
do del Cocurso Internacional de Cocina Creativa de la 
Gamba Roja de Denia, su labor difusora de la cultura 
culinaria fue reconocida por la Academia Internacional 
de Gastronomía. Luis Arrufat, por su parte, e jefe de 
pastelería el restaurante El Bulli y parte del equipo crea-
tivo de Ferrán Adrià durante 6 años. Desde 2012 forma 
parte del cuadro docente de Basque Culinary Center. 

Concursantes y delicatessen
Respecto a los concursantes, la decima edición co-

incidía en número, ya que son 10, también, los restau-
rantes que competían por elaborar el mejor plato. Así, 
Abba Burgos Hotel, con el cocinero Antonio Arrabal, 
presentaba una receta de langostino de Vinaròs 24 ki-
lates; Los Jardines del Plaza, de Zaragoza, con los coci-
neros Oscar Rodríguez e Itziar Julián, ofrecían su receta 
Langostino de Vinaròs en su hábitat; Mateo@Astur, de 
Oviedo, con el cocinero Sergio Fer-
nández, preparaban la receta Langos-
tino de Vinaròs en texturas sobre fon-
do marino; Balneario de Mondariz, de 
Pontevedra, y su cocinero Iván Men-
dez, elaboraba Cornetto de langosti-
no de Vinaròs, relleno de yogurt, alba-
haca fresca y toffe de langostino;  The 
Oriental Monkey Bar, de Tenerife, y su 
cocinero Ignacio Hernández, elabo-
raban la receta Paella de langostinos 
de Vinaròs consiguiendo el primer 
premio; Tierra-Hotel Valdepalacios, 
de Toledo, y su cocinero José Miguel 
Moreno, ofrecieron Langostino de 
Vinaròs ahumado, picante y cítrico; 
Les Magnòlies, de Girona, con Víctor 
Trochi, presentaban Langostino con 
miso balsámico, couscous de ajo-
blanco, coliflor y frambuesas, un plato 
que se alzaba con segundo premio; El 
Claustro-Hotel Palacio de Santa Paula, 
de Granada, con su cocinero Rafael 
Arroyo, presentaban a concurso la 
receta Homenaje al langostino de Vi-
naròs en su hábitat, que conseguía el 
tercer premio; Punta negra-Hotel Les 
Rotes, de Alicante, con los cocineros 
Juan Pablo di Maggio y Marcelo San-
ches, elaboraban la receta Espaguetis 
de esencia de langostinos, tropezo-
nes de langostino a la llama, salsa 
fría de coco y falso parmesano, y, por 
último, Sensi Bar&Café, de Moldavia, 
con su cocinero Alexander Tkachuk, 
presentaban Ebi Kadaif. Además, en 
esta cocasión se contó con una par-
ticipante, aunque fuera de concurso.

X
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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

1er

premi

2º

premi

3º

premi

El restaurante Vinya d’Alòs ganó 
el concurso del III Llagostí Tapa Tour
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El Cabanyal és un barri mariner de Valencia que 

ha produït molta literatura, un espai històric que 
pertany a la memòria col·lectiva d’una ciutat i que 
conté histories increïbles, personatges únics i un 
inconfusible aroma mariner. Un barri amb senya 
de identitat que des de fa 14 anys viu assetjat per 
un urbanisme que no entén de idiosincràsies i que 
ha adopta una suposada modernitat mal entesa 
que persegueix enderrocar edificis amb protecció 
2.  Per parlar de tota aquesta problemàtica que ha 
generat rius de tinta, protestes i concentracions 
en defensa de la singularitat d’aquest barri, el 
passat divendres 21 la portaveu de la Plataforma 
Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech i 
els editors Vicente Ferrer y Begoña Lobo, de 
l’Editorial Media Vaca assistien a la sala Sebastià 
Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs, de la mà 
de l’artista vinarossenc, a la inauguració de 
l’exposició ‘Benvinguts al Cabanyal’. Una exposició 
de vinyetes en la qual van col·laborar diferents 
artistes joves de Valencia que van tindre que 
acudir a la memòria dels més grans del barri per 
tal de rescatar personatges singulars d’aquest 
indret de Valencia. Cada artista va escollir, a la 
vegada, el personatge que més va captivar-lo, i 
va materialitzar-lo en un dibuix, una il·lustració 
que s’acompanya de la història corresponent del 
personatge.

L’objectiu de la proposta era reivindicar la 
idiosincràsia única del barri, i, amb aquesta 
finalitat, es van establir jornades de portes 
obertes en les que els propis veïns oferien les 
seues llars com a espais d’exposicions. Va ser en 
una d’aquestes visites quan els editors de Media 
Vaca van adonar-se de la importància d’aquestes 

testimonis recollits en la mostra. De aquí a pensar 
en editar un llibre que aglutinés l’exposició sols 
va hi haure un pas, que tant Ferrer com Lobo 
van donar gustosament, implicant-se amb la 
plataforma i els veïns en una lluita reivindicativa 
que mitjançant l’art ha aconseguit evolucionar i 
arribar a molts més indrets, inclús emocionals. A 
més, com destacaven des de l’editorial, el llibre ha 
guanyat un premi del Ministeri de Cultura. 

El Cabanyal, com explicava la portaveu de 
la plataforma, té un traçat de carrers molt 
còmode malgrat la degradació a la qual està 
somes, “la gent viu en harmonia, com el propi 
espai demanda”. La degradació a la qual feia 
referència Doménech està supeditada a una 
qüestió institucional, ja que segons explicaven 
durant la inauguració de l’exposició, i 

posteriorment, durant la presentació del 
llibre, se està deixant que el barri degenere 
per trobar una justificació política per el seu 
enderrocament . El barri és un supervivent 
urbà, ja que va superar una guerra civil i la 
riada de l’any 1957, “que es va emportar la 
meitat del barri”. El Cabanyal és el bressol 
d’un equip de futbol, el Club Levante, i té 
una manera de viure que resisteix el projecte 
“especulatiu”. “Som la platja de València”, un 
barri que quan era independent de València 
rebia el nom de Poble nou de la mar, com 
explicava Doménech, la qual remarcava 
la generositat dels veïns la deixar que els 
artistes “invadiren les seues cases”, durant 
les jornades de portes obertes. L’expossició 
podrà visitar-se fins el dia 30 d’octubre.

‘Benvinguts al Cabanyal’, una exposició i un llibre 
recullen 14 anys de resistència

La lluita per conservar un espai la memòria col·lectiva es materialitza en una exposició que pot visitar-
se a la sala Sebastià Miralles de la Fundació Caixa Vinaròs
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Retalls de vida?
Qui té el comandament vol fer-nos creure que 

el govern elegit pren decisions. No dubta d’actuar 
a cara descoberta. Dicta condicions de trànsit pel 
que –diuen- únic camí possible, per a crear un 
entorn social de por i per a imposar pagaments 
amb alts interessos a canvi d’una suposada 
protecció. I per un destí en l’universal: convertir 
els serveis públics en negoci privat. És cert que 
el relat apunta bona voluntat: per a millorar la 
productivitat i la competitivitat. La redacció, però, 
és obra del diable: volen salvar-nos mitjançant el 
mètode d’asfíxia.  

Cinc anys de crisi i continuem a la frontera de 
l’abisme. El govern no té la més remota idea de 
com eixir d’aquest fangar. O, si la té, l’ignora per 
l’obediència deguda a qui mou els mercats. ¿Ens 
hem fet als temps que corren? Sembla que els 
veiem amb sorprenent normalitat. O, com els serfs 
medievals, ¿ens sentim sotmesos a incursions i 
a càrregues arbitràries de senyors feudals? ¿Ens 
acostumarem a tanta incompetència i oblidarem 
demanar comptes per aquestes destroces? 

