
11 de gener de 2013 n. 590 1,50 €
D

L 
C

S
-0

4
-0

1 
/ 

IS
S

N
 1

57
8

-3
52

9

L’Ajuntament realitza 
un balanç positiu de la 

campanya de Nadal

Màgics Reis d’Orient

El Carnaval 2013
arriba amb polèmica
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 Vicent Andreu Albiol

El Projecte Castor 
abona els 500.000 euros 
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Esta publicació no es fa responsable de 
les opinions dels seus col∙laboradors 
ni les accepta com a seues. Com a 
setmanari independent, estem oberts 
a qualsevol opinió sempre que es 
mantinguen unes mínimes normes 
de respecte i educació. Els escrits no 
poden superar un full a màquina a 
doble espai. No s’acceptaran escrits si 
no estan signats i amb fotocòpia del 
DNI. La direcció no es compromet a 
publicar tot el que li arriba.

Gràcies
alicia coscollano

Aquest no és un editorial d’acomiadament. Vol ser 
-al menys així ho pretén des del seu naixement, forjat 
amb el reso del segons des del inici d’aquesta setmana-, 
un text d’agraïment, una espècie de “fins aviat” lluny 
de qualsevol tipus de dramatisme. És un editorial en 
sentit positiu que acull al seu bressol imaginari els 9 
anys complits xafant periodísticament els carrers de 
Vinaròs, i 10 anys a càrrec d’Antinea. Un trajecte que 
ha construït les bastides d’ una herència inestimable, 
d’aquelles que mai no s’esgoten, d’aquelles que mai 
no es poden dilapidar perquè romanen amb tu per a 
sempre. He connectat amb un tarannà, una impagable 
idiosincràsia, que m’acompanyarà  la resta dels dies, i 
que em dona un cert impuls ara que la vida, com si 
fos un tros d’argila, es transforma i canvia. Com ho ha 
fet sempre, en realitat. (Qui va dir que la vida era un 
assumpte estàtic?). Aquest caràcter constitueix, i més 
que mai en moments com aquestos, un mecanisme 
vital natural que suposa un recurs fonamental per 
a vèncer dificultats. El curiós és que es tracta d’un 
actiu que gairebé comparteixen tots els vinarossenc 
i vinarossenques amb els quals he coincidit d’una 
manera més intima al llarg d’aquest temps. Potser 
és la proximitat del salnitre, l’aire, el color del cel, 
l’obertura al gran blau.

Aquest és un editorial amb el qual vull mostrar 
públicament el reconeixement cap a persones 
que m’han facilitat la vida, que m’han aportat, que 
m’han recolzat al llarg d’aquest temps, que m’han 
fet sentir com a casa, gent anònima, gent peculiar 
i especial, a la qual he tingut el gust de conèixer, 
entrevistar, observar de ben a prop o què, de 
vegades, m’ha permet participar de la seua evolució 
vital. Imprescindible resulten també amistats que 
he reforçat al llarg d’aquestos anys amb persones 
de gran nivell humà i professional. Un regal ple 
d’honestedat de gent propera que ha significat i ha 
format part d’un intercanvi, d’una carícia emocional 
o intel·lectual  fonamental. Aquest és un editorial per 
agrair, també, a les persones (poques), amb les quals 
al llarg d’aquests anys he tingut algun desencontre, 
perquè també s’aprèn de la crítica, de la diversitat 
de les arestes amb les quals se impregnen les 
geografies humanes. Parlant de geografies humanes 
properes, tinc que fer una destacada menció 
als companys de periple, David Aguado i Julian 
Zaragozà, amb els quals he compartit vivències 
professionals i personals, grans persones amb els 
que he treballat durant tots aquests anys. Gràcies 
a entitats que m’han regalat moments únics, a tots 
els nivells, que han contribuït al meu creixement 

personal i professional, 
perquè m’han brindat 
actes d’una excel·lència 
inqüestionable que 
he gaudit en redactar. 
Gràcies a associacions 
de tot tipus que m’han 
ensenyat el poder del 
col·lectiu, un poder 
irrefrenable que 
funciona amb el gasoil 
imprescindible de la voluntat. Gràcies als companys 
que m’han mostrat la seua amistat, sòlida, quan ho 
necessitava. Als altres, també, perquè en aquest món 
tot ensenya, tot serveix. Gràcies al reconeixement 
per la feina feta, que ha arribat sempre de manera 
espontània, moltes vegades inesperada. Un fort 
agraïment, també, al nostre estimat geni i al seu 
entorn per les converses i pel suport vital que han 
suposat les seues presències. Un altra menció molt 
especial per als membres del consell de redacció i 
per als col·laboradors que de manera continuada 
m’han acompanyat al llarg d’aquesta travessia 
única i emocionant a traves de la comunicació 
i la paraula, donant-me la mà metafòricament 
mitjançant articles d’opinió, columnes culturals 
o d’actualitat política, totes i tots estimats, i que 
avui, amb el tancament de mitjans a l’ordre del dia, 
ajuden a entendre més que mai la trista equació 
que obtenim d’una simple operació matemàtica:  a 
menys mitjans, menys independència informativa. 
Gràcies per les mirades, pels silencis, pel suport 
quan una pensava que sucumbiria sota un estrès 
que afilava el ganivet buscant la jugular de la 
perseverança. Gràcies a la meua gent, que ha segut 
tant comprensiva amb la mancança de temps i amb 
les hores que no he pogut dedicar-li, moments 
que intentàvem compensar amb qualitat, com fan 
totes les mares -i els pares-, entregats a la seua 
feina.  Gràcies per tradicions que m’han fet retrobar 
el sentit de les arrels, gràcies per la llengua, pel 
significat primordial de les xarxes, de l’astral  i la 
pedra, per les postes de sol a Fora forat, per les 
costes nord i sud, per Sol de riu, paisatge ja íntim 
i irrenunciable. Gràcies per conformar un col·lectiu 
potent que, quan cal, mostra la seua millor cara. 
Gràcies gent, per tant... gràcies per tot. He pensat 
durant dies com podia finalitzar aquestes línies. 
I, indubtablement, una sola paraula pot resumir 
en uns pocs mots molts sentiments. Una paraula 
senzilla, però immensa: GRÀCIES Vinaròs.
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Se cumple así la previsión inicial aunque se 
retrasa la puesta en marcha del proyecto Castor 

El Ayuntamiento de Vinaròs ingresó en los 
últimos días del pasado año los 500.000 euros 
previstos de la empresa Escal UGS, responsable 
del proyecto Castor, en concepto de solicitud de 
licencia de apertura.

El Alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
manifestó que “durante los últimos meses hemos 
visto como el proyecto se ralentizaba en su 
puesta en marcha, un hecho que hacia peligrar el 
ingreso por solicitud de licencia de apertura con el 
consiguiente descuadre en las arcas municipales 
del año 2012 que tenían previsto este ingreso.”

Así, con la solicitud ya en trámite, la empresa 
Escal UGS cumple con el convenio firmado en su 

día con el Ayuntamiento en un momento en el 
cual el proyecto Castor está en negociaciones con 
el Ministerio de Industría con vistas a su puesta en 
funcionamiento.

También es importante destacar que la 
empresa, Escal UGS, realizó el pago de la solicitud 
de licencia de apertura incluso con anterioridad a 
la aprobación por parte de la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos de la Orden Ministerial 
2805/2012 que concede la viabilidad económica 
para el proyecto y que fue publicada en el BOE el 
pasado 29 de diciembre.

Juan destacaba que “sabemos que la empresa y 
el Ministerio están en negociaciones por la caída 
en la demanda de gas en toda España pero desde 
el Ayuntamiento siempre hemos solicitado a la 
empresa una sensibilidad especial con nuestra 

ciudad y el cumplimiento de los acuerdos 
firmados.”

Aún así, el retraso en la puesta en marcha del 
proyecto Castor, supone para el municipio una 
merma en los ingresos durante el año 2013, 
situación que “ha complicado todavía más la 
elaboración del presupuesto municipal para este 
año al no ingresar los 800.000 euros previstos en 
un principio.”

El Alcalde finalizaba señalando que “somos 
conscientes que Escal UGS ha realizado un 
esfuerzo para realizar el pago y se lo agradecemos 
pero el Ayuntamiento ha estado en todo momento 
pendiente del desarrollo de las negociaciones 
para salvaguardar el interés general de la ciudad.”

Escal UGS hace efectivo el pago 
de los 500.000 euros en concepto 
de solicitud de licencia de apertura

El portaveu d’ERPV Vinaròs, Lluis Batalla, 
davant l’anunci del pagament de 500.000 
euros per part del projecte CASTOR, a titllat 
la compareixença del regidor d’Hisenda, la 
Comissió d’Hisenda convocada sis dies abans 
dels plenari de pressupostos, i el mateix plenari 
durant el qual es va debatre com “tres actes 
d’una mateixa obra teatral amb la consagració 
definitiva de la mentida i del obscurantisme en 
anys per part d’un partit en el govern, recordant 
els anys més foscos políticament”.

Segons Batalla, “durant dies es va preguntar 
per part de la oposició perquè no es retardaven 
una mica, i l’equip de govern sempre va tindre 
la mateixa resposta: Cap”. El portaveu del partit 
republicà ha opinat que  “el PP de Vinaròs 
,arrossegat per Juan Bautista Juan, ha ocultat 
no només a la oposició sinó a tot el poble 
de Vinaròs un fet que el 22 de desembre ja 
sabien que es produiria, és a dir, sabien que es 
cobrarien els 500.000€ de CASTOR”. Així, des 

d’aqueta agrupació s’ha critica el fet que es 
duren a terme declaracions públiques i “que el 
mateix dia 27 , va fer de la pena i l’alarma el seu 
argument “ no podrem cobrar lo de Castor” “ 
serà un any difícil, ens falta Castor”, sempre sent 
coneixedors, segons Batalla,  que al Consell de 
Ministres del 28 es tocaria el tema Castor.

 “El PP de Vinaròs ha mentit al poble, una 
vegada més, una vegada més  ha esglaiat al 
poble, i una vegada més ha jugat amb el poble”. 
Batalla dubta, per tant que des del govern 
local no foren sabedors de quines eren les 
circumstàncies reials sent “del mateix partit a 
Madrid, Valencia i Vinaròs” 

“Qui es creu que no es sabia res si el contacte 
amb el sr. Del Potro ha estat constant els sis 
prèvis al cobrament del 500.000?”. “Perquè en 
lloc de lamentar-se no van retardar el plenari de 
pressupostos per poder incloure els 500.000€ 
, en lloc de pregonar mentides, en lloc de 
lamentar-se dels retalls (camuflats) de Cultura o 

Turisme, o en lloc de camuflar les partides fent 
veure l’augment en Ocupació allò que era un 
simple traspàs de personal d’un departament a 
un altre?”

La pregunta que es fan des d’ Esquerra-
Vinaròs és “què passa ara amb aquests 500.000 
euros no pressupostats? A què es destinaran? A 
qui es destinaran?” “Què pensa fer amb ells en 
uns comptes amb urgències a mig termini per 
a la nostra gent, per al nostre poble? Més flors? 
Més pintura ? Més obres menors a les mateixes 
empreses? Més tractaments herbicides a les 
mateixes empreses? Més notes de premsa a preu 
d’or? Més llums i so a la mateixa empresa? Més 
diners a la mateixa companyia d’autobusos?  
Més de lo de sempre? O ho guardaran per al 
darrer gloriós any electoral?  Les necessitats de 
Vinaròs passen per formació i Cultura, justament 
les partides més retallades. Prendre el pèl no és 
cap inversió”.

ERPV Vinaròs acusa al govern local ‘d’obscurantisme’
Batalla afirma que “els hauria de caure la cara de vergonya” davant el pagament de 500. 000 euros per part de l’empresa que gestiona el projecte 

El portavoz del equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, replicaba 
el comunicado de  ERPV Vinaròs afirmando que 
“Esquerra Republicana se ha instalado en la mentira 
y en el populismo más absoluto intentando 
conseguir espacio mediático con comunicados 
alarmistas y no con trabajo y propuestas.”

Gandía ha recordado al edil republicano que “el 
gobierno del Partido Popular ha trabajado mucho 
durante muchos meses del 2012 para que la 
empresa responsable del proyecto Castor hiciera 
efectivo el ingreso previsto de 500.000 euros, un 
hecho que se produjo a finales del pasado año tal 
y como con total transparencia hemos informado 
a los ciudadanos.”

En su comunicado Batalla afirma que el 27 el 
equipo de gobierno hizo de la “pena y la alarma 
su argumento” por anunciar que no se cobraría 
el ingreso del Castor. El portavoz municipal 
le recuerda al edil independentista que “todo 
el mundo entendió que nos referíamos al 
ingreso del 2013 que efectivamente no hemos 
presupuestado porque sabemos que no lo 

cobraremos pero nunca hablamos del ingreso del 
2012 que estaba presupuestado.”

Respecto al presupuesto de 2013, Gandía ha 
señalado que “Batalla miente de nuevo cuando 
dice que intentamos ocultar los recortes en 
Cultura, Turismo o Fiestas… precisamente este 
equipo de gobierno ha anunciado con claridad 
a qué partidas se destinarán principalmente los 
recursos municipales y de donde se recortarán por 
lo que el oscurantismo del que habla el concejal 
de Esquerra debe ser el de donde él está instalado.”

Para finalizar Gandía ha respondido a la 
pregunta que formula Esquerra Republicana 
sobre donde se destinarán los 500.000 euros 
ingresados ahora del proyecto Castor. De 
esta forma el edil popular indicaba que “se 
destinarán a aquello que estaba proyectado en 
los presupuestos de 2012 que era donde estaban 
contemplados aunque de haber sabido que 
después de 18 meses de legislatura el Sr. Batalla 
sigue sin saber donde se encuentra hubiésemos 
reservado una pequeña partida para ofrecerle un 
curso de formación y orientación.”