Iniciada la passada primavera, el Fons Monetari 
internacional es queixava amargament pel risc de 
que la gent visca més temps del que s’espera. Els 
sembla que les velletes i els vellets viuen massa 
anys. I, com sabem, molts d’ells podien acollir-se 
a les mesures d’ajuda de la Llei de Dependència. 
La resposta a la preocupació del món financer 
no va trigar: allargar els terminis per a resoldre 
els expedients de dependència. Els resultats són 
evidents: cada volta n’hi ha menys dependents en 
espera. La mort els arriba abans.

Ningú no és aliè al desballestament d’una de les 
més grans infraestructures  igualitàries d’aquest 
país. Em refereixo a la sanitat pública. Tots sabem 
que en les malalties més greus no hi ha un sol 
malalt que no reba el mateix protocol terapèutic. 
Però les coses han començat a canviar. No sols 
es retalla en la seua prevenció; sinó que, teràpies 
de provada eficàcia i reconegudes per totes les 
agències sanitàries, no tenen cobertura de la 
seguretat social. 

S’irriten perquè no entenem la malaltissa 
obsessió de combatre el dèficit a base de colps de 
destral. El regidor Tàrrega ens recorda que lo de Zp 
van ser tímids retalls forçats i que al PP no l’aturarà 
ningú. Segurament no objectaríem una reforma 
fiscal progressiva i justa. O, a posar límit al domini 
de les grans empreses en connivència amb la classe 
política i en detriment de la majoria d’empreses i 
emprenedors. O, al corporativisme conservador en 
els nivells superiors de l’Administració. 

Darrere d’aquesta història sembla estar el diable. 
Se’ls hi poden llegir els pensaments: vellets, pobres 
i malalts, a l’abocador!; trilers, defraudadors i 
especuladors, benvinguts!

El visitante si se acerca a la Panadería 
Farga “Pa i Pastes” de la calle Jaime I, puede 
ver la exposición de Rafael Garrit que 
se presentó como motivo de la semana 
cultural  “A la llum de la lluna”.

Su exposición se puede dividir en 
varias partes en función de los soportes 
empleados: la tabla y el lienzo.

En su trayectoria artística Garrit ya había 
usado la tabla para realizar “collages” o 
ensamblajes como complemento, pero en 
esta ocasión es la protagonista absoluta. La 
novedad consiste en que la tabla,  la usa sin 

tratar, totalmente virgen,  para proyectar 
directamente las pinceladas sobre ella. 
Predominan las formas geométricas como 
también el gran colorido que consigue al 
emplear la pintura al óleo. 

En la segunda sección de la exposición, 
sobre el lienzo destacan las veladuras 
que suavemente dejan vislumbrar las 
tonalidades que hay bajo la última capa de 
pintura. 

La mayoría de las obras son de grandes 
dimensiones y de colorido estridente que 
consigue eclipsar al espectador.

Los óleos sobre tabla de Garrit 
pueden verse en la panadería 
Farga “pa i pastes”

Laia Llorach

ED. ANTINEA PRESENTA

28 de setembre 2012
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Biblioteca municipal

Baltasar Esteller y Ferran, 
un vinarocense en las Cortes de Cádiz

de Santiago Roig Mafé

Vinaròs

CRISTOBAL COLÓN 
y MARTÍN ALONSO 

PINZÓN
CODESCUBRIDORES
DEL NUEVO MUNDO

de Claudio Becerro 
de Bengoa Callau

Presenta: Dña. Carmen Llopis Pla
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Amb la sortida de la ciutat 
del FIB, Benicàssim, els Nanos i 
Gegants de Vinaròs hem  tancat 
les sortides estiuenques, 
després de la gran sortida 
de Vallibona, hem acudit a la 
ciutat de Vilassar de Dalt, a la 

comarca del Maresme, on els seus gegants van 
celebrar els 100 anys de vida, a tal gegantina 
festa d’aniversari poguérem contemplar 
els gegants més antics de Catalunya, algun 
gegant mallorquí i alguns madrilenys, sent 
Vinaròs la representació valenciana a tal 
gran esdeveniment, no vam defraudar i van 
comportar-nos com a bons convidats, regalant 
un parell de castanyes dels nostres nanos, 
als centenaris gegants, una gran sortida que 
ha fet agafar contactes amb gegants d’altres 
contrades que difícilment veuríem si no es per 
aquestes trobades “especials”.

I per finalitzar, vam acudir a veure els nostres 
grans amics de la plana, als amics de Benicàssim, 
però abans els nostres “juglars”, els dolçainers, 
vam posar la musica com ja vans sent tradicional 
a la festa de la Raval Socors, carrer on es respira 
vinarossenquisme es estat pur i dur,   com 
sempre moltes gràcies a veïns i veïnes, i sobretot 
majorals i majorales, com anàvem dient, a les 
faldes de les agulles de Santa Agueda, es troba 
Benicàssim, allí ens trobarem amb gran nombre 
de gegants, i un cosa que ens ha alegrat molt es 
que la totalitat de gegants amb la excepció de 
Mora la Nova, eren valencians, Castelló, L’Alcora, 
Burriana, Beniarrés, Benicarló, Alcalà, Godella, 
els amfitrions i Vinaròs. Això es indicatiu que 
alguna cosa ja ha canviat dins del mon geganter 
a les nostres contrades. 

Però, la finalització de l’estiu, no vol dir que 
paren els nanos i gegants, ans el contrari, 
és a l’octubre, quan realitzem el final de la 

temporada, es per això que us convidem als 
actes que ens queden, i son dins dels actes de la 
carta pobla, el dia 6 d’octubre la primera jornada 
de cultura popular amb les Danses Guerreres 
de La Todolella i el dia 7 d’octubre amb la 
tradicional jornada de “NANOS AL CARRER”,   a 

l’Àgora del Passeig.
 
Comentar que ja us podeu apuntar al curs de 

dolçaina i tabal, trucant al telefon 665 584 407.
 
Xoc Xorroc xoc xoc

Finalitza el nanos and gegants summer tour

ACTIVITATS CULTURALS 
 
Organitzat per  
l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs”  

 
 
 
 

PRESENTACIÓ DE: 
WWW.VINAPEDIA.COM 
La wikipèdia de Vinaròs 
 
Presentació del llibre de José 
Palacio “El Safareig” 
 
Dia: 5 d’octubre, divendres 
Lloc: Saló d’actes de la  
          Biblioteca Municipal 
Hora: 18’30h 
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Tots eren culpables

21

A.C.

“L’única cosa que es necessita perquè el mal triomfi és 
que els homes bons no facin res” (Oscar Wilde)

Divendres passat es va projectar al casino, per 
iniciativa de Juanma Beltrán, Alfredo Gómez i altres 
cinèfils, Todos eran culpables (León Klimovsky, 1962), 
un film negre rodat fa cinquanta anys a Vinaroz (a 
l’època la “s” era subversiva) i Peñíscola. Inspirada, 
sense massa pols, en la novel·la Tormenta de verano 
de Juan García Hortelano, va fer les delícies dels 
nostàlgics, que van gaudir veient l’antic passeig 
i els tendals del Liceo i La Isla (!Pida zarzuela!), 
quan la carretera passava per la plaça Jovellar. 
 
Quan el jutge culpava del crim d’aquells joves ociosos 
-que bevien “coñá con sifón”- a l’hipocresia de tota 
una classe social (els cacics del poble, innominables 
en temps de Franco), jo pensava en els culpables 
d’haver convertit aquelles platges verges en l’infern 
de ciment i terrasses amb sangria en que s’ha 
convertit la monstruosa Peníscola (en el film es veu la 
talaia completament salvatge), però també la nostra 
ciutat.

En el seu magnífic llibre sobre l’evolució urbana de 
Vinarós, Lloc, vila i ciutat (2008) Baila Pallarés analitza la 
muralla de formigó que es va alçar al passeig marítim 
des de 1967. Ell reivindica els quatre pisos de l’edifici 
Mont-Joan (construït al 1959 al cantó de Sant Pasqual) 
com el model que degués hagut marcar el skyline 
del front marítim de la nostra ciutat (pag. 369). Però, 
com al film de Klimovsky, n’hi ha molts de culpables. 
Sens dubte, els polítics locals, els especuladors i els 
constructors, però també les expectatives d’una 
societat que veia en la construcció i el turisme la 
possibilitat d’escapar del subdesenvolupament.

Els mateixos polítics –i la mateixa societat- van 
portar els instituts de batxillerat lluny del nucli urbà. 
Poques coses retraten millor els valors d’una població 
que tenir els locals d’oci nocturn en plena zona 
urbana (amb les insofribles molèsties que generen als 
veïns davant la passivitat còmplice dels regidors de 
tots els signes) mentre carreteja tots els dies a més de 
mil xavals a estudiar allà on Gil de Atrocillo va perdre 
l’armadura.

Amb l’arribada de les vaques magres, ens 
assabentem que es gastaven 800.000 euros anuals en 
transport, una despesa que els gestors del balafiament 
públic diuen no poder assumir (com pagarien llavors 
als seus enxufats a l’aeroport i altres “empreses 
públiques”?). Des de la implantació de l’ESO gairebé 
catorze milions d’euros han anat a les companyies 
d’autobusos per transportar als estudiants a l’institut 
cada matí. Qui són els culpables? Algun d’ells rebrà per 
tan excel·lent gestió un conegut premi local atorgat 
pels seus conmilitons (al millor estil Juan Palomo…). 
Hi ha premiats que desprestigien un guardó.

Aula de Teatre inicia su sexta temporada 
tras una trayectoria consolidada y la apuesta 
desde el inicio de la legislatura realizada por 
el gobierno local, como ha señalado el edil 
de Cultura, Lluis Gandia, por mantener esta 
iniciativa teatral en Vinaròs. 

Así, un total de 70 u 80 personas acuden 
a formarse en este campo a esta iniciativa 
teatral impulsada desde el consistorio que 
marca una diferencia con otros municipios 
de la zona, como ha indicado el director de 
teatro Josi Ganzenmüller, y que está abierta 
a gente interesada de toda la comarca. 
Ganzenmüller ha señalado que desde Aula 
de Teatre se sienten “contentos y felices” 
porque en tiempos en los que la palabra más 
utilizada es ‘recortes’  la puesta por el teatro 
siga en Vinaròs, “la educción y la cultura es 
lo que nos diferencia de los animales”, ha 
afirmado. 

El bagaje del grupo de teatro es de 5 
temporadas con 12 espectáculos propios en 
los que los alumnos también han participado 
en representaciones que han tenido lugar 

en Peñíscola, o en la serie televisiva Líneas. 
“Hacer teatro es sacrificado, hay que invertir 
muchas horas”. La calidad de Aula de Teatre 
se fundamentaría, así, en la implicación de 
los alumnos, según Ganzenmüller. Además, 
los actores de Aula de Teatre han trasladado 
sus representaciones a localidades como 
Benicarló, Cervera o La Jana, “es teatro 
vinarocense que se exporta por la comarca”. 

Por otro lado, el director teatral ha 
bromeado anunciando “hombres de 
la comarca, os necesitamos”, haciendo 
referencia a la gran cantidad de mujeres 
que suelen inscribirse a las clases de teatro. 
Actualmente se dispone de 50 mujeres y de 
20 hombres, lo que a veces dificulta la puesta 
en escena de las obras escogidas en cuanto 
a los personajes, “las mujeres triplican a los 
hombres”.   Aula de teatre dispone de so 
grupos, Las mil y una, y Els Figurants.

El periodo de inscripción se ha establecido 
entre los días 1 y 11 de octubre, y el coste 
de todo el curso asciende a 40 euros. Los 
ensayos empiezan el viernes 19 de octubre.

En marcha la sexta 
temporada de Aula de Teatre

Buscan elevar la cifra de inscripciones masculinas, “las mujeres triplican 
a los hombres”.   

Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com

El diar i  digita l Vinaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els 
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, ser veis, 
enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles. 
El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. Par t icipa, 
tu també fas el diar i.  On estàs?, Opinions, Foto 
denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més
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Un total de doce profesores 
de seis universidades de España 
y Alemania participarán en el XI 
Coloquio Internacional del Grupo de 
Investigación Histórica “Potestas” que 
se celebrará en Castellón y Vinaròs los 
próximos 29 y 30 de octubre.

El tema de esta nueva edición será 
“religión, magia, ciencia y poder”, según 
se dio a conocer en el salón de actos del 
Ayuntamiento en el acto de presentación. 
El máximo responsable de la organización, 
Pedro Barceló, profesor vinarocense de la 
Universidad de Potsdam (Alemania), dio 
a conocer que participarán antropólogos, 
historiadores, arqueólogos y etnólogos 
procedentes de las universidades de 
Navarra, Valencia, Complutense de 
Madrid, UNED y las alemanas de Potsdam y 
Osnabrück. Entre todos ellos, Barceló quiso 
resaltar especialmente dos nombres. Por 
una parte, el exrector de la 
Universidad de Salamanca 
José Manuel Roldán, por ser 
posiblemente, según dijo, 
el catedrático de Historia 
Antigua más prestigioso 
en España   y que hablará 
sobre el culto imperial en 
la península. Asimismo, 
valoró la presencia del 
profesor de la UNED David 
Hernández, por ser una de 
las “grandes promesas” de 
la historia española, que 
está preparando ya su tercer 
doctorado y es además, 
poeta, faceta por la que ya 
ha ganado tres premios. 
Hernández ofrecerá 
también el sábado anterior 
al coloquio una conferencia 
en la Fundació Caixa 
Vinaròs abierta a cualquier 
interesado. 

Este año la mayoría de 
las ponencias serán en 
castellano, tan solo dos 
son en otros idiomas y se 

potenciará el diálogo entre ponentes y 
asistentes. 

La sesión del 29 de octubre se hará en la 
Jaume I, en Castellón y la del 30, en la sede 
del norte de esta universidad, ubicada en 
la biblioteca de Vinaròs.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs Lluís Gandía comentó que “no 
es fácil lograr un coloquio de la calidad y 
nivel de éste, tenemos la oportunidad de 
tener grandes personas como Barceló, por 
eso desde el principio ha contado con la 
ayuda del Ayuntamiento”.  Por su parte, el 
presidente de la Fundació Caixa Vinaròs 
Manuel Molinos mencionó la categoría 
habitual de los ponentes participantes. 

Barceló mostró sus agradecimientos 
al profesor de la Universidad Jaume I de 
Castellón, Juan José Ferrer, implicado 
también en la organización del coloquio y 
al Ayuntamiento y Caixa Vinaròs.

Seis universidades 
implicadas en el XI Coloquio 
Internacional de Historia que se 
celebrará en Castellón y Vinaròs

Emili Fonollosa
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Con motivo de la celebración de la 
Semana Santa, la Regiduría de Cultura del 
Ayuntamiento de Vinaròs, conjuntamente con 
la Federación de Cofradías de  Semana Santa 
de Vinaròs, convocan el presente concurso de 
carteles, en el cual podrán participar todos 
los artistas que lo deseen, sujetándose a las 
siguientes bases:

1.- Los concursantes realizarán el trabajo 
con libertad de tema, sujetándose, no 
obstante, a la técnica del cartel.

2.- El cartel tendrá que adoptar forma 
vertical, siendo su superficie pintada 
de 56 x 80 centímetros, debiéndose 
presentar montado sobre bastidor de 61 
x 95 centímetros. Junto con el mismo se 
presentará una disminución del cartel de un 
tamaño de 16 x 24 centímetros exactamente.

3.- Los originales podrán realizarse por 
cualquier procedimiento, excepto pastel, para 
que su reproducción no ofrezca dificultades 
y no exija más de seis tintas, incluyendo 
doradas y plateadas.