El equipo de gobierno acusa al edil de Esquerra “de 
mentir sobre el pago del Castor y no enterarse de nada”
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Albiol
Vicent Andreu 
Albiol: “la confiança 
majoritària no és un 
xec en blanc”

A.C.

Vicent Andreu Albiol ha segut el primer 
dins de l’àmbit familiar en inaugurar la 
implicació política en primera línia. Com 
comenta somrient, “sóc el primer que m’he 
ficat en aquest mal de cap de la política, era 
una inquietud que tenia i que vaig començar 
als 26 anys de manera directa. Més val fer 
la feina prompte”, apunta. Aquest regidor 
va escollir el socialisme, com destaca, per 
“una qüestió d’identificació ideològica 
general amb els valors socialdemòcrates”. 
“És un partit que ens permet als afiliats 
no només tenir un pensament propi en 
molts assumptes concrets, sinó també 
manifestar-lo”. Una circumstància que 
aquest jove regidor valora, sobretot, en 
un sistema “tan superficial i d’hipocresia 
on a alguns no se’ls permet sortir del guió 
predefinit”. Vicent creu amb el concepte de 
política “com a eina de transformació, no 
com a un mitjà de disputa”. Aquest regidor 
actualment en l’oposició, que l’anterior 
legislatura va estar al càrrec de àrees com 
la de Comerç i Noves Tecnologies afirma 
què, quan a reptes personals, la finalitat 
de la seua participació política és “poder 
pensar que he estat útil per a la gent del 
meu poble”. “Almenys ho hauré intentat”.

Pensa que l’actual mala imatge que la 
ciutadania té del polític se correspon a la 
realitat? 

Crec que hi ha motius per a no creure en 
els polítics actuals, és cert, però això no ens 
ha de conduir a deixar de creure en la política 
ni en la democràcia. L’allunyament de la 
gent de la política resulta perillós perquè 
els aprofitats mai no se n’apartaran. Espero 
que es produïsca un “efecte rebot” i la gent 

que ara està 
d e s e n c a n t a d a 
es consciencie 
que és vital que 
cadascú ens 
impliquem al 
màxim, això si, 
en la intensitat 
que desitgem. 

Està satisfet 
del transcurs 

dels plens, o li resulten frustrants? 
M’avergonyeix moltes vegades que la sen-

sació que queda en la gent el dia després del 
ple és que ens hem barallat, insultat... i no que 
les coses es poden fer de moltes maneres. El 
plenari és un espai de debat polític única-
ment. L’hem convertit en un espectacle de 
molt baixa productivitat.

Quina valoració en fa del govern del PP 
en l’actual legislatura? 

No veig que il·lusionen amb el present ni 
tampoc que tinguen un plantejament pel 
futur. Com en l’anterior legislatura, segueixen 
més dedicats a malparlar dels que consideren 
contraris i tenen el passat com a referent.

Què és el millor i el pitjor que han 
gestionat, sota el seu criteri? 

Valoro la dificultat que comporta estar al 
front d’un Ajuntament, ja que en algunes 
ocasions porta a fer coses que pensaves 
que mai faries. I crec que al PP li haurà tocat 
també alguna vegada. El que no comparteixo 
és la gestió de la seua majoria absoluta: la 
confiança majoritària no és un xec en blanc, i 
en moltes ocasions pareix que així ho creguen.

Parlem de pressupostos, des del govern 
local defensen que són molt socials. Què 
opina?  Creu que les partides estan ben 
repartides?

Certament han augmentat algunes partides, 
poques, però n’han desaparegut d’altres: ha 
existit un canvi de cromos entre programes. 
Però la voluntat no es veu: s’ha reduït el servei 
d’ajuda a domicili a dependents i l’augment 
en algunes partides és per tapar que la 
Generalitat Valenciana ha decidit incomplir 
part de les seves obligacions en matèria social 

i educativa. El paper és molt sofrit i l’important 
no és el que diu ara al pressupost sinó com es 
gestiona durant l’any.

Què és el que deuria impulsar-se 
urgentment a Vinaròs?

La realització d’un gran acord per anar 
tots de cara pel foment de la indústria, però 
comptant amb els treballadors i els empresaris 
des d’un primer moment, reclamant allò que 
ens pertoca com a ciutat a d’altres institucions 
i fugint de la conveniència, de la política 
barata.

De quins projectes duts a terme en 
l’anterior legislatura pot presumir el seu 
partit? 

Més que presumir el que deu fer el PSPV-
Vinaròs és reivindicar que no se infrautilitze 
ni denoste eixa xarxa d’inversions que 
beneficien el conjunt de vinarossencs: 
el Mercat, el Centre Especial d’Ocupació 
per a Discapacitats, el Centre de Dia per a 
dependents, la Ciutat Esportiva, el passeig 
marítim, els aparcaments públics municipals, 
la fibra òptica entre edificis municipals, 
el Pirulí... i si em deixa destacar-ne un, el 
Vinalab, vertader reflex del que entenem per 
col·laboració entre sector públic i privat com 
a foment de l’emprenedurisme.

Si passat demà hi hagueren eleccions, 
quines serien les principals propostes del 
seu partit?

Realisme sobretot. Estar en l’oposició 
facultaria per prometre mil i un favors, però 
no seria just ni coherent. La combinació de les 
infraestructures que tenim amb les necessitats 
més bàsiques ens han de donar el projecte de 
ciutat que presentarem. Les promeses s’han 
de plasmar després i tenim l’aval suficient ja 
que les etapes socialistes han estat sempre les 
més productives per la ciutat. 

El PSPV està pagant algun tipus de 
qüestió kàrmica amb la davallada que 
aparenta en intenció de vot?

No cal buscar raons filosòfiques. Si la gent 
ja no confia tant en el PSPV és per no haver 
sabut entendre del tot el que espera la 
societat de nosaltres, però amb l’agreujant 
de pensar que sí ho sabem. Hem de mostrar-



5

n. 590 - 11 de gener de 2013

Albiol
actualitat

5

actualitat

Emma Bas

La
Barana

Vinaròs News fa anys 

nos tal com som: persones d’esquerres, 
treballadores, amb una visió de societat 
com a conjunt i no individualista i, amb 
una gran estima a la nostra terra.

Com veu el PSPV dins de l’organigrama 
de Les Corts?

El PSPV deu ser l’alternativa a quasi 20 
anys de poder d’una dreta que ha extenuat 
el territori en favor de grans projectes 
fracassats. Els valencians no podem seguir 
sent el referent europeu de l’enxufisme, 
de la corrupció, de la irracionalitat...Però 
tampoc pretenem fer-ho en solitari, sinó 
que la societat és la primera que ha de 
tenir eixa voluntat de trencament amb 
este sistema.

Què pot oferir la socialdemocràcia en 
un context tant complicat com l’actual? 

Al PSPV se’ns ha de veure com un equip 
de ciutadans que, no per deure-li favors 
laborals a ningú, s’implica en política per 
promoure la igualtat d’oportunitats, el 
benestar general, la participació directa 
de la societat o la protecció del territori. 

Sobretot, tenint en compte que estem “de 
passo”, és a dir, que després de nosaltres 
n’han de poder venir uns altres.

Què pensa de la crisi? Es un bon 
moment per a canviar de model 
econòmic?

La realitat és molt crua, però s’ha de 
pescar l’oportunitat que genera. Almenys 
intentar-ho. El model del totxo i del 
consumisme salvatge va provocar una 
igualtat d’oportunitats fictícia. Amb la 
crisi s’ha dissipat tot això i tornem al de 
sempre. Uns a dalt i els altres baix. La 
constatació que hem de canviar una part 
del sistema s’ha fet evident.

El divan
Li han dit alguna vegada que fa cara 

de bon xic?
No podria avaluar-ho. L’important són 

les accions i creguem que voluntat de fer 
mal o perjudicar no n’existirà en cap cas. 
Una altra cosa és que es facen les coses 
des de diferents punts de vista.

Sembla que els populars el tenen ben 
considerat. 

Com en la vida tot depèn d’on i a qui es 
pregunta. No li negaré que sóc persona 
a qui no li agrada l’enfrontament ni la 
baralla, però, evidentment, sí  m’agrada 

el debat, discutir les opinions. Tampoc li 
negaré que tinc apreci personal per algun 
dels membres del govern, però, en canvi, 
quan a altres membres del govern local, 
considero un accident temporal haver de 
relacionar-me.

Creu que el seu partit pot donar 
lliçons? 

El PSPV ha governat molts anys i en 
moltes circumstàncies, amb la qual cosa 
ha adquirit una experiència que li permet 
opinar amb fonament sobre molts temes. 
Indiscutiblement, en alguns casos s’ha de 
reconèixer actuacions més meritòries i en 
d’altres errors capitals. Però escolte, amb 
el cap ben alt per haver-ho intentat.

Un poc d’autocrítica. 
Com he dit abans, en algunes ocasions, 

pensar que un mateix sap el que els convé 
als demés. S’ha de tenir iniciativa pròpia 
però això no vol dir que els altres pensen 
igual que tu, o que vulguen anar en la 
mateixa línia. Per sort, per això existeix el 
diàleg. 

La política és una devoció, o deu de 
ser una professió?

L’entenc com una devoció. La política 
com a presa de decisions que afecten 
a un col·lectiu està present en tots els 
moments i aspectes de la vida personal, 
ara la vinculació pública crec que ha de 
ser temporal i limitada, sinó s’acaben 
confonent el cercle propi i el general.

Un personatge històric i perquè. 
Qualsevol persona anònima que ha 

posat tot el seu esforç en ajudar als 
demés em mereixen una consideració 
d’entrada, ara bé, per haver pogut sentir 
el testimoni en entrevistes i documentals, 
sempre he trobat fascinant la feina que 
va fer a l’Índia el cooperant internacional 
Vicente Ferrer.

Un llibre. 
Per tot el que representa, el Diari d’Anna 

Frank. En ple segle XX una història que no 
deuria d’haver existit.

Si tingues que quedar-se amb un 
paisatge de Vinaròs, escolliria...

Qualsevol racó de la costa en un dia 
d’hivern solejat.

Defineixi el dia perfecte. 
Aquell en què marxes a dormir esgotat i 

amb la sensació d’haver-lo aprofitat.

CRISIS:
“Amb la crisi s’ha dissipat tot això i tornem 
al de sempre. Uns a dalt i els altres baix. La 
constatació que hem de canviar una part 

del sistema s’ha fet evident”

La revista digital degana de les nostres 
comarques, Vinaròs News, arriba ja als 16 anys 
d’història. La “criatura” va nàixer quan Internet 
era encara un món desconegut per a molts. 
Només els iniciats i freakies informàtics tenien, 
en aquell moment, correu electrònic. Però, poc 
a poc, la revista va anar imposant-se com una 
forma còmoda i fiable d’accedir a moltes de 
les informacions que, sobre el Baix Maestrat i 
comarques properes, es generaven en la premsa 
escrita, gràcies a la col·laboració de la major part 
de corresponsals dels rotatius. D’això, com deiem, 
ja fa un bon  grapat d’anys i el Vinaròs News té més 
de 5.000 subscriptors de tots el món, que reben 
puntualment les edicions bisetmanals de la revista 
i el Vinaròs Mail. A més, el VN ha anat adaptant-se 
als nous temps, incorporant vídeos, enllaços amb 
altres mitjans i, fins i tot, asomant-se a les xarxes 
socials, amb comptes a Twitter i Facebook, que 
tenen milers de seguidors.

Quin és el secret de l’èxit d’aquesta iniciativa? 
Sense dubte, la total manca d’ambició econòmica 
per part del seu creador. Emili Fonollosa, que ja 
acumulava una notable experiència en la premsa 
local i provincial, va decidir donar-li més ales a la 
seua afició –ja que la seua professió, com a tal, és 
la de mestre-  creant Vinaròs News i, per tant, els 
guanys econòmics han estat sempre, secundaris. 
De fet, cap dels col·laboradors del Vinaròs News ha 
rebut mai diners i les empreses i institucions que 
patrocinen la revista ho fan amb unes quantitats 
que serveixen únicamente per sufragar el suport 
tècnic necessari per al funcionament del portal. 

Avui divendres –quan surt a la llum aquesta 
publicació- es celebra el tradicional sopar anual 
dels col·laboradors de Vinaròs News. No està la 
cosa per a celebracions en el món del periodisme 
comarcal, la veritat. En els últims mesos, s’han 
produit acomiadaments en diversos mitjans de 
comunicació. Una sangria que no s’atura perquè, 
malaraudament, el negoci segueix sent el negoci 
i un mitjà de comunicació no deixa de ser un 
objecte empresarial per guanyar diners. Quan 
això falla, les mesures immediates passen per la 
reestructuració i, com en qualsevol altre sector –
el periodisme no es salva- els acomiadaments són 
la solució. Quin futur ens queda? Mentre tinguem 
l’entrega de persones com les que fan possible el 
Vinaròs News, mantindrem l’esperança de poder 
seguir informant-nos del que passa en el nostre 
entorn més pròxim perquè, si pensem que ràdios, 
televisions o publicacions locals i comarcals ens 
informaran tal i com ho han fet  fins ara, ho tenim 
difícil.  El panorama ha canviat molt i encara  ho farà 
més en breu.  Aixó sí, a tots ens quedarà la sensació 
d’haver format part de la realitat mediàtica més 
rica i variada que ha tingut mai la nostra comarca. 
Han estat anys de riquesa i pluralitat informativa. 
Ara venen anys de foscor. Esperem, tot i això, que 
alguna llum, com la del Vinaròs News, continue 
brillant.
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El regidor i portaveu d’Esquerra Vinaròs, 
Lluis Batalla, acompanyat per l’exregidor de 
Participació Ciutadana durant el període de 
2003 a 2007 en el qual es va crear la regidoria 
de Participació Ciutadana, Ramon Adell, ha 
lamentat aquest matí que l’àrea de Participació 
Ciutadana a l’Ajuntament de Vinaròs no estiga 
canalitzant la veu del poble, funció cívica 
principal per la qual va estar creada. Com han 
puntualitzat, Vinaròs és una ciutat amb una 
llarga tradició en inquietuds socials i moviments 
associatius. Una tradició que es posa de 
manifest no només en l’àmbit de les relacions 
entre la ciutadania, sinó també en la interacció 
d’aquesta amb els propis poders públics 
locals.“La qüestió de fons de la Participació 
Ciutadana està en creure en ella”, ha manifestat 

Batalla. Per tal de dinamitzar novament aquest 
departament, Batalla ha avançat que el seu partit 
aposta per “canalitzar la veu del poble ajudant a 
l’organització de l’Assemblea Popular de Vinaròs”. 
A més, presentaran una moció sobre la necessitat 
de la creació del Consell de Participació Ciutadana 
per al seu debat i aprovació i sol·licitaran que 
a la web de l’Ajuntament de Vinaròs consti el 
Reglament de Participació Ciutadana de Vinaròs, 
en un lloc visible i fàcilment accessible, entre 
alguna altra mesura.