4.- Los originales, de forma bien visible y 
que resalte por su colocación y tamaño de 
las letras, llevarán el escudo de la ciudad 
multicolor, (no el del Ayuntamiento), y la 
inscripción “Setmana Santa de Vinaròs, del 
22 al 31 de març 2013”.

5.- Todos los trabajos presentados llevarán 
un lema o título, el cual aparecerá de forma 
bien visible en la portada de un sobre cerrado, 
y que irá fijado en el reverso de la obra. Si no 
se desea colocar ningún título se colocará el 
nombre de “Sin título”. En el interior del sobre, 
se adjuntarán los datos del autor: nombre y 
apellidos, D.N.I., dirección, teléfono y e.mail. 
Las obras remitidas de otras poblaciones, se 
enviarán a portes pagados. Los autores de las 
obras, podrán estar presentes en el momento 
de la elección del cartel vencedor. 

6.- La presentación  de originales se efectuará 
en la Oficina de Información y Turismo sita en 
Paseo Colón s/nº de Vinaròs, hasta las 13,00 
horas del día 18 de enero de 2013, mediante 
entrega personal o por cualquier otro 
procedimiento.

7.- El Jurado estará compuesto por el Excmo. 
Sr. alcalde de la ciudad, concejales de cultura, 
turismo, fiestas y comercio, los párrocos de las 
parroquias locales, el presidente y miembros de 
la Federación de Cofradías de Semana Santa. La 
elección de carteles se realizará el 18/01/2013 
a las 20,30 horas, en la Sala de Conferencias de 
la Biblioteca Municipal, sita en la C/. Pilar nº  26. 

8.- Se otorgará un premio de 500 euros y 
trofeo al vencedor,  y trofeo a los dos finalistas. El 
premio en metálico estará sujeto a la retención 
correspondiente.

9.- El Jurado puede declarar desierto 
el mismo, si estimara que ninguno de los 
originales, bien por su inadecuación o carencia 
de calidad artística, sea digno de servir para 
anuncio de la Semana Santa. No se admitirá 
ninguna reclamación a partir de los  10 días del 
de la elección de los carteles.

10.- El veredicto del Jurado será inapelable, 
obligándose la Federación de Cofradías a 
exponer los originales admitidos.

11.- El cartel original vencedor, quedará en 
propiedad de la Federación de Cofradías de 
Semana Santa.

12.- Los trabajos no premiados podrán 
retirarse por parte de los autores, previas 
comprobaciones, durante los 20 días a partir del 
término de la Semana Santa.

13.- La Federación de Cofradías de Semana 
Santa de Vinaròs, no se responsabiliza de los 
posibles plagios.

www.semanasantavinaros.es

Concurso carteles de 
Semana Santa 2013

II JORNADA FORMATIVA DE TREBALL

COMPETÈNCIES 
DELS 
SECTORS 
EDUCATIUS 
EN 
L’ÀMBIT 
DEL 
PLURILINGÜISME

Organitzen:  Regidoria d’Educació de i CEFIRE

 
 26 i 27 de setembre de 2012
Sala d’actes de la Biblioteca

Municipal de Vinaròs

17.30 h:
 Recepció i lliurament de documentació

18.00 – 19.00 h:
Conferència: “L’educació plurilingüe com a antídot del 
fracàs escolar: correlacions i estudi de casos” a càrrec 
de Miguel Martínez López, catedràtic de Filologia Anglesa de 
la Universitat de València (UVEG).

19.00 – 20.00 h:
Conferència: “Paper de les EOI en la formació plurilin-
güe dels docents del segle XXI” a càrrec de Mª Inmacula-
da Vaquero García, inspectora d’Educació de la DTEFO de 
València i membre del grup de treball de plurilingüisme de la 
DT i de Rafael González Prieto, inspector d’Educació de la 
DTEFO de València.

20.00 – 21.00 h:
Conferència: “L’aprenentatge de llengües estrangeres: 
clau de progrés en la societat europea” a càrrec de Sarah 
Bagant Parker, assessora lingüística del CEFIRE de Caste-
lló.

21.00 – 21.30 h:
Acte de cloenda

DIMECRES, 26 DE SETEMBRE DE 2012 DIJOUS, 27 DE SETEMBRE DE 2012

17.30 h:
Recepció i lliurament de documentació.

18.00 h:
Inauguració de les Jornades a càrrec del Sr. Josep Sans 
Gamón, inspector d’Educació de la Inspecció General de la 
Conselleria d’Educació; del Sr. Josep Pla, director del CE-
FIRE Vinaròs i del Sr. Lluís Adell Pla, regidor d’Educació i 
inspector de la DTEFO de Castelló.

18.30 – 19.30 h:
Conferència: “Programes i projectes d’educació plurilin-
gües” a càrrec de Manel Vicent Albiol, Assessoria Lingüísti-
ca de Valencià. 

19.30 – 20.30 h:
Conferència: “Xarxa de centres docents plurilingües i 
projecte Portfolio Europeu de les Llengües: e-PEL (+14)” 
a càrrec de Jaume Pellicer, assessor de llengües del CEFI-
RE de Vinaròs.

20.30 – 21.30 h:
Experiències en centres docents d’un programa d’educació 
plurilingüe en el segon cicle de l’educació infantil i en l’edu-
cació primària.

Està dirigit a equips directius de centres d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària, professorat que estiga impartint àrees 
o matèries no lingüístiques en llengües estrangeres en cen-
tres plurilingües, orientadors, caps de departament, mestres 
i professorat en general, així com a la resta de la comunitat 
educativa.

LA JORNADA SERÀ CERTIFICADA PEL CEFIRE
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DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE
20.00 hores:

II CICLE DE CONFERÈNCIES SALUT I QUALITAT DE VIDA. 
“Avenços en l’obesitat infantil i de l’adolescent” a càrrec 
de Joan Bel Comos, Cap de la Unitat d’Endocrinologia 

pediàtrica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Fundació Caixa Vinaròs. Auditori Carles Santos.

C. Socors, 64. Organitza: Fundació Caixa Vinaròs.
22.30 hores: 

CONCERT del grup  ALLEGORIA ENSEMBLE un pont 
d’unió entre el barroc italià i l’espanyol. Auditori 

Municipal. Entrada gratuita.

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
771 ANIVERSARI  DE LA CARTA  POBLA

Des de les  10.00  fins a les 12.30 hores: 
TALLER DE PERGAMINS.  El paper fet a mà.  Pl. del Mercat. 

Xiquets a partir de 8 anys. 
12.30 hores: 

ESPECTACLE INFANTIL Cuentos sin cuento a l’Auditori 
Municipal. Xiquets a partir de 2 anys. Entrada gratuita.

19.30 hores: 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament, Lliurament del XII 

GRINYÓ BALLESTER al Sr. Francisco Baila Herrera.
20.15 hores: 

TE  DEUM a l’Església Arxiprestal presidit pel bisbe de 
la diòcesi de Tortosa,  a càrrec de la Coral Juvenil Sant 

Sebastià. 
20.45 hores: 

Gran PASTÍS D’ANIVERSARI a la plaça Parroquial elaborat 
per l’Associació de Pastissers de Vinaròs.

DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE
A partir de les 10.00 hores:

XIII TROBADA DE PUNTAIRES a la plaça de Sant Antoni.
Organitza: Col·lectiu de Puntaires de l’Associació 

d’Alumnes d’FPA.
Les puntaires de Vinaròs, cal que s’inscriguen primer a 

l’FPA
A partir de les 10.00 hores: 

VINARÒS RACING FESTIVAL. Exhibició de Kàrting en totes 
les seues categories així com altres vehicles de motor. Pg. 

Fora Forat. Organitza: Kàrting Club Vinaròs.
21.00 hores:

Extraordinari CONCERT per commemorar el 771 
aniversari de l’atorgament de la Carta de Poblament a la 
Ciutat de Vinaròs, a càrrec de la CORAL GARCÍA JULBE, 

COR PENTECOSTA i L’ORQUESTRA DE CAMBRA SOLISTES 
DE CAMERATA amb la col·laboració de la FECOCOVA dins 

de la campanya música coral a la província de Castelló 
2012.

DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE
18.30 hores:

Presentació de la  VINAPEDIA i del llibre EL SAFAREIG de 
Pepe Palacios. Organitza: Amics de Vinaròs. Sala d’actes 

de la Biblioteca Municipal. C. Pilar, 26
20.00  hores: 

CONCERT de piano a càrrec de Mireia Frutos. Fundació 
Caixa Vinaròs.  Auditori Carles Santos. C. Socors, 64. 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs.
21.00 hores:

CORREFOC DE LA CARTA POBLA. Sortida des de la Plaça 
Parroquial. Organitza: Ball de Dimonis.
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(tel. 617 411 532)

EL ORÁCULO DE LOLA MONREAL
setembre 2012

21 marzo / 20 abril

Ar
ies

21 marzo / 20 abril

Ta
ur

o

21 abril / 20 mayo

Gé
m

in
is 21 mayo / 21 junio

Cá
nc

er

22 junio / 22 julio

Le
o

23 julio / 23 agosto

Vi
rg

o

24 agosto / 23 septiembre

Li
br

a
24 septiembre / 23 octubre

Es
co

rp
io 24 octubre / 22 noviembre

Sa
gi

ta
rio

23 noviembre / 22 diciembre

Ca
pr

ico
rn

io 22 dicie. / 20 enero

Ac
ua

rio

21 enero / 19 febrero

Pi
sc

is

20 febrero / 20 marzo

Buscame en www.tarot-lolamonreal.com
y en  facebook como Lola Monreal

FA
RM

ÀC
IA

DE
 G

UÀ
RD

IA

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

28 setembre

29 setembre

30 setembre

1 octubre

2 octubre

3 octubre

 4 octubre

ROCA  c. Sant Francesc, 6 
GUIMERÀ pl. Parroquial, 11
ADELL  av. Pius XII (cant. Picasso) 
SANZ  c. Pont, 83 
VALLS  zona turística nord 
MATEU c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA av. Llibertat, 9 

No te opongas con tanta firmeza a las ideas de los demás y trata 
de ser más tolerante. Podrían surgir contratiempos, pero podrás 
superarlos poniéndote manos a la obra en tus nuevos proyectos; 
con creatividad, organización y constancia podrás conseguir 
algunos objetivos. Por otro lado, te recomendamos mesura con el 
dinero y tacto en tus relaciones.

Este sábado será un día perfecto para los viajes, si es posible, 
porque estarán propiciados. No obstante, deberías tener cuidado 
con dejarte llevar por los impulsos, ya que te perjudicarán, 
especialmente en el plano de las relaciones, y dentro de ellas, en 
las de pareja... dialogar no es lo mismo que discutir.

No intentes evitar lo inevitable porque por mucho que no 
quieras caerás en las redes de cupido. Aparecerá alguien en tu 
vida que va a volverte loco y no te quedará más remedio que 
sucumbir. Semana desigual en lo que se refiere a la salud para 
todos los nacidos bajo este signo. Los nacidos en la primera mitad, 
os sentiréis frescos como lechugas

Deberías poner el tono en tus nuevos proyectos, pero también 
tener en cuenta que deberán estar muy bien estructurados y 
evaluados para que tengan éxito. Además, algunas amistades 
y personas importantes te prestarán apoyo en este sentido. No 
temas y trabaja duro para conseguir tus sueños.

Podrían aparecer nuevos proyectos para el futuro, y serán 
oportunidades beneficiosas. En el plano de las relaciones deberías 
tratar de actuar y de expresarte con suavidad, así evitarás herir 
alguna susceptibilidad o estropear cualquier relación importante. 
La verdad es que te encontrarás bien pero tus oídos pueden darte 
algún problema.

La gente no te aceptará de mejor gana porque aparentes una 
realidad que no existe así que, esta es una buena semana para 
que empieces a vivir tal y como te corresponde. Eres una persona 
demasiado dependiente de tu pareja. Deberías probar durante 
esta semana a pasar más tiempo separado de ella y a hacer cosas 
por ti mismo

Vas a dedicarle más tiempo a tu imagen y a los cuidados de 
tu cuerpo. No descartes que te surjan nuevas oportunidades de 
tipo sentimental.Ten mucho cuidado con tus palabras, porque 
podrías ofender a alguna de las personas del entorno más cercano. 
En el ámbito económico deberías analizar detenidamente las 
posibilidades con las que cuentas.

Te encuentras más atractivo y quieres potenciarte en este 
sentido, igualmente es el momento idóneo de conocer mejor a 
tu pareja, de entender sus necesidades reales y de mejorar así tu 
vida afectiva. Por otro lado, tu situación financiera podrá cambiar 
espectacularmente en unos días si tus pensamientos son positivos. 
Piensa en el futuro con ilusión.

Esta semana la empezarás un poco regular en cuanto a los 
temas de salud se refieren. Deberías beber mucho más líquido 
porque tu cuerpo está reteniendo todo lo que puede ya que tú no 
le das lo que necesita, Poca actividad en tu vida amorosa durante 
esta semana. Tus amigos serán los que más cariño te demuestren

Seguro que te sientes genial y comprobarás que eres más 
válido de lo que realmente crees.Comprueba bien todas las fechas 
de caducidad y no comas nada que te ofrezca duda. Aunque no 
te guste tirar comida, esta semana más vale prevenir.No te fíes de 
nadie que te ofrezca un “chollo” porque casi seguro que el negocio 
no irá bien.

El trabajo será el punto fuerte de tu signo durante los próximos 
días. Notarás que tus jefes poco a poco delegarán en ti una 
responsabilidad que antes no tenías, necesitarás organizarte en los 
horarios y verás que podrás cumplir las expectativas que habían 
puesto en ti. Semana favorable para el amor. 

Confía en ti y en tu manera de hacer las cosas. El  tránsito del 
Sol, Mercurio, Venus y Saturno por tu signo indica que vas a vivir 
una etapa positiva, ágil y creativa. No descartes tener un golpe 
de suerte. Tanto tus relaciones sentimentales como tu creatividad 
están en un momento excelente.

Los concursantes realizarán su trabajo con el tema “HOLLYWOOD, CARNAVAL DE 
LAS ESTRELLAS”

Con motivo de las tradicionales fiestas del 
CARNAVAL 2013, la C.O.C. y ILMO AYUNTAMIENTO 
de VINARÒS convocan el Concurso de Carteles 
anunciadores del citado Carnaval en el que podrán 
participar todos los artistas que lo deseen con la 
sujeción a las siguientes bases que adjuntamos.

Con  motivo  de  las  tradicionales  
fiestas  del  CARNAVAL  2013  se convoca  
el  Concurso  de Carteles anunciadores 
del citado Carnaval en el que podrán 
participar todos los artistas que lo deseen 
con la sujeción a las siguientes bases: 

 
Los  concursantes  realizarán  su  trabajo  

con  el  tema  “HOLLYWOOD, CARNAVAL 
DE LAS ESTRELLAS”  y  para  basarse  en  
el diseño el tema puede englobar todo 
lo relacionado con esa meca del cine, 
y grandes proyectos cinematográficos, 
estrellas del cine…. y relacionarlo con el 
Carnaval, sujetándose no obstante, a la 
técnica del cartel.

Los  originales  podrán  realizarse  por  
cualquier  procedimiento, tales como  
composición  fotográfica, sistema digital, 
pintura, etc

En los originales y de forma bien visible 
,que resalte por la colocación y tamaño de 
las letras ,deberá  figurar  la  inscripción  
CARNAVAL  DE  VINARÒS  de l’1  a l’11  
de FEBRER de 2013.