Batalla i Adell han opinat que des de l’arribada 
del PP a l’Ajuntament l’associacionisme perilla, 
donada l’actitud mostrada pel PP. Una actitud 
que se suma  a la manca de “categoria personal” 
què, segons Adell, ha mostrat l’alcalde de 
Vinaròs, Juan Bta. Juan, durant les mobilitzacions 

ciutadanes d’aquest any passat, moments que 
van deixar imatges com la de l’alcalde negant 
una toma de llum per a desenvolupar una 
concentració ciutadana amb les paraules “a estos 
ni aigua”, o la “presumpta amenaça” a una jove a 
la qual, ha declarat Adell, va dirigir-se amb un “jo 
ja sé qui eres”. 

Exigeixen un nou impuls per Participació Ciutadana
ERPV Vinaròs sol·licitarà la creació del Consell de Participació Ciutadana

D’altra banda, Batalla ha criticat l’aliatge entre 
PP i BLOC a l’Ajuntament a l’hora de fer front 
comú contra l’associació de Veïns Migjorn i 
Esquerra Vinaròs, una unió que segons Batalla 
va quedar manifesta durant l’últim plenari. 
Batalla ha afirmat que el PP ha intentat des del 
principi acabar amb Migjorn, per a la qual cosa 

van fotografiar, inclús, al president del col·lectiu 
passejant el seu gos en un intent de desprestigi 
personal. En aquest sentit, el portaveu d’ERPV 
Vinaròs ha recordat que el PP, quan figura en 
l’oposició, és capaç de muntar manifestacions, 
però que quan governa fa “capelletes”. Batalla 
ha indicat que el seu partit no té cap tipus de 

aliatge amb Migjorn, i què ERPV Vinaròs defensa 
a tots els col·lectius ciutadans per igual “en la 
Participació ciutadana sols creuen els partits 
més menuts”. “La política del PP i BLOC és la 
d’acabar amb els moviments veïnals de Vinaròs, 
el PP perquè ho porta a la sang, i el BLOC ja dirà 
perquè”.

Muntant capelletes

El edil de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Gandía, 
ha salido al paso de las declaraciones 
efectuadas por el concejal de Esquerra 
Republicana, Lluís Batalla, y el ex-concejal, 
Ramón Adell.

Para Gandía “Esquerra Republicana sabe 
perfectamente que esta legislatura la 
participación ciudadana está más presente 
que nunca en la acción de gobierno pues se 
escucha permanentemente a quien quiere 

hacer oir su voz sin sectarismos como era 
costumbre hasta la llegada del Partido 
Popular a la Alcaldía.”

El edil ha señalado que “abrimos un correo 
electrónico que recibe cada mes una media 
de 30 consultas, peticiones y sugerencias 
que son respondidas en un plazo máximo de 
48 horas y ahora hemos puesto en marcha 
el teléfono gratuito como una nueva vía 
de comunicación entre los ciudadanos y la 
administración local.”

Sobre la posible moción de Esquerra 

para solicitar la creación del Consell de 
Participació Ciutadana, Gandía recordaba a 
Batalla que “es innecesaria pues ya anuncié 
hace unas semanas que en el primer 
trimestre de este año aprobaremos un nuevo 
reglamento de participación ciudadana que 
hará más efectiva la labor de un Consell que, 
aunque está creado oficialmente, nunca ha 
funcionado.”

Respecto a la Associació de Veïns Migjorn, 
el portavoz municipal remarcaba que “no 
queremos callarles como nos acusó el 
portavoz republicano, pero no vamos a 
permitir que mientan y no rectifiquen y aquí 
no pase nada. Migjorn sabe que puede decir 
la suya cuando quiera pero las mentiras 
no salen gratis.” Sobre este tema Gandía 
afirmaba que “sabemos que Migjorn no es 
Esquerra pero sí que muchos de sus 4 ó 5 
socios han formado parte de su candidatura 
y decir eso es poner sobre la mesa un hecho 
facilmente constatable.”

En relación a las declaraciones del ex-
concejal, Ramón Adell, el portavoz municipal 
ha indicado que “el Sr. Adell siempre ha creido 
que él es la participación y la democracia y 
por eso no es capaz de entender que hay 
otras formas de participación más abiertas 
que las que él practicaba.”

Gandía indicaba que “desde el equipo de 
gobierno seguiremos estando abiertos a 
todos los vinarocenses porque de verdad 
pensamos que solamente entre todos 
podemos seguir mejorando Vinaròs.”

Gandía afirma que “la participación ciudadana está 
más presente que nunca en la gestión municipal”
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actualitat

 La regidora de Gobernación, Mar Medina, 
ha afirmado que quien debe responsabilizarse 
de que la Gala de Reinas se desarrolle sin 
incidencias es el promotor, que, en este caso, es 
la COC. Así lo afirmaba en una rueda de prensa 
informativa en la que la edil de Gobernación 
y la de Fiestas, Carla Miralles, han explicado el 
porqué no se puede llevar a cabo la gala de las 
reinas en el lugar habitual, la plaza de toros. 
Un espacio que, hasta ahora, no tenía licencia 
de actividad, como ha puntualizado la edil 
de Gobernación, lamentando que el equipo 
de gobierno anterior no se hiciera cargo de 
solucionar este trámite que impedía, además, 
la celebración de acontecimientos de este tipo 
en un esapcio que durante la gala se queda 
tan sólo con dos puertas de paso para acoger 
o dar salida al público, puesto que una de 
ellas queda tapada por el escenario. Medina 
ha reconocido que la medida de prohibir la 
celebración de la Gala de Reinas en la plaza 
de toros puede resultar impopular, pero que 
alguien debía de hacerlo puesto que el tema 
prioritario es el de la seguridad. Medina ha 
afirmado que la gente entenderá la actitud, aún 

más, tras los antecedentes del Madrid Arena. 
Aún así, la edil ha indicado que esta iniciativa 
de trasladar la Gala de las Reinas a otro lugar 
ya estaba sobre la mesa antes de que sucediese  
la tragedia en Madrid. “La decisión de hacer el 
acto en un espacio abierto o cerrado, así como 
la responsabilidad, es de la COC”, ha destacado 
Medina. 

El lugar escogido finalmente, tras varias 
reuniones con los miembros de la COC ha 
sido el que ya se había anunciado durante el 
fin de semana, la explanada dónde se situaba 
el Hangar, un lugar que puede posibilitar la 
presencia de las miles de personas que pueden 
reunirse alrededor de la gala y que queda 
integrado, por lo tanto, en la zona de Fora forat. 
Queda, pues, adecuar el solar. Así, el antiguo 
campo Cervol también ha quedado descartado, 
dado que, aun cuando el espacio es lo suficiente 
amplio en dimensiones, las gradas no pueden 
acoger la cantidad de público que suele seguir 
el acontecimiento. 

Por su parte, la edil Miralles también se ha 
manifestado en este sentido, reiterando que se 
trata de un tema de seguridad y que cada paso 

ha sido comentado desde el primer día con la 
COC. 

Además, en previsión de los Carnavales, 
el próximo día 14 tendrá lugar una junta de 
seguridad a la cual asistirán el subdelegado 
del Gobierno, el alcalde de Vinaròs, el jefe 
de la Policía Local, y representantes del 
ayuntamiento de Vinaròs, un primer encuentro  
al que seguirá posteriormente, el día 22, una 
nueva reunión a la cual asistirá el alcalde de 
Vinaròs, el jefe de la Policía Local, la Guardia 
civil, las edilas de Gobernación y Fiestas, la COC, 
miembros de Protección Civil y la Cruz Roja. 
Finalmente, Medina replicaba al portavoz del 
PSPV aconsejando que “no de lecciones”, ya que 
es el actual gobierno local el que está tomando 
decisiones difcíles como la del aforo de la plaza 
de toros. Medina ha negado que haya exisitdo 
falta de información a la oposición sobre este 
tema, ya que sí han sido informados en el marco 
de la correspondiente comisión informativa.   

El Ayuntamiento delega 
la responsabilidad en la COC 
El tema de trasladar la Gala de las Reinas por cuestiones de seguridad ya 
estaba sobre la mesa, según explica Mar Medina, pero se ha precipitado tras 
de los trágicos antecedentes del Madrid Arena 

Por otro lado, el portavoz y edil socialista 
ha criticado que el Ayuntamiento de Vinaròs 
gestionado por los populares esté utilizando 
la zona azul “con afán recaudatorio”, en lugar 
de contemplar la medida como una manera 
de establecer un circuito rotativo de los 
vehículos estacionados. Romeu ha realizado 
esta puntualización ante la iniciativa que se 
quiere poner en marcha desde Gobernación 
respecto  a incorporar nuevos viales en la 
zona azul -en la nueva licitación que se 
pretende sacar a concurso-, espacios urbanos 
cómo, por ejemplo, la plaza 1º de Mayo, la 
avenida Jaume I o el paseo de Juan Ribera. En 
este sentido, Romeu ha lanzado la pregunta 

de si a las ferias promocionales como FITUR 
también se advertirá a los visitantes que en 
verano tendrán que pagar para estacionar 
el coche y poder acudir en la playa. Además, 
Romeu ha recordado que existe un impuesto 
de circulación, y que con esta nueva medida 
el PP pretende cobrar a la ciudadanía 
también para aparcar. La nueva adjudicación 
de viales que los populares incorporan en 
la zona azul podría ser la antesala, según 
ironizaba Romeu, de nuevas iniciativas 
como la de obligar a los ciudadanos a pagar 
un peaje para poder circular por el casco 
urbano. Romeu, quien ha reconocido que 
la zona azul es necesaria, ha criticado en 

cambio que en las nuevas bases no conste la 
disponibilidad que actualmente contemplan 
el aparcamientos subterráneos de ofrecer la 
primera media hora de manera gratuita, y 
ha apostado para realizar un estudio previo 
y una planificación de aparcamiento a la 
ciudad. 

Finalmente, el portavoz del PSPV-PSOE 
en Vinaròs ha opinado que los bonos que 
se quieren destinar a los vendedores del 
mercado pueden ser ampliados a otros 
locales comerciales de la zona, así como a 
restauradores que también están instalados 
en aquella área y que forman una de las 
redes económicas de la ciudad.

El PSPV alerta sobre la seguridad del Carnaval
Romeu recuerda que el nuevo espacio escogido debe de 
contemplar varias medidas de seguridad 

A.C

Con el contenido de dos temas de 
actualidad se ha desarrollado la primera rueda 
de prensa del año del PSPV-PSOE. Por un lado, 
el portavoz y edil socialista, Jordi Romeu, 
ha trasladado la preocupación que sienten 
desde su partido por todo lo vinculado a la 
nueva ubicación de la Gala de las Reinas de 
Carnaval que, según se ha anunciado, ocupará 
un nuevo emplazamiento a la explanada que 
acogía el antiguo Hangar. Una ubicación que 
comporta un compromiso respecto a las 
medidas de seguridad que deben de rodear 
un multitudinario acto de las características 

de la Gala de las Reinas en el nuevo espacio 
escogido, un espacio abierto y un acto que 
podría verse desbordado por la presencia 
de público. Cómo ha recordado Romeu, el 
espacio abierto debe de contemplar también 
otras medidas de seguridad en la instalación 
de las gradas, iluminación o sonorización. 
Así mismo, Romeu se ha preguntado si 
la empresa propietaria de la explanada 
dispone de los permisos correspondientes 
de ocupación. Alrededor de este tema, 
Romeu ha demandado que los comparseros 
sean informados de cómo se soluciona todo 

el proceso de preparación de la gala más 
esperada del Carnaval. 

Zona azul
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Balance satisfactorio de la segunda 
edición de este espacio que consolida su 
atractivo entre los más pequeños 

La edil de Juventud, Carla Miralles, 
ha realizado un balance “altamente 
satisfactorio de la edición del Parc de Nadal 
2012 por donde han pasado más de 1.200 
niños durante los 5 días de apertura.”

Miralles recordaba que “las cifras son 
similares a las de la pasada edición y 
pensamos que es una demostración de 
la necesidad que existía en Vinaròs por 
tener una oferta lúdica y educativa como 
el resto de ciudades y pueblos de nuestro 
alrededor.” 

La edil señalaba que “como el año pasado 
también disfrutamos con la presencia 

de Hello Kitty, Pocoyó, Mickey y Dora la 
exploradora, que hicieron las delicias de los 
más pequeños asistentes.”

Destacar que el taller de pinta-caras 
fue impartido con la colaboración de las 
alumnas del curso realizado en el Casal Jove 
de Vinaròs para que pusieran en práctica 
las habilitades y conocimientos adquiridos 
durante el curso.

Más de 1.200 niños pasaron por el Parc de Nadal 2012

Las cifras indican que durante Nochevieja 
se atendieron dos reyertas, peleas que el año 
pasado se elevaron a 14

El balance de la campaña de Navidad realizado 
desde las áreas de Fiestas y Gobernación ha 
resultado finalmente un balance positivo. Así, 
esta valoración tanto en el ámbito festivo y de 
ocio como en lo referente al ámbito del área 
de Gobernación también se debe, según Mar 
Medina, a que se han incorporado algunas 
mejoras que han incidido en el día a día de 
las jornadas festivas, aunque en el tema del 
tránsito se debe ir mejorando en horas punta 
en viales como el de San Cristóbal o la calle San 
Francisco, como ha reconocido la edil. 

Una de las novedades destacadas por 
Medina que van a seguir realizándose en días 
como los sábados por la noche va a ser que 

el relevo de los efectivos de la Policía Local se 
van a llevar a cabo en las inmediaciones de la 
zona de ocio, como ya se realizo en las jornadas 
nocturnas más remarcables de las fiestas. 
Una circunstancia que ha dado un resultado 
positivo, ya que las cifras indican que durante 
el día de Nochevieja se atendió en dos reyertas, 
peleas que el año pasado se elevaron a 14.  En 
esta zona, como ha explicado Medina, la franja 
horaria más conflictiva suele desarrollarse de 5 
a 7 de la mañana.   

Finalmente, Medina ha recordado que des del 
consistorio ya se adhirieron a la campaña sobre 
alcoholismo impulsada des de la DGT, y uqe 
durante estas jornadas festivas se han llevado a 
cabo 200 alcoholemias, de las que 9 han dado 
positivo, entrando dos de ellas en vía judicial 
para su resolución. 

Por otro lado, Miralles ha manifestado 
que todas las iniciativas impulsadas que han 
girado alrededor de la Navidad aunque son 
mejorables, “estamos en el buen camino”. 
Satisfacción también, según Miralles, des 
de el sector de vendedores del mercado 
municipal.  

Fiestas y Gobernación realizan un balance positivo 
de la campaña navideña

La Peixateria Floro del Mercat Mmunicipal de Vinaròs agraeix 
la fidelitat dels seus clients sortejant un televisió.
Que la gaudeixes Josefa!!

Fruites i Verdures Tere entrega en agraïment a les seues 
clientes una cistella

La noche del jueves día 4 
los marineros del IVIMAR se 
encontraron con la sorpresa 
del robo del volante del freno 
de la maquineta, (la rueda que 
recoge la red). A consecuencia 
de este hecho no pudieron 
salir a pescar. Según el patrón 
de la embarcación, estos robos 
persiguen la venta de las piezas 
como chatarra, pues no es la 
primera vez que ocurre, estos 
hechos en las embarcaciones 
de Vinaròs. El patrón tuvo que 
reponer la pieza sustraída para 
poder salir a faenar.   
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El regidor i portaveu del Grup 
Municipal Bloc-Compromís a 
l’Ajuntament de Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha informat que ha 
presentat durant aquesta setmana 
varies peticions per escrit que 
afecten al bon funcionament de 
la circulació de vehicles del nostre 
poble com per al manteniment del 
passeig marítim. 

Segons Fontanet, “recollint les 
queixes de persones amb mobilitat 
reduïda i de vianants em traslladat 
per escrit a la regidoria d’Obres i 
Serveis Municipals que arregle el 
més aviat possible els escocells de 
les palmeres del passeig marítim a 
conseqüència del mal estat que es 
troben ocasionen un perill per als 
vianants. Així mateix, he demanat 
una major neteja en el terra del 
passeig que en llocs fa pena vore 
com està”. 

El regidor segueix dient “des 
de que es va fer el tancament a 
les bateries de contenidors de 
reciclatge del poble em vist com 

hagut algun ensurt amb vehicles i 
motos per la falta de senyalització 
i poca visibilitat que hi ha en 
les parets de les bateries de 
contenidors, així que he demanat 
al departament d’Obres i Serveis 
que col·loque bandes reflectants 
a les parets de les bateries de 
contenidors de reciclatge per a 
senyalitzar als vehicles i motos 
que hi ha un obstacle a prop de la 
calçada”.

Així mateix, una altra petició feta 
també al departament d’Obres 
i Serveis ha segut que tinga en 
previsió el més aviat possible pintar 
tota la senyalització viària de l’Avg. 
Gil d’Atrocillo vist el deteriorament 
de la pintura i la gran afluència de 
vehicles i persones que passen.

Per a finalitzar, des de Bloc-
Compromís seguirem fen política 
en positiu, apostant en fer política 
de baix cap a dalt recollint els 
suggeriments i propostes que ens 
trasllada la gent i fer un seguiment 
d’elles per a millorar Vinaròs.

BLOC-Compromís 
proposa varies actuacions 
a la via pública

El Ayuntamiento de Vinaròs y la Asociación 
de Comerciantes y Vendedores del Mercado 
de Vinaròs han firmado un convenio, con 
el objetivo de promocionar y dinamizar el 
Mercado Municipal como un espacio público 
de venta de proximidad. El acuerdo lo han 
firmado el alcalde de Vinaròs, Juan Bta. Juan, y 
el presidente de la asociación, Carlos Monfort,  
y hará posible la celebración de los Tast del 
Territori 2013, que tendrán lugar en el Mercado 
Municipal y difundirán diversos productos 
gastronómicos de nuestra comarca y zonas 
próximas, con especial atención, en esta 

edición, a productos que se comercializan en el 
Mercado, como los pescados, frutas y verduras, 
carnes, condimentos y pan.

El convenio contempla, como objetivo 
destacado de la Concejalía de Comercio, 
la planificación y organización de eventos 
promocionales del comercio local, colaborando 
con las asociaciones para la realización de 
campañas de animación y dinamización y 
promocionar el Mercado Municipal. Por su 
parte, desde la Concejalía de Turismo, apoyan 
la promoción de actividades encaminadas a 

incrementar la demanda turística y todo lo que 
esté vinculado a la diversificación de la oferta 
del producto gastronóimico.

El Ayuntamiento de Vinaròs difundirá  la 
actividad a través de diversas plataformas 
de difusión: ferias, Saborea España, guías de 
destino, guía gastronómica, redes sociales, web 
municipal y medios de comunicación. El material 
promocional estará disponible en la Tourist 
Info, espacio en el que, de forma anticipada, se 
pondrán a la venta las localidades, a un precio 
de 3 €, para asistir a los distintos Tast.

El Mercat Municipal de Vinaròs acollirà, per 
segon any consecutiu, els Tast del Territori, amb 
l’objectiu de donar a conèixer la rica i variada 
gastronomia de la nostra comarca i zones 
properes. La iniciativa compta amb l’organització 
de Mira que bo i el suport de les Regidories de 
Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs, així 
com la col·laboració del Mercat Municipal.

Després de l’èxit de la passada convocatòria, on 
totes les jornades van comptar amb una notable 
assistència i interès per part de productors 

participants i de comerciants del Mercat, s’ha 
decidit mantenir algunes de les degustacions 
que ja es van oferir el 2012, com la de peix fresc 
i llagostins de Vinaròs cuinats amb energia solar 
Sol Solet, Carns de Morellla o Xocolates i Cafès 
CREO. Així mateix, s’han afegit nous productes 
com cervesa Badum de Peníscola, Mel de Ramon 
Ortiz d’Ulldecona, Pataca de Vistabella, Ametlla 
d’Albocàsser, Tomata de penjar d’Alcalà de Xivert 
i Lo Nostre arròs del Delta de l’Ebre, i productes 
propis del Mercat de Vinaròs. El primer Tast del 

Territori del 2013 tindrà lloc el dimecres, 16 de 
gener, amb el Peix, salaons i envinagrats del 
Mercat de Vinaròs com a protagonistes.

Per participar en els Tast del Territori, cal 
comprar el tiquet, a un preu de 3 €, a la Tourist 
Info, amb dues setmanes d’antelació o a través 
de la pàgina web www.evadirte.com. Dins de la 
dinamització gastronòmica que suposen els Tast 
del Territori s’emmarquen també altres activitats, 
com les visites guiades al Mercat Municipal i a la 
Llotja Municipal de Vinaròs.

El Ayuntamiento y el Mercado 
Municipal firman un convenio para 
la celebración del Tast del Territori 2013
El principal objetivo es la promoción y dinamización del Mercado 
como un espacio de venta próximo y de calidad 

Tornen els Tast del Territori al Mercat de Vinaròs 
La iniciativa compta amb el recolzament de les Regidories de Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs 
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Guillem Alsina Gilabert

Mª Dolores Miralles

Pressupostos 
municipals 
2013    (1ª part)

El señor Gómez Acebes en una página 
titulada Fotos de ayer hace un comentario 
con fotografía de la plaza Tres Reyes. La 
fotografía publicada debe de ser muy antigua 
por el pequeño camioncito que está al frente 
de la fonda, fonda con la que tuve relación 
debido a que con uno de los propietarios 
éramos compañeros de trabajo en el Banco 
de Valencia, por cuyo motivo llegué a 
estar vinculado con la administración del 
establecimiento y en el día de la corrida de 
toros de las fiestas de San Juan y San Pedro 
valoraba las notas de las comidas que se 
hacían de los muchos visitantes que venían 
para asistir a la corrida, se llegaban a servir 
más de 150 cubiertos, tenían habitación casi 
siempre alguno de los toreros que actuaban 
en la plaza y recuerdo una anécdota de uno de 
ellos, cesar Girón, me pidió por favor advirtiera 
a las señoras de la limpieza que si entraban 
en su habitación abrieran y cerraran la puerta 
despacio, ya que había en la mesita de noche 
una imagen de la Virgen con unas velas 
encendidas y si se apaga una vela se apaga la 
vida del torero. Cuando esto me dijo ya salía 
vestido de torero hacia la plaza, a pesar de 
verse en la foto gente paseando por en medio 
de la calle San Cristóbal, todavía debía ser la 
carretera nacional Valencia-Barcelona, cómo 
han cambiado las cosas, se circula mucha más 
ahora que es calle y no carretera.

Leo que se han hecho obras en la rotonda de 
la entrada del puerto para que el mismo tenga 
un mejor acceso y todo o que se hace por 
comodidad para los ciudadanos y visitantes 
muy bien, se comenta que en el puerto es uno 
de los atractivos turísticos de nuestra ciudad, y 
pienso, preguntando (es mi manía preguntar) 
¿Qué preguntarán sobre el mismo cuando 
salen? Conozco algunos por ejemplo, el de 
Gandía y el de Denia. No se pueden comparar 
con el nuestro, que será uno de los primeros 
en dejadez, sobre todo a partir del transversal 
hacia el final, poco puedes hacer, ya que si 
sacas la vista del suelo el tropezón es seguro 
por los baches que allí existen y un paseo 
muy bonito es ir por arriba del muro pero sin 
baranda, corres el riesgo de bajar antes de 
llegar a la escalera al final del paseo marítimo, 
cuando empieza el puerto está muy bien, pero 
donde termina, creo que es cosa de obras de 
puerto y no sé porqué está tan abandonado.

Els segons pressupostos elaborats per 
l’equip de govern del PP, ens han decebut, 
encara més que l’any passat. En aquest exercici 
la nostra parrticipació en la seua elaboració ha 
estatnul.la, perquè en cap moment s’ha contat 
amb l’oposició.

Aquest any i perdonen l’expressió ha estat 
un autèntic desastre, perquè fins al divendres 
abans del plenari no se’ns van lliurar als 
partits de l’oposició els nous pressupostos, 
cal dir que estaven imcomplets. La diferent 
documentació se’ns ha anat lliurant amb 
contagotes i a destemps. S’ha explicat abans 
als mitjans de comunicació  grosso modo que 
als diferents partits que conformen el consitori 
municipal a dia d’avui. En les anteriors 
legislatures es liurava una còpia del borrador 
quinze o vint dies abans, per a que l’oposició 
poguera    revisar-los i estudiar-los a fi de 
que  després  fessent  les aportacions o inclús 
les critiques que consideresen oportunes.

Aquest any ha estat un autèntic despropósit 
la qual cosa confirma la nostra versió del 
descontrol que existeix en la política municipal 
entre els diferents departaments. Per tant en 
les diferents comissions d’economia i hisenda 
s’ha evitat el debat i les possibles reunions 
per fer aportacions als nous pressupostos, la 
qual cosa consolida una volta més la celeritat 
i improvisació per aprovar els pressupostos. ç

Una volta revisades les partides a 
temps record ( quatre dies, amb les festes 
nadalenques enmig), observem que es un 
esqueleto estructural de l’exercici anterior.
No s’ha aposta per unes politiques més que 
per unes altres, unes pugen un poc, altres 
baixen, altres estàn més detallades, altres 
menys sobre tot les que fan referència a gasto 
corrent (enllumenament, manteniment de 
vies públiques, despeses de personal….), amb 
la qual cosa entenem que al menys que es 
paralitze gran part de l’activitat municipal, es 
tindran i es veuran obligats a fer modificacions 
pressupostàries durant aquest nou any, fet 
tantes voltes criticat a l’anterior equip de 
govern, però eina utilitzada de forma habitual 
per nou govern municipal durant l’exercici 
2012. La utilització habitual d’aquesta eina, 
ha deixat al Sr. Molinos i al PP, com es diu 
coloquialment    “amb el cul a l’aire”, per fer 
allò que van jurar que no farien mai, perquè 
asseguraven que els seus pressupostos serien 
impecables. El temps una volta més ens ha 
donat la raó.