El cartel tendrá que adoptar la forma 
vertical, siendo la superficie exigida de 56 
por 80 centímetros

Los  trabajos  presentados  llevarán  en  
un  sobre  cerrado,  un   título,  así  como  el  
nombre, dirección  del  autor  y  teléfono.    
Los  remitidos  de  otras  poblaciones  
deberán  enviarse  a  portes pagados, y se 
remitirán por el Ayuntamiento de Vinaròs 
a portes debidos.-

La presentación de los originales se 
efectuará en Secretaría Bajos (Registro 
de entrada del Ayuntamiento de Vinaròs) 
hasta las 13:00 horas, del día 19 de 
Octubre mediante entrega personal, o 
cualquier otro procedimiento.

La deliberación del Concurso de 
carteles se realizará en el local social 
del Centro Aragonés, sito en C/ María 
Auxiliadora de Vinaròs el 19 de octubre a 
las 20,30 horas, siendo la entrada libre al 
público. 

El jurado estará compuesto por 
personas relacionadas con el mundo 
artístico y de la fiesta del Carnaval, 
representantes del ayuntamiento y de la 

Comisión Organizadora del Carnaval. 

Se  otorgará  un  premio  al  ganador  
de  600 € (seiscientos euros) por parte 
del Ilmo Ayuntamiento de Vinaròs. El 
premio estará sujeto a la retención 
correspondiente.

El jurado que tendrá que fallar el 
concurso, puede declarar desierto el 
mismo si estimara que ninguno de los 
originales por su inadecuación o carencia 
de la calidad artística, sea digno de servir 
para anuncio y representar a las Fiestas de 
Carnaval de Vinaròs

El  veredicto  del  jurado  será  inapelable,  
obligándose  los  autores  premiados  a  
firmar  sus respectivos trabajos.

Para elegir, el jurado tendrá en cuenta 
diversos factores no solo la calidad 
artística, sino también especialmente su 
idoneidad y expresividad como cartel 
anunciador de las FIESTAS DEL CANARVAL 
DE VINAROS.-

El original premiado quedará en 
propiedad  de la Comisión  Organizadora  
del Carnaval de Vinaròs, que hará de 
él el uso que considere conveniente, 
reservándose el derecho de proceder o 
no a su impresión y difusión así como su 
utilización para la portada del programa 
de fiestas.

Los trabajos no premiados podrán 
ser retirados por los autores después 
de las fiestas de Carnaval, previas las 
comprobaciones correspondientes, en 
el término de veinte días a partir de la 
fecha en que finalicen los Carnavales del 
2013.

El artista diseñador del cartel que 
los miembros del jurado elijan como 
ganador, se compromete a realizar 
también el cartel de la Gala Drag Queen, 
así como será necesaria su presencia 
para la recogida del premio o bien el 
día del concurso (19 de Octubre) ya 
expresado, o bien durante la celebración 
de las fiestas del carnaval (01 al 11 de 
febrero 2013).

La Comisión Organizadora del Carnaval 
de Vinaròs, no se responsabiliza de los 
posibles plagios.

www.carnavaldevinaros.org                                                                      COC   |   Apartado de Correos 142   |   Vinaròs 12500 (Castelló)

BASES CONCURSO CARTEL 
CARNAVAL 2013

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL e ILMO AYUNTAMIENTO de VINARÒS

Con  motivo  de  las  tradicionales  fiestas  del  CARNAVAL  2013  se convoca  
el  Concurso  de Carteles anunciadores del citado Carnaval en el que podrán 
participar todos los artistas que lo deseen con la sujeción a las siguientes 
bases: 

 
I. Los  concursantes  realizarán  su  trabajo  con  el  tema  “HOLLYWOOD, 

CARNAVAL DE LAS ESTRELLAS”  y  para  basarse  en  el diseño el tema 
puede englobar todo lo relacionado con esa meca del cine, y grandes 
proyectos cinematográficos, estrellas del cine…. y relacionarlo con el 
Carnaval, sujetándose no obstante, a la técnica del cartel.

II. Los  originales  podrán  realizarse  por  cualquier  procedimiento, tales 
como  composición  fotográfica, sistema digital, pintura, etc

III. En los originales y de forma bien visible ,que resalte por la colocación 
y tamaño de las letras ,deberá  figurar  la  inscripción  CARNAVAL  DE  
VINARÒS  de l’1  a l’11  de FEBRER de 2013.

IV. El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la superficie exigida 
de 56 por 80 centímetros

V. Los  trabajos  presentados  llevarán  en  un  sobre  cerrado,  un   título,  así  
como  el  nombre, dirección  del  autor  y  teléfono.    Los  remitidos  de  
otras  poblaciones  deberán  enviarse  a  portes pagados, y se remitirán 
por el Ayuntamiento de Vinaròs a portes debidos.-

VI. La presentación de los originales se efectuará en Secretaría Bajos (Registro 
de entrada del Ayuntamiento de Vinaròs) hasta las 13:00 horas, del día 19 
de Octubre mediante entrega personal, o cualquier otro procedimiento.

VII. La deliberación del Concurso de carteles se realizará en el local social 
del Centro Aragonés, sito en C/ María Auxiliadora de Vinaròs el 19 de 
octubre a las 20,30 horas, siendo la entrada libre al público. 

VIII. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo 
artístico y de la fiesta del Carnaval, representantes del ayuntamiento y 
de la Comisión Organizadora del Carnaval. 

IX. Se  otorgará  un  premio  al  ganador  de  600 € (seiscientos euros) por 
parte del Ilmo Ayuntamiento de Vinaròs. El premio estará sujeto a la 
retención correspondiente.

Bases del concurso de cartel 
anunciador del Carnaval 2013 
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Plaza Jovellar, 15 - 12500 VINARÒS

ELS DIARIS

YA A LA VENTA 

A.C.
I Jonathan va complir el seu somni. Va visitar 

el Camp Nou, i no sols va poder fer-se una foto 
amb el seu ídol, David Villa, sinó que va poder 
posar aconseguint imatges per al record amb 
pràcticament tota l aplantilla del Barça, l’equip dels 
seus somnis. El xiquet va quedar tant impressionat, 
que a penes va poder articular paraula. Com 
comentaven els seus pares, Cruz i David, “es va 
quedar al·lucinat, sense paraules”. El xiquet, que 
lluïa com un tresor la camiseta del seu club signada 
per tots els jugadors, va sorprendre’ns a les nostres 
llars a través de les càmeres de la Sexta Deportes, 
que va gravar la família vinarossenca a les grades de 
la zona VIP del camp amb la pancarta amb el nom 
de la seua ciutat, Vinaròs, L’expressió del rostre del 
xicotet fan ho deia tot. No calien les paraules. 

Diumenge, 7 d’octubre, un altre esdeveniment 
de suport a Jonathan tindrà lloc a l’auditori de 
Vinaròs. Es tracta del grup de teatre Candilejas, 
que oferirà una representació a través de la qual 
es pretén recaptar diners per aquesta causa, amb 
aportacions voluntàries dipositades en una urna.  

Jonathan i un somni 
anomenat Villa
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Concurso senior

Vinaròs va celebrar la primera “patinada popular”, 
una nova iniciativa del Consell Municipal d’Esports 
no competitiva per a fomentar la pràctica de l’esport 
i els hàbits saludables. L’eixida va tenir lloc al matí des 
del pavelló poliesportiu i van participar un total de 
155 aficionats amb patins, patins de línia, monopatí i 
patinet. La prova es va desenvolupar amb dos nivells 
de participants. Per als principiants es va preparar 
un circuit tancat per a patinar lliurement i que va 
comprendre les zones del pavelló i passeig Fora Fora 
mentre que per als més experimentats el circuit va 
ser pel passeig marítim. Per a tots dos casos es va 
comptar amb la col·laboració del Club de patinatge 
artístic de Vinaròs

Patinada popular

Redacció
Una delegació de tres nadadors vinarossencs, 

Antoni Figueredo, Felip Fonellosa i Andrus Albiol, 
van participar en la 85ª Travessia nedant al Port 
de Barcelona dita també de La Mercé. Fonellosa 
va quedar el tercer de la seua categoria, Albiol 

el 5é, i Figueredo, únic participant de la seua 
categoria, va assolir un altre triomf espectacular. 
Cal destacar que l’elit dirigent de l’esport català 
es trobava a la competició per donar-li en el 
moment dels podis els premis corresponents, ja 
que Figeredo és molt conegut i apreciat entre 

els esportistes d’aquesta modalitat a Barcelona, 
ja que és el nedador que més vegades ha 
participat en aquesta cursa.