5 de gener de 2013, 19:30h. Aquesta data i 
aquesta hora en concret, quedaran marcades 
en l’imaginari col·lectiu vinarossenc, com el 
dia i l’hora en que als governants del             PP-
Vinaròs se’ls en va anar l’olla definitivament. Tot 
va començar amb la posada en funcionament 
de la sirena d’avís del port llagostiner. Al mateix 
moment en que Melcior, Gaspar i Baltasar 
desembarcaven, els veïns apostats durant 
hores pels carrers de la ciutat per veure passar 
a sa majestats, comprovaven amb els seus 
propis ulls, que aquells que ens governen són 
gent molt “especial”. Devorats per la seva dèria 
de retallar tot allò que és públic, i aprofitant la 
saviesa agrícola del senyor Alcalde, els 11 de 
Juan van aconseguir una nova fita en matèria 
d’estalvi econòmic, empeltar la Fira Agrícola 
i la Setmana Santa amb la Cavalcada de Reis. 
Una posada en escena de tractors, policia, 
autoritats, dames, cornetes, patges reials, 
caramels, música i Reis Mags, digna del mateix 
Quentin Tarantino després d´haver passat una 
molt mala nit.

Tot i això, i en una nova prova irrefutable 
de que parlem de gent “especial”, els Juan, 
Medina, Amat, Tàrrega i cia, van desfilar pels 
carrers de Vinaròs de manera estoica, com 
aquells que es creuen, que els centenars de 
vinarossencs que hi havia pels carrers per 
veure la cara de felicitat dels seus petits al 
veure passar als Reis, havien sortit al carrer per 
fer-se fotos amb ells.

Amb aquesta majoria absoluta que tenen, 
a “la gente de a pie”, només ens queda la 
resignació de veure com la història recordarà a 
Messi com el col·leccionista de pilotes       d’or, 
a Rajoy com aquell que va acabar en l’Estat del 
Benestar en tant sols una legislatura, i a l’equip 
de govern del PP-Vinaròs, com al precursor de 
la “Magic Week Farm”.

Però la gent “especial”, lamentablement 
per a tots nosaltres, mai en té prou, i com els 
esportistes d’elit, busquen superar-se dia a dia 
amb noves fites. Ara, després d’il·luminar-nos 
intel·lectualment amb Bombostí i la Magic 
Week Farm, tot apunta a que ens reserven una 
gran sorpresa carregada d’innovació amb la 
celebració del Carnaval 2013. Que el Melcior 
vingut de la Safor ens agafi confessats.

Per acabar, només dir que a mi, 
personalment, la cavalcada dels reis em va 
fascinar, encara que vaig trobar molt a faltar 
alguna peanya amb el seu Crist corresponent 
i algun caputxí portador d’espelmes. Ho deixo 
aquí com a suggerència.

Magic Week 
Farm

BDM
consultores

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Curso de Inglés: ATENCIÓN AL PÚBLICO (nivel básico) Horario de 15.00 a 19.00 horas
Curso de Inglés: GESTIÓN COMERCIAL (nivel medio) Horario de   9.00 a 13.00 horas
Nº de alumnos: 15 por curso - Centro colaborador SERVEF
LUGAR: Pg. Ind. El Collet, parc. 317-1º 12580 BENICARLÓ - Interesados llamar al Tel. 964 46 71 37 de 8 a 15 h.
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Pressupost 2013 i 
Reines del Carnaval

Jordi Moliner Calventos

Una llàstima que el plenari més important 
que es celebra en tot l’any on es parla i es debat 
de com s’han de repartir els gastos i els ingresos 
del nostre poble va passar sense pena ni gloria 
al donar només un hora de temps per a que els 
grups de l’oposició diguem la nostra. Al ficar-
ho una hora abans del plenari ordinari de cada 
mes, poc temps ens va quedar per exposar les 
nostres opinions. Un pressupost amb retallades 
importants en partides que no creiem que 
fossen necessaris, 14% en la partida de comerç, 
40% en la partida de cultura, 20% en la partida 
en turisme, unes àrees que son un motor per a 
la nostra economia, mentre l’equip de govern 
del PP, continuen mantenint els dos llocs del 
personal de confiança de l’alcalde (secretaria i 
assessor de serveis) i els dos cotxes de gamma 
alta, i altres partides menudes que no creiem 
que siguen importants. Ens volen enganyar 
dient que “aquest pressupost es molt social” i la 
partida de benestar social només puja un 6% 
quan deuria de ser la més ampliada degut a la 
greu sitació que ens trobem. 

Sobre canviar de lloc la presentació de les 
reines del Carnaval per la falta de cabuda 
de gent que assisteix entre comparseros, 
vinarossencs i gent que ve de fora es normal que 
la Plaça de Bous amb un aforament per a 1.300 
persones, i aplicant la normativa, no complixca 
amb les mesures mínimes de seguretat i es mire 
de traslladar aquest event en un altre lloc. Fins 
que no ha passat lo de Madrid Arena ningú 
s’havia ficat en serio sobre aquest tema que des 
de fa molts i molts anys tots ho sabiem però 
callavem. Ara cal que a un mes vista de la gala 
de les reines, la COC i l’ajuntament, comencen 
a mirar llocs alternatius. L’esplanada dels solars 
nets del Fora Forat o els terrenys del Camp de 
Futbol del Servol dos propostes per a valorar 
al meu entendre. En tant sols un mes es difícil 
redactar un projecte, a condicionar el camp i les 
grades per a events o adequar l’espai per aplicar 
les mesures de seguretat adients, però crec que 
es una proposta per a estudiar per a propers 
anys i valorar econòmicament si podria ser 
rentable ja que no només podrien fer els actes 
del carnaval sinó concerts de música, trobades 
moteres, espectacles d’exhibició etc... Que els 
tècnics municipals facen un estudi i sabem en 
quins costos estem parlar a lo millor no es tant 
com se pensa. Ahí deixo el meu granet de sorra 
en aportar idees i una proposta per a estudiar i 
debatre.

Neus Olives Pardo

Paraules
Encetem el 2013 i la memòria se’ns en va cap 

a un dels millors poetes de la nostra cultura, 
Salvador Espriu. Va nàixer ara fa cent anys i 
els seus mots foren tan  contundents i aspres 
com la situació requeria, sense renunciar a 
la creació d’una bellesa i cadència poètica 
sublims. Les seues paraules enardiren tremps i 
consciències en temps difícils i ara, que no són 
millors, es celebrarà l’any del poeta. Esperem 
que no siga una celebració estèril.

No corren aires favorables per a les paraules, 
eina de poetes. Ara com ara, se les han 
apropiades governants, grans empresaris i 
altres espècimens de fauna semblant. Les 
utilitzen amb la poca vergonya que en delata 
la ignorància, un desconeixement elemental 
i una arrogància execrable. Si algú no s’ho 
creu, que escolte la pantomima d’entrevista 
en què el rei d’Espanya féu gala d’un mal ús 
de l’espanyol que faria avergonyir les famílies 
demandants d’escola en aquesta llengua. Mal 
pronunciades i mal emprades, les paraules 
del reietó destil·laven verí contra qualsevol 
vel·leïtat de trencar la unitat de l’Estat. I alhora 
no en deia ni una sobre els afers de la seua 
família corrupta.

Però malauradament no és l’únic. Sempre 
que algú relacionat amb el poder, polític o 
econòmic, pren la paraula ho fa amb la voluntat 
d’enganyar. No s’hi valen subterfugis. Algú 
recorda les promeses de l’empresa ESCAL? Sí, 
la del gas. En paraules del seu representant, i 
de l’alcalde vinarossenc de l’època, el maig 
de 2012 s’havia de fer la connexió. La veritat 
és que ni en tot el 2013 serà realitat i si algun 
dia ho és, les paraules màgiques sobre els lloc 
de treball assegurats hauran estat i ja ho són, 
paraules d’una falsedat absoluta. 

En un àmbit més general, les amenaces 
del PSOE d’ampliar l’edat de jubilació les ha 
sentenciades el PP. Amb aspecte seriós per 
guanyar-se adeptes, trien entre els mots del 
diccionari els més escaients per emboirar 
encara més l’ànim de qui, a l’atur crònic o amb 
el sou retallat, hauran de front, sí o sí, a l’esforç 
gegantí de tapar els forats ciclopis. També són 
de serp les paraules que posen fita a la sortida 
de la crisi. Perquè la fita s’ha anat allunyant a 
mesura que la realitat es fa més crua. No hi ha 
sortida propera i fins que el sistema no torne 
tothom mut i sense voluntat, no hi haurà 
prosperitat per als poderosos. El silenci dels 
corders és la seua panacea. Però si els corders 
no belen ja no són corders, i si no prenem les 
paraules als qui en fan un ús letal perdrem la 
condició d’humans. No tothom pot ser Espriu, 
però els seus mots ens pertanyen.

Interesados llamar al teléfono: 699 000 942

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON EL 
CENTRO CULTURAL DELTA EN VINARÒS!

Desarrollo de un programa cultural que funciona en Deltebre 
desde hace más de 15 años.

Buscamos familias que están interesadas en acoger 
estudiantes franceses en viajes culturales, en grupos de 2 

ó 3 personas, durante los meses de marzo, abril y mayo, en 
estancias de 3 ó 4 días. SE GRATIFICARÁ!!

 

Els anys passen, i d’açò ja han 
transcorregut més de sis-cents, just 
des de quan en el nostre xicotet i 
modest municipi, va esdevenir un 
fet, que portaria fins ací a diverses 
de les personalitats més destacables 

del territori valencià, concretament gràcies a les 
reunions dels parlaments de fora i dins, amb motiu 
del Compromís de Casp.

Hem de pensar que aquest episodi històric, 
es va desenvolupar a Vinaròs, una jove localitat, 
amb menys de dos segles des de la seua 
fundació cristiana, que els habitants van triar 
per diferents raons GEO estratègiques, i entre les 
quals destacava la seua fàcil defensa, a causa de 
les morfologies naturals que oferia el terreny. Un 
fet pel qual ràpidament, les seues gents es van 
adaptar i van saber traure-li un màxim rendiment 
a aquell nou espai geogràfic.

En aquell hàbitat, existien diferents formacions 
(barrancs, llomes, estanys...) en les quals sense 
haver d’enginyar-se-les molt, qualsevol podia 
explotar varietats de recursos.

Aquest va ser el cas de barrancs naturals que 
s’excavaven sobre el glacis quaternari d’aquest pla, 
i que ràpidament van passar a transformar-se en 
respectuosos fossats medievals. Petites elevacions 
del terreny, al voltant de les quals s’alçaria 
una muralla i els conseqüents habitatges dels 
pobladors. Els entrants de la línia costanera, i que 
de seguida exercirien la funció d’embarcadors, 
representant els principals pilars de l’economia 
marítima..., i d’aquesta mateixa manera, tantes 
i tantes encluses de la nostra geografia local, 
que com a conseqüència del creixement 
demogràfic i avanç territorial que la ciutat ha anat 
experimentant, acabarien desapareixent.

Actualment, molts d’aquests antics barrancs 
han passat a convertir-se en nous camins asfaltats, 
diverses d’aquelles elevacions ara són carrers que 
s’han integrat dins del casc urbà de la població, 
i així un llarg llistat d’espais que avui molts no 
aconseguiríem relacionar amb aquell entorn 
verge.

Hem de pensar que quan es fundà la alqueria 
cristiana de Binalaroç, estaríem davant un espai 
pràcticament sense alterar, escassament afectat 
per l’acció de l’home, com a resultat de la baixa 
pressió demogràfica que va exercir l’anterior 
comunitat de pobladors musulmans. 

És per aquest motiu, que el pròxim divendres 25 
de gener, de la ma del geògraf local David Gomez,   
intentarem retrocedir en el passat, per a imaginar 
i recrear aquell Vinaròs de finals de l’Edat Mitjana, 
molt semblant al que van veure els ulls de Grinyó 
de Ballester i els pobladors que l’acompanyaven.

La geografia física 
de Vinaròs i els 
primers pobladors  
al voltant de 1411
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

Plenari ordinari 
de juliol

L’Associació de Veïns de Vinaròs 
Migjorn, acollim-nos al Reglament 
de Participació Ciutadana,férem 
la següent proposta d’acord al Ple 
Ordinari de juliol.

Primer.- Aprovar la sol·licitud 
de dotació pressupostaria al Ministeri 
d’Agricultura,Alimentació i Medi Ambient, 
Direcció General de Costes, necessària per acabar 
l’obra de la rehabilitació de les platges situades 
al nord del Port de Vinaròs, Varador , Fortí, Fora 
Forat i bocana del Cérvol.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció 
General de Costes.

Proposta que se va aprova amb majoria la 
moció presentada per l’Associació de Veïns 
Migjorn.

Dins el projecte de la remodelació del passeig, 
la Direcció General de Costes contemplava la 
remodelació dels espigons, més l’aportació de 
moltes tones d’arena. Tots els processos legals 
d’exposició publica havien conclòs, l’últim el de 
Medi Ambient es va aprovar al juny de 2011. 
Desde Migjorn creiem, estem segurs, que en 
un temporal fort (tard o d’hora el tindrem) el 
passeig està en perill de rebre algun desperfecte 
greu, inclús amb perill de inundació del pàrquing 
i de la façana marítima. 

Al junt de 2011 presentarem mitjançant la 
regidoria de Participació la proposta abans 
esmentada. Proposta que fou aprovada al Ple 
Ordinari de juliol.

El 06 de novembre de 2012 presentem una 
instancia, (registre d’etrada16998) per la qual 
Migjorn sol·licita de l’Alcaldia informació sobre les 
mocions aprovades, ens comuniquen que l’acord 
va ser traslladat als organismes corresponents 
el 07/08/2012. Així mateix se’ns diu... “Aquesta 
Alcaldia indica que no li consta acceptació de les 
mateixes per part dels organismes oficials que 
pertoca”... (hi ha que insistir, fer-se pesats).

Migjorn vam fer un error al no incloure en la 
Proposta d’Acord, lo següent: Que als diputats 
dels partits politics al Congrés de Madrid, amb 
seu a Vinaròs, fer-los arribar l’acord de ple, i 
conjuntament fer la proposta al Govern Central, 
perque en el debat dels pressupostos de l’Estat, 
la Direcció General de Costes inclogués la 
partida necessària, (6 milions) per acabar l’obra  
del passeig, refer els espigons, més l’aportació 
d’arena.

Tant mateix si els partits esmentats fan 
vertadera unió, 6 milions poden traure’ls 
d’algun raconet. Que son 6 milions d’euros, 
al costat dels mils de milions que faran cap al 
forats negres de la banca?

Carlos Martín-Portavoz  CC.G.T. -VINARÓS

Lo había visto en ciudades como Madrid, pero 
nunca en Vinarós,  una procesión de hombres, 
mujeres y niñ@a en colas, reclamando el 
derecho social que les corresponde; un hecho 
que cualquiera de ellos hubiese cambiado por 
el orgullo y placer de trabajar y saber que con 
su esfuerzo sacarían a sus familias adelante 
con orgullo, que tuvieron que tragarse para 
subsistir y recoger, una ayuda que ellos en otros 
momentos la dieron, (UNA CARAVANA CON 
DESESPERANZA) en Avd. País Valenciá.  

Nos dolió a mi amigo Luis y yo, el considerarnos 
privilegiados por tener trabajo o pensión, 
pensamiento de tristeza y dolor instantáneo 
que desechábamos al instante, por un acto 
de rebeldía contra la situación provocada por 
inútiles y traidores Gobernantes súbditos y 
bufones del Capitalismo, que han llevado a sus 
Pueblos a la miseria mas humillante de un ser 
humano, “LA MENDICIDAD” el escalón mas bajo 
de la degradación del ciudadano.

A las puertas de “Caritas”, viendo la larga cola 
de ciudadan@s conocidos, vecinos y amigos 
nos dio, rabia, vergüenza y  deseos de seguir 
luchando y saliendo a la calle manteniendo la 
lucha de derechos que en todas las ciudades 
de este País siguen habiendo y que en Vinarós 
debemos seguir realizando.

La soliralidad continuada por Asociaciones, 
ONGs, Particulares e incluso por NN.GG  de 
Partidos Políticos, eso engrandece el valor 
humano de las personas, pero eso nos lleva 
a lo que quieren los Gobiernos  inculcar a 
la ciudadanía a aceptar la situación, porque 
estamos en crisis y convencerla que las cosas 
son así,(CUIDADO CON ESTA DOCTRINA QUE 
SE IMPLANTA EN LA MENTE DEL CIUDADANO 
PORQUE SI ESTE DOGMA  SE ASUME POR EL 
PUEBLO, ES EL PASO A LA DEGRADACIÓN DEL 
SER HUMANO Y EL INICIO DE LA EXCLAVITUD 
SOCIAL).

A  NN.GG del P.P. y PSE de VINARÓS  que en el 
DIARIET y  7 DIES, exponen el esfuerzo y ayuda 
realizado (precisamente por los ciudadan@s 
de Vinarós de la recogida de alimentos) para 
ayudar a los desfavorecidos, yo personalmente 
y con voz clara pienso que el hecho es tan 
humano y solidario como cualquier recogida, 
“EL ENGAÑO” esta; que esta situación la han 
provocado Partidos Políticos. y que teniendo 
la verdadera forma de solucionar el problema 
de la Nación con la mayoría absoluta dada por 
el Pueblo, le robáis Derechos Constitucionales, 
arrojais a la miseria y “limosnas”, a los 
ciudadan@s.

Al P.P.-VINARÓS; jóvenes, con estudios, 
cultura, sin agobios económicos básicos, de 
clase media, alta  si tanto “QUEREIS” al Pueblo, 
las “NN.GG” (IDEAS NUEVAS  Y FORMAS 
PROGRESISTAS), ya que sois la generación de 
relevo, luchar por un cambio de Constitución 
que no es vuestra, ni se adapta a vuestro 
tiempo,; pero para que hablar si .mentalmente 
os militarizaron, os enseñaron a obedecer sin 
rechistar y os robaron el mejor derecho del ser 
humano “LA LIBERTAD DE OPINION PERSONAL”. 
Y si realmente es esa vuestra “FE”  no pidáis 
a los ciudadanos lo que sois incapaces de dar 
( ASÍ NOS VA A ESTE PAÍS). ¿SUEÑO QUE ME 
EQUIVOCO, O SOLO ES UN SUEÑO?.

Vinarós: colas  de 
(caravanas  de 
desesperanza)

Manuel Villalta

Teatre en nadal

És normal que en dates nadalenques se 
solen fer funcions de teatre i representacións 
religioses.

També els nostres representants 
politics en l´Ajuntament de Vinarós han 
fet la seua representació teatral el dia 
27-12-2012,durant la celebració del 
ple ordinari. Encara que no va ser una 
representació religiosa, mes bé va ser una 
representació vergonzosa.

La dita actuació va ser motiu el punt del 
ordre del dia N:7.”Proposta per a la reducció 
de les asignacions als grups politics.

En Esquerra Unida entenem que segons el 
que es va fer i com, descaradamente és una 
mesura partidista i populista.

El debat de dit punt per part de tots el 
partits va ser vergonyós.Tots els representats 
són sabedors de la realitat per la qual esta 
passant el poble de Vinarós i moltes families, 
tan en el tema laboral,social,economic…I 
és estant tots junts prenent mesures i 
decicions que puguen ajudar a la presa de 
soluccions,peró no amb mesures partidistas  
populistes i debats que només serveixen 
per a tapar les vergonyes de alló que es va 
prometer i no s´ha fet.O utilitzant el debat 
per a intentar justificar-se.

Esquerra Unida pregunta:?Perque els 
representats municipals no van dir en 
campanya electoral el que volien cobrar.¿ 
Quants eu portaven en el seu programa.¿

Que se sápia l´any 2011 ja estavem patint 
la crisi, i la primera mesura que va adoptar 
l´equip de govern del Partit Popular va ser 
la asigmació dels sous.I ningú va dir res. No 
es va pensar en la situació económica de l´ 
Ajuntament ni de moltes families del poble. Si, 
es van fer algunes comparacions,valoracions 
i propostes per part d´ algun partit de 
l´oposició,com el no cobrar durant un temps 
l´asignació per a l´ajuda de la compra de 
llibres,peró.?En que ha quedat.¿  

Han hagut de passar 19 mesos de l´actual 
govern municipal pequé es donen comte de 
la difícil situació per la qual esta atravessant 
l´Ajuntament i gran part de la ciutadania.

Quant de temps més ha de passar perque 
l´equip de govern s´assabente que es poden 
pendre altres mesures i gestionar altres per 
a estalviar i compartir millor els recursos.

També dons d´Esquerra Unida volem 
recordar que amb la rebaixa dels sous 
inclus hi haura algun regidor que encara 
cobrará 625 euros al mes a banda de la seua 
nómina del seu treball,com és el cas del Sr. 
Luis Gandia,i justamente va ser ell el que va 
pronunciar la frase.”Que no estava en politica 
per Diners, sino per a treballar pel poble.

El recorden al SR. Gandia que en Vinarós 
hi ha moltes  persones que estan cobrant 
400 euros al mes sense altre treball ni 
posibilitat d´aconseguir-lo. I molts altres 
que no perceben ni els 400 euros.

El que si queda clar és que els nostres 
representants municipals són conscients 
de la difícil situació per la qual esta passant 
molta gent en Vinarós. Peró de lo que no són 
conscients és que amb debats com el del 
dia del ple i amb eixa defensa de postures 
no s´ els esta ajudant.
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

La plaça dels Tres Reis esta situada en ple centre de la ciutat i com 
cada vesprada, del 6 de gener va tindre una visita molt reial. En esta 
ocasió va ser el rei Gaspar el que va repartir les joguines per als mes 
menuts ja que abans va ser rebut pel president de la Penya Taurina 
Pan y Toros, Maximo Adell.

13

Visita reial a la Pan y Toros
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LIBRITO DE LAS
COMPARSAS
  2013

¡Ya puedes anun
ciarte!

Y además te publicaremos la programación 
de tu comparsa de forma gratuita

Comercial: 964 45 00 85
Montse:   696 106 913

información: tel. 964 45 00 85 - llibrets@gmail.com

LIBRITO DE LAS
COMPARSAS Carnaval 
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Como ya es tradicional desde la creación de 
la Escola de Futbol Futur 09, Papa Noel visita 
por navidad a los alumnos. Hasta la temporada 
pasada, visitaba por sorpresa a los alumnos 
durante los entrenamientos en la Ciudad 

Deportiva de Vinaròs. Ésta temporada el club ha 
preferido reunir a todos los alumnos y cuerpo 
técnico en una merienda en El Casino, donde 
tras los bocadillos y patatas, Papa Noel visitó a los 
alumnos, recogió las cartas de los niños que aun 

estaban pendientes de enviar y regaló fotografías 
del día de la presentación. Tras hablar uno por uno 
con todos los alumnos presentes, Papa Noel siguió 
su camino y trabajo navideño, y esperamos que la 
próxima navidad vuelva a visitarnos.

Papa Noel visita a los alumnos del Futur 09
El pasado 21 de Diciembre durante una merienda en El Casino para todos los alumnos.

La Nit 
més màgica
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A.C.

Els Reis d’Orient van passar per Vinaròs 
regalant tota la màgia que acostumen 
aquestes personalitats d’Orient que solen 
vindre acompanyat de regals. Malgrat la 
crisi, aquest any van fer un reial esforç i 
van colmar la majoria de desitjos dels més 
menuts de Vinaròs. Des de la seua arribada 

al port, com tots els anys, Ses Majestats 
Melcior, Gaspar i Baltasar van efectuar el 
recorregut amb les carrosses, i el tradicional 
repartiment de caramels acompanyats, 
a més, per una amplia comitiva de més 
de 200 persones encapçalades per La 
Alianza, una aportació musical a la qual se 
sumaven les bandes de cornetes i tambors. 
El gimnàs Gentsana va efectuar la posada 

en escena d’una coreografia especial 
pensada per a la cavalcada, circumstància 
que va contribuir  a la dinamització de 
l’acte, segons apuntava la regidora de 
Festes, Carla Miralles. La sorpresa en els 
ulls dels més menuts van contribuir, com 
en cada edició, a que els adults se sentiren 
contagiats per la màgia d’una de les nits 
més esperada de l’any.  

La Nit 
més màgica
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Visita a Caixa Vinaròs
La fascinació dels infants per els Reis mags se traslladava durant el cap de 

setmana a les dependències de Fundació Caixa Vinaròs. Dins del tradicional circuit 
que realitzen els Reis d’Orient per la ciutat, l’entitat rebia la seua visita, moment que 
era esperat amb il·lusió per els més menuts, que s’apropaven al·lucinats per seure 
al genolls reials o, simplement, per aproximar-se a fer-se una foto per al record amb 
tant il·lustres acompanyants. L’alegria per les reaccions dels més menuts aconseguia 
la implicació de les mares i pares, que vivien el moment amb tanta o més il·lusió que 
les seues filles i fills.



Els Reis Mags a 
L´Hospital de Vinaròs

J.Z.

Amb el que tinc,
 m’entretinc

A SANT ANTONI UN 
PAS DE DIMONI

18

L´Hospital de Vinaròs

18

Acabem de estrenar un nou any i el 
calendari festiu ja es molt viu donat que 
passada la màgia dels reis mags la realitat 
torna a ser ben crua tot i que no devem de 
perdre la esperança en el dia a dia per a que 
les coses vagen millorant per a be de tota la 
ciutadania per lo que de prompte ja tenim 
aquí la festa de Sant Antoni molt arrelada 
al nostre municipi i on des de ja fa molts de 
anys caixa Vinaròs li ha donat mes impuls 
per a que sigue mes participativa i on els 
majorals també tenen el seu lloc amb la 
col·laboracio del ajuntament, per tant este 
cap de setmana i a la plaça de les Corts 
Valencianes tindrem el IV mercat de Sant 
Antoni amb tota clase de productes de la 
terra i on entre les moltíssimes activitats 
programades. Sobretot cal destacar el dia 
de la festa el 17 de gener i es que al caure 
Sant Sebastià en diumenge lo que va 
davant sempre hi ha que aprofitar-ho i ara 
tenim la ocasió. 

Dit aixo i seguint de gresca hem de 
parlar del carnaval donat que enguany 
la gala de les reines de les comparses es 
trasllada a fora del forat o sigue que el cor 
de la festa carnavalesca entre les casetes 
de les comparses, la carpa festiva i la lluïda 
presentació de les reines brillara amb llum 
pròpia des de la mateixa façana marítima 
vinarossenca i es que si es aixi o tindrem tot 
a ma i aixo sempre estimula una mica mes 
el cos fester de cadascú i es que realment lo 
que interessa es la seguretat però sempre 
se’n dona mes quant ja ha passat algo i fins 
i tot amb morts .

Com cada matinal del 
diumenge 6 de gener i des-
près de una intensa nit de 
treball repartint joguets 
per les diferents llars del 
nostre municipi , Melchor, 
Gaspar i Baltasar van visi-
tar el hospital comarcal de 
Vinaròs agafant per sorpre-
sa a mes de un i on donar 
caramels i tortells per en-
dolçar la jornada a tot el 
equip del centre sanitari 
que estava de guàrdia.
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El passat dijous 20 de desembre 
, alumnat de l’IES José Vilaplana 
de les aules PASE ( Programa 
d’Acollida per alumnat immigrant 
) i de Pedagogia Terapèutica , vam 
realitzar una ruta per diversos llocs 
de Vinaròs per tal de saber més 
coses del nostre poble .

La  primera destinació va ser l’ 
ECOPARC de Vinaròs . Miquel , un 
treballador  de L’Ecoparc ens va 
explicar que estaven en  un centre 
de recollida selectiva de residus 
i fems. Un lloc on  pots desfer-te 
d’aquells mobles i coses que et 
sobren a casa i no sabies on tirar-
los, i també un punt de recollida 
de materials com el vidre, paper i 
cartró, fusta, etc. per a reciclar-los . 