La olímpica Erika Villaécija García va 
acompanyar en el podi també com a 
guanyadora al nedador vinarossenc Figueredo.

85ª Travessia nedant al Port de Barcelona

Este pasado sábado, día 22 de Septiembre, 
el C.P.D. La Lubina ha realizado el noveno 
concurso senior del campeonato social del 
año 2.012 en las playas del Forti y las de la 
costa norte, desde las 20:00 a las 01:00 horas. 
Tarde-noche muy agradable con respecto a 
la metereologia pero muy desagradable con 
respecto a las capturas, siendo en la playa 
del Forti donde se sacaron las mayoría de las 
piezas y de donde salieron los ganadores.

Al final los ganadores fueron:

1º - Pepito Macip
2º - Jose A. Garcia
3º - Rafael Pepio

Pieza de mayor peso: Pepito Macip (sargo 
de 415 gramos)

Hay que felicitar a Pepito Macip que ha 
hecho doblete, 1º Premio y Pieza de mayor 
peso y ahora a esperar el próximo concurso, 
que será el día 07 de Octubre desde las 06:00 a 
las 13:00 horas, en la costa norte “roque”.
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¡No me grites!, mejor, 
educame (2ª parte)

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

En el artículo anterior, mencionaba que es mejor una 
buena educación que un par de gritos.

La educación canina es costosa y lenta, pero a la 
larga, obtendremos buenos resultados y una gran 
satisfacción, podremos sentirnos orgullosos de nuestro 
trabajo y sobretodo, estaremos encantados con la 
relación que tendremos con nuestro perro. 

Muchas personas hablan con sus perros mientras 
van paseando por la calle y piensan que sus perros 
les entienden. Los perros pueden entender ciertas 
palabras aprendidas, pero no se puede mantener una 
conversación con ellos, ya que éstos son incapaces de 
responder y mucho menos de comprender todo lo que 
queremos transmitirles.

Con respecto a los perros que pasean sueltos y el 
propietario grita: ¡No cruces!, ¡a la carretera, no!.

El perro al escuchar nuestro grito, quizás se detenga 
y no vaya a la carretera, pero no porque haya entendido 
nuestras palabras, sino más bien porque se asustó del 
grito y no supo como reaccionar.

Es importante empezar la educación  cuando el perro 
es cachorro, pero si alguien adquiere un perro adulto, 
también puede educarlo, ya que los canes en edad 
adulta tienen mayor capacidad de comprensión por 
tener el cerebro más desarrollado que un cachorro.

Cuando empecemos a educar a nuestro perro, 
debemos hacerlo de manera que al perro le resulte 
agradable, podemos hacerlo mediante juegos, 
golosinas, caricias, etc. y sobretodo, tener mucha 
paciencia por nuestra parte. En caso de perder la 
paciencia, más vale dejar la sesión de aprendizaje para 
otra ocasión, ya que si empezamos a gritos, a darle con 
un periódico o cualquier otra cosa desagradable para 
el perro, conseguiremos el efecto contrario, es decir, 
perderemos su respeto hacia nosotros y conseguiremos 
asustarlo, que a su vez producirá que no quiera volver a 
prestar atención a nuestras indicaciones.

Otra cosa que me ha llamado la atención este verano, 
ha sido ver a cachorros muy jóvenes en brazos de niños 
a pleno sol por la calle. 

Como siempre digo, los perros, son perros y debemos 
tratarlos como tal.

¿Qué quiero decir con esto?
Como he dicho antes, la educación de un perro 

debe empezar a edad muy temprana, pero al igual que 
queremos que nuestro perro sea el mejor por la buena 
educación recibida, nuestro perro también  necesita 
sus momentos de descanso. Un perro descansado y 
equilibrado mentalmente, estará más receptivo a la 
hora de aprender.

Recuerda: el perro es una gran fuente de satisfacción 
para los amantes de los animales, no lo conviertas en el 
juguete de tu hijo. ¡Adopción responsable!

Des del departament d’Esport s’ha 
presentat la iniciativa “rodada” que tindrà 
lloc aquest pròxim diumenge 30 de 
setembre, una exhibició de karting que 
permetrà apropar aquest esport que per 
a molts és desconegut, com ha assenyalat 
des de l’entitat Karting Club. 

Així, Fora forat es convertirà en un circuit 
a partir de les 10:30 en el que podran 
incorporar-se tant xiquetes i xiquets 
com persones més experimentades. Una 
experiència a la qual s’ha dedicat molt 
d’esforç i molta il·lusió, com ha indicat el 
vicepresident del club, Roman Folch què, 
juntament amb el reconegut pilot i Alè 
Vinarossenc José Manuel Pérez Aicart, 
ha destacat que se intentarà aconseguir 
una matinal molt atractiva mitjançant un 
esport que compta amb un arrelament 
comarcal de 25 anys. Un espectacle de 
l’automobilisme que se complementarà 
amb una exposició fotogràfica, una 
exhibició i amb música ambiental d’un DJ’s.

Esports presenta la 
iniciativa Vinaròs Racing 
Festival

Primeros partidos de 
pretemporada del Ath. Vinaròs

La escuela futbol base 
Vinaròs, cambia el  Vinaròs 
c.f. por el Ath. Vinaròs c.f., 
es la primera sorpresa de la 
temporada, en unas semanas 

les explicaremos los motivos de esta decisión, 
solo adelantarles que buscaremos lo mejor 
para nuestros alumnos, a partir de ahora 
también habrá sorpresas, repito sorpresas, a 
nosotros nos gustan las sorpresas.

Este fin de semana se disputaron 11 partidos 
de pretemporada, los resultados fueron lo de 
menos, pero sí que pudimos ver una mejoría 
en nuestros equipos respecto a la temporada 
pasada, tenemos que seguir trabajando 
como hasta ahora ya que al final tendremos 
nuestra recompensa.  Los resultados fueron los 
siguientes:

Cadete Ath. Vinaròs A - La Cava , 6 - 0
Benicarló A – Infantil A Ath. Vinaròs, 2 - 0
Escola Delta A – Infantil Ath. Vinaròs, 8 - 0
Alevín Ath. Vinaròs A – Futur 09 A, 15 - 0
Alevín Ath. Vinaros B – Calig, 2 - 1
Alevín Ath. Vinaròs C – Futur 09 B, 18 – 1
Benjamín  Ath. Vinaròs A – Futur 09 B, 8 - 0
Benjamín Ath. Vinaros B – Calig, 1 - 4
Benjamín  Ath. Vinaròs C – Futur 09 C, 6 – 0
Pre Benjamín   Ath. Vinaròs A – Futur 09 A, 

14 - 2
Pre Benjamín   Ath. Vinaròs b – Futur 09 B, 1 

- 5
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

Escola Futbol Base Vinaròs 
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ALQUERIES C. F. – 2    VINARÒS C. F. – 0

Rafa Marcos

 Se jugó bien pero se perdió ante uno de los grandes.

A.C.