Miquel ens va relatar com 
els materials que ací arriben 
son transportats a plantes de 
tractament i als abocadors 
adequats.  Prèviament ja haviem 
parlat  a l’aula de la importància 
de les  tres “R” – reciclar , reduir i 
reutilitzar -  Contribuir a la millora 
del medi ambient és tan fácil com 
portar a terme eixes tres accions 
i  separar les nostres deixalles i 
dipositar-les després al contenidor 
corresponent o anar a   l’Ecoparc . 

La segona visita va ser a la seu 
de la Fundació Caixa Vinaròs. 
L’edifici està al carrer Socors. Nati 
va ser la guia que ens  va ensenyar 
un munt de tresors didàctics : 
Exposicions del camp i la industria 
a Vinaròs , màquines fotogràfiques  
i  cinematogràfiqiues , un espai 
de la mar, l’emotiu espai dedicat 
a Francesc Batiste Baila on els 
alumnes van trindre l’oportunitat de 

sentir el relat de les vivències del Sr. 
Batiste i van   identificar l’uniforme 
que portaven els empresonats 
als camps de concentració . I 
encara havia més : una exposició 
de vestits de núvia de finals del s. 
XIX i principis del XX , un quadre 
de Peiró al que havia adjunt un 
piano que sonava a soles amb una 
melodia interpretada per Carles 
Santos i com a guinda  l’observatori 
astronòmic on hi ha el telescopi....
Tots estaven comprovant que anar 
a museus no és avorrit i , a més , 
s’apren moltíssim. Per cert que el 
nom de la Casa Mebrillera és degut 
al cognom del seu antic propietari. 
La majoria de nosaltres pensaven si 
seria un lloc on havia molts d’eixos 
fruits , però no ....

Com a cloenda teniem una 
cita al Casal Jove . Angels com 
a  responsable del Casal i Empar 
com a tècnica de joventut 
de l’Ajuntament van ser molt 
amables i ens van contar què era 
i com funcionava el Casal Jove . 
Un muntatge informàtic ens va 
mostrar fotos de tallers i activitats 
fetes :  grafiti  ,Cursos de Clowns 
i de fomació de monitors per a 
treballar amb xiquets  , festes …….  
. Alguns del grup  van aprofitar per 
fer-se socis  . El Casal Jove dona 
l’oportunitat d’aprendre ,  divertir-
se  i relacionar-se amb molta gent .

Els murs de l’aprenentatge 
aquell matí s’havien ampliat als 
diferents llocs visitats  . Gràcies a 
totes les persones que  ho han fet 
possible .

Feliç 2013 a tothom.

El camí  es un lloc perfecte per aprendre :
“ la pedra en sec i construccions rurals , un modus vivendi” 

Visites didàctiques a l’ Ecoparc , 
Fundació Caixa Vinaròs i Casal Jove

Aprenent per Vinaròs!

La màgia de la Fundació Caixa Vinaròs (Casa Membrillera):
Un piano que toca a soles

A la Fundació Caixa Vinaròs van visitar l’emotiu 
espai dedicat a Francesc Batiste Baila on els 
alumnes van trindre l’oportunitat de sentir el 
relat de les vivències del Sr. Batiste

LA OBRA DE TEATRO  “ Y DIOS CREO AL HOMBRE” de la compañía Els Figurants
programada para el día 19 de enero de 2013

queda aplazada   Rogamos disculpen las molestias
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Macaulay Connor és l´Enric Pla

Fora de 
camp
Les cròniques de 
Macaulay Connor

Va pensiero

21

cultura

“No hi ha cap servilisme que sigui desinteressat” (Joan 
Fuster, Diccionari per a ociosos, 1964)

Sento que, en època de dificultats econòmiques quant 
antes necessitats socials queden desateses (que no es 
pot, repeteixen els que preserven els seus beneficis i 
privilegis), sobren els “adorns culturals”. I en això, com 
en tantes coses, els nostres dirigents demostren el seu 
tradicional egoisme… i ignorància. Basta escoltar als 
suposats ministres, conselleres o regidors de cultura (i 
educació) per saber que no anem be.

La paraula “cultura” procedeix del cultiu de la terra 
(l’activitat productiva per antonomàsia) i va donar origen 
a formes belles (avui en desús) com parlar de “persones 
cultivades”. Obliden els que creuen que la cultura és 
una cosa no essencial, que art i cultura conformen la 
nostra ànima col·lectiva i individual. Qui recorda als 
que mangonejaven en època de Shakespeare, Mozart, 
Tolstoi o Camus? Ningú recordarà en uns anys a aquests 
politiquillos (encara que algunes dels seus nyaps seguiran 
visibles),mentre Miguel Hernández, Joan Fuster, Alfaro o 
Raimon seguiran vius, a través de les seves obres, en les 
persones que tinguin la sort d’estar cultivades.

Un exemple d’aquesta persistència cultural quedà palès 
en un episodi recent entorn al famós passatge del Cor 
dels esclaus (Va pensiero) de l’òpera Nabucco que Verdi 
va compondre en 1842. En la seva època, molts italians 
van assimilar aquest lament dels esclaus com a cant 
contra l’opressió estrangera en què vivien. Es corejava 
en les representacions en desafiament als austríacs i 
l’escena obria Senso (1854) de Visconti, i apareix fins a en 
l’encaramel·lada La Destinació de Sissi (Ernst Marischka, 
1957).

El març passat, es va representar a Roma, dirigida per 
Riccardo Muti (commemorant la unificació italiana). 
Abans de la representació, l’alcalde va pujar a l’escenari 
per denunciar les retallades culturals del Govern, en 
presència de Berlusconi. L’òpera es va desenvolupar 
normalment fins que va arribar el “Va pensiero”. El públic 
va demanar un bis, mentre cridava “Vica Itàlia!”. Muti va 
mirar al públic, i a Berlusconi, i va dir: “Estic d’acord, “llarga 
vida a Itàlia”, però avui sento vergonya del que succeeix al 
meu país. Aquesta nit, quan el Corcantant “Ai, el meu país, 
bell i perdut”, vaig pensar que, si seguim així, anem a matar 
la cultura sobre la qual es va construir la història d’Itàlia. En 
tal cas, la nostra pàtria, estaria de debò “bella i perduda”. Jo 
he callat durant molts anys. Ara hauríem de donar-li sentit 
a aquest cant. Els proposo que s’uneixin al cor i que cantem 
tots”.

Si volen veure-ho, teclegin en YouTube “Va pensiero 
Riccardo Mutti”, val la pena. Enfront d’aquests polítics 
“cenizos”, incapaços de transmetre esperança, la música, 
l’art o la literatura són armes essencials. Per això ens les 
volen llevar, oi Alicia?

La sala d’actes de Caixa Vinaròs va 
acollir el concurs anual de redacció 
de Sant Antoni que la Fundació Caixa 
Vinaròs organitza per tal de dinamitzar 
l’escriptura entre el sector més jove de 
la ciutat sempre al voltant d’un tema 
vinculat a Vinaròs, les seues arrels, o els 
seus costums. Aquesta és una de les 

nombroses activitats organitzades des de 
la Fundació per commemorar la festivitat 
de Sant Antoni, patró dels animals i sant 
molt vinculat al camp. El lliurament de 
premis del XXIII concurs de redacció de St. 
Antoni deu tindre lloc el pròxim dia 16, a 
les mateixes dependències, a partir de les 
18 hores.

XXIII concurs de redacció de St. 
Antoni de la Fundació Caixa Vinaròs

A.C.

La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs, organiza para 
este próximo viernes día 18 de los corrientes, el acto de la elección del cartel 
de la próxima Semana Santa de 2013.

La exposición de las obras y la elección del cartel ganador y dos finalistas, 
se realizará, en la Sala de Actos de la “Biblioteca Municipal”, sita en la C/. Pilar 
nº 26 bajos.

Recordamos que es un acto abierto y en el que podrán estar presentes los 
concursantes y público en general.

Salvador Quinzá Macip
Secretario de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs.

Cartel Semana Santa 2013 
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El edil de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinaròs ha informado sobre la aparición 
en el antiguo almacén municipal de los 
dos tomos de una primera edición del libro 
“Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, población y frutos del Reyno 
de Valencia” de Cavanilles impresos en la 
Imprenta Real de Madrid los años 1795 y 
1797.

Gandía destacaba que “tras la 
inauguración del archivo histórico en la 
Casa de la Cultura se está procediendo 
por parte de personal municipal a la 
limpieza y ordenación de todo el material 
que estaba disperso por diferentes 
instalaciones municipales y nos hemos 
encontrado con esta grata sorpresa 
pues dichos volúmenes no estaban 
inventariados y por tanto se desconocía 
de su existencia.” Los dos volúmenes 
de las “Observaciones” de Cavanilles se 
encuentran en buen estado aunque les 
faltan algunas láminas.

Junto con esta importante obra 

“también se han encontrado diferentes 
libros de derecho de los siglos XVI y XVII de 
los que al menos 3 no figuran en ninguna 
otra biblioteca pública de España tras la 
consulta realizada en el Catálogo colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico Español.”

El concejal vinarocense indicaba 
que “desde la Biblioteca municipal se 
ha procedido a inventariar todo este 
patrimonio y se está trabajando en su 
protección con unos forros especiales para 
este tipo de libro antiguo.”

Gandía hacía incapié también “en la 
recuperación que estamos realizando del 
patrimonio pictórico del Ayuntameinto. 
Así, al inicio de la legislatura recuperamos 
las acuarelas de Puig Roda que ahora están 
en la primera planta del Ayuntamiento y 
con el nuevo espacio del archivo histórico 
hemos recuperado los retratos de la familia 
de Ayguals de Izco que también estaban 
en el antiguo almacén municipal en muy 
malas condiciones para garantizar su 
conservación.”

El Ayuntamiento de Vinaròs 
descubre una primera edición 
de la obra de Cavanilles en el 
almacén municipal
Los dos volúmenes de las “Observaciones del Reyno de Valencia” 
no estaban inventariadas 

Enguany, i per no perdre la 
tradició en uns temps on es perden 
tantes coses – drets, feina, sous, 
temps, il·lusions, esperança...- el 
Dimonis de Vinaròs tornem a fer la 
nostra “foguerà” de Sant Antoni.

La farem el divendres dia 18, 
tot i que aquest dissabte 12 ja 
començem a arreplegar llenya i el 
diumenge 13 montarem la foguerà, 
que quedarà muntada tota la 
setmana fins el divendres 18.

Arribat el dia 18, us emplacem a 
les 20 h. a la plaça de l’ajuntament 
on començarem el petit correfoc 
amb els dimonis, dimoniets 
i dimonietes i el St. Antoni, 
amenitzats per la Colla de dolçaina 
i tabal de Vinaròs. Amb ells farem 

un recorregut pel poble fins la 
“foguerà”que encendrem amb 
el nostre habitual ritual i on 
cremarem al St. Antoni.

Un cop amaine la flama i queden 
les brases, farem la torraeta i 
soparem allà mateix.

Us animem a portar-vos carn 
o verdures per fer allà mateix la 
torradeta i sopar amb nosaltres i 
fer la xarradeta entre glop i glop 
de vi, mentre ens escalfem a la vora 
del foc.

Els nostres agraïments anticipats 
per a la Caixa Rural, l’ajuntament, 
policia local, colla de dolçaina i 
tota la gent que de segur vindreu 
a participar.

Arriba La “Foguerà” 
de Sant Antoni 2013

A.C.Ball de Dimonis de Vinaròs
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La geografia física de Vinaròs i els 
seus primers pobladors. 

A càrrec de David Gomez Mora. 

Divendres 25 de gener a les 19h 
a la Biblioteca municipal. 

Organitza: Associació Cultural Jaume I. 

Col·labora: Ajuntament de Vinaròs. Organitzen:  Regidoria d’Educació i CEFIRE

ELS TALLERS SERAN CERTIFICATS PEL CEFIRE
PER A  AQUELLS DOCENTS EN ACTIU O INCLO-
SOS EN BORSA, PER A LA RESTA ES CERTIFICA-
RAN PER L’AJUNTAMENT.

COM ELABORAR
UNA PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA
I AVALUAR PER 
COMPETÈNCIES

Educació infantil: 15 i 16 de gener
Educació primària: 22 i 23 de gener

Educació secundària: 29 i 30 de gener

PLACES LIMITADES -20 places per nivell-

METODOLOGIA DE TREBALL:

Les sessions previstes per a tots els nivells es desenvo-
luparan a partir del treball individual i grupal. S’afavorirà 
l’aprenentatge dialògic com a metodologia de reflexió 
i intercanvi d’experiències sobre les dificultats que se 
poden trobar els docents durant l’elaboració d’una ade-
quada programació didàctica per competències.

Les persones interessades podran realitzar el taller del nivell 
que més els interesse o podran realitzar-los tots.
 
Cal preinscripció que s’ha de fer a través de la pàgina web 
del CEFIRE per als docents en actiu o en borsa. Per a la 
resta, cal lliurar la preinscripció al correu electrònic de la Re-
gidoria d’Educació fcruz@vinaros.es

INSCRIPCIONS:

I TALLER DIDÀCTIC CURS 2012 /2013

DE CADA TALLER ES CERTIFICARAN 15 HORES

Sala d’actes de la Casa de la Cultura 
(CEFIRE) Av. Llibertat s/n

Com cada any, el passat diumenge 23 de 
desembre, la Banda Simfònica de la Societat 
Musical l’ Alianza va dur a terme el ja tradicional 
concert de Nadal.

Amb aquest concert l’Entitat volgué  fer 
el seu particular regal a tots els socis, amics i 
simpatitzants, així com felicitar les festes de 
Nadal 2012 i desitjar una molt bona entra 
d’any.