Cicle de conferències
a la Seu del Nord

Divendres 19/10/2012 | 19.30 h  
Entre rastaflautes i hackers es juga la partida: nous escenaris per a la 
comunicació i l’activisme polític en Internet 
Andreu Casero, professor titular del Departament de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Jaume I

Divendres 9/11/2012 | 19.30 h 
La democràcia real. Les reivindicacions en temps de crisi
Andrés Piqueras,  
Departament  de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I

Divendres 30/11/2012 | 19.30 h 
El poder de la societat civil: cap a una democràcia de doble via
Domingo García, catedràtic d’Ètica de la Universitat Jaume I

Democràcia i comunicació 2.0:  
nous escenaris per a l’activisme  
en línia i la mobilització ciutadana

Fundació Caixa-Vinaròs 
( C/ Socors 64)

Més informació: 
Seu del Nord de l’UJI  
seudelnord@uji.es
www.campusobert.uji.es

ENTRADA GRATUÏTA 
I OBERTA A TOT EL PÚBLIC

ALQUERIES: Zorro, Catalá (75’ 
Jaume), Redón, Juanjo, Sifre (55’ 
Iván Campos), Floren, Manrique 

(60’ Juanito), Pitu (70’ Roberto), Amorós, Sisco 
Nadal e Iván el belga.

VINARÒS: Raúl, Pedro (56’ Kamal), Franc, Óscar 
Seva, Wifredo, Ernesto, Mario, Espinosa (60’ 
Moreno), Albert ( 80’ Víctor Pla), Sergi José y Àlex 
Forés.

Dirigió el encuentro Rodríguez Gimeno, asistido 
por Tira y Gogu. Amonestó a los locales Floren y 
Zorro así como a los visitantes Fran, Wifredo y 
Kamal.

GOLES:
1-0 30’ Iván García
2-0 42’ Iván García.

Dos goles en el primer tiempo fueron suficientes 
para que el Alqueries sumara tres puntos 
importantes para no descolgarse y colocarse en 
la parte alta de la tabla que a fin de cuentas es 
donde tiene que estar tanto por objetivos como 
por potencial.

En tres llegadas rentabilizaron el partido ante 
un Vinaròs que pese a las importantes bajas que 
arrastraba dio la cara en todo momento pero que 

no supo materializar sus ocasiones. Los locales 
basaban su juego en balones largos a sus puntas 
buscando ganarle la espalda a la defensa mientras 
que los albiazules fueron fieles a su estilo de jugar 
el balón. El primer periodo empezó dominándolo 
los de Javi Prats pero fueron los locales que en 
tres llegadas mataron el partido al conseguir un 
doblete Iván García.

 En la reanudación los locales demostraron 
porque aún no han encajado ningún gol 
defendiéndose con orden desbaratando todos 
los intentos de los nuestros que no fueron pocos 
por acortar distancias y meterse de nuevo en el 
partido.

Un grupo de aficionados al futbol ha puesto 
en marcha una nueva iniciativa deportiva en 
Vinaròs. Se trata de la Liga de futbol7 Ciutat 
de Vinaròs, no federada, pero enmarcada 
dentro de la asociación española de futbol 7, 
que mantendrá la exclusiva en Castellón para 
organizar torneos que ofrecerán la posibilidad 
de participar en el Campeonato de España de 
la modalidad. En este sentido, los portavoces 
de la organización, Pedro Jiménez y Alexis 

Bofarrull, pretenden conseguir una liga 
que sea completa y un referente comarcal 
aprovechando las instalaciones con las que 
cuenta Vinaròs, las mejores de la comarca, 
según han indicado. La inscripción es 
gratuita, y cuenta con un periodo del 1 al 
26 de octubre. Incluye un mínimo de 20 
partidos, de noviembre a junio; de jornada 
de entrenamiento gratuito; de seguro de 
accidentes, de trofeos con un premio especial 

al campeón, además de la inscripción en el 
Campeonato de España.

La equipación y el balón de futbol serán 
facilitados por la organización, según han 
señalado, y mediante convenios que se 
pretende firmar con firmas comerciales de 
la ciudad y su entorno se podrá optar a una 
tarjeta de fidelización que permita obtener 
descuentos comerciales. La iniciativa ya cuenta 
con página web: www.futbol7vinaros.es

Liga de futbol7 
Ciutat de Vinaròs
Los portavoces de la organización, Pedro Jiménez y Alexis 
Bofarrull, pretenden conseguir una liga que sea completa 
y un referente comarcal
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Amb el que tinc,
 m’entretinc

VINARÒS 771 ANYS
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Tenim aquí un nou 29 de setembre: 
la nostra ciutat celebra 771 anys de 
l’atorgament de la carta de poblament, que 
tot just va ser a l’any 1241. La celebració 
d’un cumpleanys sempre ha estat motiu 
d’alegria i excel·lent relació familiar i amical. 
Tot lo contrari que políticament parlant: 
tenim a Vinaròs a hores d’ara amb motiu 
de la persona que se li lliurarà el Grinyó 
Ballester 2012 i es que la divisió es total a la 
corporació municipal per l’atorgament que 
s’ha fet; una llàstima perquè es per a una 
persona del poble, però es denota que les 
coses no s’han fet be des d’un principi, i mes 
en un assumpte de esta envergadura on té 
que imperar la unanimitat dels diferents 
grups municipals del nostre ajuntament, 
donat que son els màxims representants 
dels ciutadans vinarossencs.

Això si, com “lo cortés no quita lo 
valiente”, des de 7 dies felicitem a Francisco 
Baila Herrera per l’atorgament del Grinyó 
Ballester com un vinarossenc més que es, 
i on sense cap dubte que cadascú te el 
seu dret a fer les oportunes valoracions al 
respecte.

A més, ja que estem de felicitacions, també 
les fem extensibles a la família de Jonathan 
donat que en principi ja han aconseguit la 
seua fita, gracies a la solidaritat dels veïns 
de Vinaròs i comarca, però la lluita continua 
per lo que va ser molt encoratjador vore 
a Jonathan dirigint la banda juvenil de la 
Societat Musical la Alianza com a símbol que 
la música també pot curar moltes coses, i es 
este també el meu desig vers a Jonathan.

D’altra banda, hem de destacar que per 
part de l’administració autonòmica s’ha 
autoritzat al nostre ajuntament com agencia 
de col·locació que te com objectiu principal 
la realització d’activitats de intermediació 
laboral. Això en estos moments, en la que 
esta caient al nostre municipi, es un altre 
recurs a tindre en conter per part dels 
desempleats i acabo donant llum a l’equip 
de govern ja que se continua fallant i prou a 
l’hora de canviar les llums que no funcionen 
al enllumenat públic de diverses arteries, 
fet que provoca certa inseguretat. Un altra 
cosa es el estalvi en zones on hi ha massa 
llum que sempre serà positiu per a la factura 
que paguem tots els contribuents. Nou curs de La Alianza

Alegria patinadora

Somriures molt patinadors

Jonathan sempre fa rogle
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Componentes de la Penya Barça Vinaròs en el congres de penyes del F.C. Barcelona.

Com és habitual en estes dates i per a no ser menys la comparsa NO EN VOLEM CAP va presentar el trage per a les desfilades 2013,  amb els socis molt animats i amb ganes de desfilar es van rifar 2 trages i els agraciats van ser  Juan José Sales -Jey- (trage donat pel conveni-col·laboració que tenim amb Francisco Camós -Mapfre- Ruiz Picasso).  i Vanessa Beltran (trage donat per la comparsa). Enhorabona!!! Volem transmetre que des de la NEVC ja es viu ambient i ganes de donar-ho tot de l’1 a l’11 de febrer. Visca el Carnaval de VINARÒS!!!

El equipo de balonmano (Rubén, Nahuel, Carlos, Quin, Toni, Gerardo, David, Abel, Yanis, Arnau)  del colegio 

san Sebastián entregando el trofeo de la mini olimpiada de junio a su directora Carmen

Ibai que cumple 5 años y Paula de 2 años, en su cumpleaños del día 28 de septiembre.

n. 576 - 28 de setembre de 2012
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Asociación de 

jubilados “López 

Driga” en su viaje a 

Galicia a principios 

de Septiembre

80 Aniversari de José Meseguer. MOLTES FELICITATS IAIO.

Batejos el diumenge 23 a la Santa Magdalena