Durant la presentació del concert, es va 
homenatjar el músic Juan Baustista Domènech 
per els seus 25 anys com a component de 
l’agrupació, destacant la seua total vinculació 
amb la música, com a mestre, músic i amic de 
tots els components de la Societat Musical, 
fent-li entrega de l’insignia de l’entitat. Juanba, 
va destacar el recolzament rebut dels seus 
pares i germana  també membre de la banda 
simfònica, així com del mestre director José 
Ramón Renovell Renovell. Destacà també la 
necessitat d’un auditori acord amb la nostra 
ciutat i amb la vida musical i artística de 

Vinaròs.

Posteriorment, es va presentar el concert, i 
com ja és habitual, membres de la banda van 
participar com a solistes i inclús com a mestres 
directors. La primera peça va ser “La força del 
destino” de Giussepe Verdi.

La segona obra va ser “Pequeña Czarda” de 
Pedro Iturralde, i tingué com a saxo solista el 
jove Gerard de Benito, qui va demostrar un 
gran domini de l’instrument.

Per  finalitzar, “Concerto per a clarinet i 
banda” d’Oscar Navarro. Aquesta peça va ser 
dirigida per Daniel Ibáñez, qui està demostrant 
els coneixements adquirits als diferents cursos 
de direcció i dels que està  assolint grans 
dots com a director. També cal destacar la 
participació del clarinetista Víctor Carbó, qui 
fou el solista d’aquesta peça, i que després de 
la seua espectacular interpretació va rebre una 
gran ovació per part de tot el públic assistent, ja 
que va demostrar una gran maduresa musical.

Com no podia ser menys, per a concloure  
el concert de Nadal, el mestre director José 
Ramón Renovell es va dirigir al públic pe a 
felicitar les festes nadalenques i per a donar pas 
a la Marxa Radetski, amb la qual va concloure 
l’acte musical.

Concert de Nadal de la Banda Simfònica
Àlex Albiol

Inauguració 11-1-2013 a las 19:30h.
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agenda cultural
(tel. 617 411 532)

EL ORç CULO DE LOLA MONREAL
gener 2013

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

Toda relación tiene sus fases pero de vosotros depende el dar el 
siguiente paso o no. Evidentemente tenéis vuestras rencillas   como 
todo el mundo pero sabes mantener ese equilibrio para sacar las cosas 
adelante. Mala semana para las cosas del azar. No confíes mucho en tu 
suerte porque esta semana no la tendrás. Vas a tener que aprender que 
vivir con menos dinero una temporadita.

Esta semana evita gastos innecesarios y sobre todo no intentes 
demostrar ser   espléndido delante de nadie. Se muy prudente y 
moderado, y busca el cariño de los demás que siempre es necesario 
pero sin agobiar. Mala semana para salidas, pues no podrás evitar 
gastar y eso mermará tu economía. Rompe con todo lo que te impida 
llegar a tu pareja, incluso si tienes que pedir algún día libre por estar 
con ella, hazlo.

 
No intentes en casa, hacer tareas que son para un profesional, 

puede que al final por ahorrarte unos euros, acabes pagando más de 
la cuenta. En el trabajo posiblemente veas recompensado una actitud 
positiva hacia tu persona por parte de superiores. Es tiempo de retomar 
el amor y no dejar que la monotonía invada vuestra relación, así que 
poner toda la imaginación posible, dialogar y utilizar la magia. Catarro 
a la vista

 
Tendréis que evitar iniciar cualquier tipo de negocio esta semana, 

pues los astros no serán favorables. Si la iniciativa es con un socio 
procurar convencerlo para aplazarlo. Los que lleváis tiempo pensando 
en cambiar de vehículo, esta semana es la ideal. Los astros te favorecen. 
Muy posiblemente surja el amor con alguien que llevas tiempo 
forjando una amistad, y que se va a convertir en algo más.

 
Resfriados al canto, sobre todo los Leo que sois muy confiados 

con los cambios constantes de tiempo que están aflorando. Los que 
estéis pensando en retomar los estudios que abandonasteis hace 
tiempo, será una semana favorable para hacerlo. Si te niegas a avanzar 
incorporando más energía a tu relación y disfrutando de las cosas 
simples de la vida, tarde o temprano, deberás enfrentarte a   serios 
problemas en tu relación de pareja.

 
Esta semana para los que no tenéis pareja, surgirá una chispa 

inesperada con alguien lejano a ti. Incluso algunos recibiréis la llamada 
de un amor que habéis conocido este verano. Los que tenéis un trabajo 
debéis hacer todo lo que esté en vuestra mano para mantenerlo, pero 
nunca llegar a pisar o llevarse por delante un compañero, porque a la 
larga será muy perjudicial para tu profesión. No te quedes atrapado en 
los juegos románticos.

 
Tendrás una semana de las denominadas de transito. No tendrás 

grandes cambios estructurales en tu vida cotidiana ni sufrirás ningún 
percance de importancia. Te sigue preocupando tu situación material, 
ya que durante un tiempo has visto disminuir el rendimiento de tus 
inversiones económicas. No olvides que el amor es cosa de dos y que 
también hay personas que te quieren alrededor.

 

Procura esta semana descansar y sobre todo dormir las horas 
necesarias para tener la energía suficiente a la hora de afrontar mejor 
los días. Algún problema de dolor muscular es posible que aparezca. 
es curioso que no sepas o no quieras darte cuenta, que te valoran más 
en tu trabajo que lo que tú te sueles valorar. A veces no tienes remedio, 
como siempre jugando con fuego. Estás entre dos mares y no sabes 
por cual navegar.

 
Vuelven los dolores de espalda y extremidades. El ejercicio físico 

es fundamental y sobre todo un examen médico para tus huesos, 
articulaciones, etc. Cuidado con los virus que te pueden mantener dos 
o tres días en cama. Si tienes pareja esta semana será difícil pero nada 
que no se supere  con amor y mucha comprensión. Mal momento para 
emprender cualquier tipo de negocio o trabajo. .. Paciencia durará poco

 

En general será una semana complicada económicamente y con 
dificultades para terminar el mes. Esta semana trata de conectar con 
la realidad, si no lo haces puedes tener problemas en el amor. Las 
relaciones entre dos personas deben evolucionar para crear  un vínculo 
más sólido. Algún gasto inesperado te viene fruto del desgaste o de un 
mal uso, puede ser el coche, algún electrodoméstico, etc.

 
Buena semana para viajar. En la salud, culminarás o acabarás algo 

que se estaba alargando en exceso y al menos, lo tendrás más claro 
estos días. En el trabajo, estás muy bien visto y eres un referente para 
muchos compañeros. Sigue así y no cambies, eres todo un ejemplo. . 
Práctica la  relajación y si eres capaz de convencer a tu media naranja 
que lo practique contigo será lo ideal pues aun os uniréis mas.

 

Buena semana si has pensado hacer algún cambio en casa, pintura, 
muebles, etc.. La llenaras de energía positiva. Semana en alza No tengas 
miedo a la hora de planificar un viaje, o incluso dar rienda suelta a 
proyectos e ilusiones antiguas que siempre has soñado tener. Esta 
semana será muy importante para autónomos o empresarios, recibirás 
grandes ocasiones de negocio. No la desaproveches.
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

11gener

12 gener

13 gener

14 gener

15 gener

16 gener

17 gener

TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6
GUIMERÀ Plaza Parroquial, 11
ADELL         C/ Pio XII (Esquina Pablo Picasso)

SANZ  c. Pont, 83 

Hospital (central i habitacions) 964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)  964 47 71 60
ITV    902 12 00 13
Participació ciutadana  900 50 63 76
Policía Local   964 40 77 04 
PROP             964 456 234/012
Radio Taxi Vinaròs   964 45 51 51 
Taxi Vinaròs   600 600 333
SERVEF    964 45 05 16
Recollida d’animals  964 45 00 07
Serveis Socials   964 45 00 75 
Víctimes violencia de gènere 016
Serraller                           667 60 70 86 / 637 43 32 42
RENFE estació   964 40 15 12
RENFE informació   902 24 02 02

Ajuntament   964 40 77 00
Ambulatori (cita prèvia)  964 47 75 00
Ambulatori Urgències  964 45 57 57 
Autos Mediterráneo  964 22 00 54
Biblioteca   964 45 95 90
Correus i Telégraf   964 24 43 00
Cultura    964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs   964 45 94 64
Ecoparc    964 40 78 03
Ermita    964 45 68 47
Escola d’Art   964 45 38 02
Guardia Civil   964 40 71 40 

L’agenda 
pràctica

Concert de piano a càrrec 
de Miquel Jorba

dissabte 12 de gener de 2013
20.00 hores auditori municipal

Exposició PAPERS 
D’ÀSIA de Ramón Roig

Auditori Municipal i 
Capella de Santa Victòria
de dimarts a diumenge 

 de 18 a 21 hores
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El viernes día 4 de Enero 
se celebró el tradicional 
torneo de Reyes “ENCESTA 
UN JUGUETE” que organiza 
el C.B VINAROS SERVOL en 

el pabellón de Vinaròs. 
El torneo se organiza para ayudar a 

CÁRITAS con su labor de que ningún niño 
se quede sin un juguete el día de Reyes. 
Se trata de recoger la mayor cantidad de 
juguetes posibles para entregárselos a esta 
organización y que los distribuya entre los 
niños de Vinaròs con menos recursos. 

Cada niño del C.B VINAROS SERVOL 
llevó un regalo, así como los diferentes 
colaboradores y patrocinadores como:

TELLEPIZZA, CARREFOUR, PREZZIS, CAIXA 
RURAL DE VINAROS que no se lo pensaron 
a la hora de colaborar con el club en esta 
iniciativa.

El torneo contó con la participación de el 
C.B BENICARLO y el C.B ALCANAR aparte del 
club organizador. 

Se jugaron partidos desde la categoría 
benjamín pasando por la alevín, infantil, 
cadete y terminando por la junior donde lo 

de menos fue el resultado de los partidos 
sino las ganas de colaborar en esta buena 
iniciativa del C.B VINAROS SERVOL.

Agradecer a los club participantes su 
colaboración para este torneo, así como a 
los diferentes patrocinadores.

Por lo tanto gran éxito del torneo 
“ENCESTA UN JUGUETE”.

Ánimo a nuestro jugador Bástian 
Monterde que se lesionó tan solo empezar 
su partido, y a Ángel, padre de la jugadora 
MAria Lora, que va recuperándose de un 
accidente que sufrió.

Encesta un juguete con el Vinaròs Servol

El passat 30 de 
desembre es va 
celebrar, a la veïna 
població de Benicarló

La ja tradicional 
travessia de la Copa 

Nadal.
Enguany es va modificar 

el recorregut, fent una U d’ 
aproximadament 300 metres, en 
sortida i arribada a la Platja del 
Morrongo. Van nedar un total de 
35 esportistes.

La participació del Club Natació 
Vinaròs va ser de tres valents 
nedadors, tenint en compte que 
la temperatura de l’aigua era de 

només 13 graus: Joel Segura, 
David León i Alfred Ferrer.

Després de donar la sortida i 
havent-se recuperat d’un petit 
ensurt, David León va anar 
guanyant posicions fins col.
locar-se al cap de la cursa fins a 
la fi. Superant així al nedador del  
Club Natació Benicarló Miguel 
Piñana i al seu propi company 
Joel Segura, quedant aquests dos 
esportistes en segon i tercer lloc 
respectivament.

Cal mencionar també la gran 
cursa d’ Alfred Ferrer en la seua 
primera participació en proves 
d’aquest tipus.

Copa Nadal 2012
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Rafael Mingo, Voluntario Cocemfe Maestrat y su club BAMESAD

Bamesad 
en el Open 
de Navidad 
de deporte 
Adaptado de 
Onda

El Club BAMESAD de COCEMFE 
MAESTRAT,  se desplazó a la ciudad de 
Onda para participar en el Open de 
Navidad de Deporte Adaptado que todos 
los años, por estas fechas, organiza el 
Club Adaponda de la ciudad. 

Por la mañana se celebró, en el Pabellón Víctor Cabedo 
Carda,  el Open de Tenis Mesa con la actuación de tres 
importantes clubs: Ontinyent, Bamesad y Adaponda, 
con una participación de 29 deportistas. Nuestros 
muchachos, cada temporada, logran subir un “escalón”, 
demostrando que disfrutan de la actividad logrando 
buenos partidos ante deportistas de un gran nivel y 
experiencia. Sus monitores realizan una gran labor con 
estos chicos, consiguiendo que todos ellos sean felices, 
esto, lo más importante. Felicidades a Ramón Meseguer 
Albiach, Paco Hernández Valls y a Pascal Gómez 
Doménech por esa gran labor que llevan a cabo.

Ya por la tarde se realizó el Open de Navidad de 
Natación, con una participación de 131 nadadores 
pertenecientes a nueve clubes de la Comunidad 

Valenciana y el Club Natación Murcia. 
BAMESAD acudió a este Open con 
trece nadadores que realizaron 
marcas extraordinarias, todos ellos, 
en aquellas pruebas en las que 
participaban. Jonathan Guardino 
nadó 100m. libres y 50m. libres. Helena 
David y Daniel Ferrer, 25m. libres. 
Dennis Guerrero, Sergi Ayza, Adrian 
Vicente, Aleix Barón, Álvaro Urgellés, 
Jordi Rivera, nadaron 50m. espalda. 
Sergio Castell, Piotr Dworniczk 50m. 
braza. Omar Sánchez, Dennis Guerreo,  
Piotr Dworniczk, Adrian Vicente, Sergi 
Ayza, Álvaro Urgellés, Sergi Castell, 
Jordi Ribera, Jonathan Guardino 50m. 
libres.

Finalmente se efectuó la prueba de 
relevos 4 X 50 m. en la que BAMESAD 
participó con un combinado de 
distintas generaciones mejorando su 
registro en diez segundos. Jonathan 
Guardino, Álvaro Urgellés, Sergi 
Castell y Jordi Ribera, formaban este 
combinado que sin duda alguna 
nos darán grandes alegrías. Quiero 
finalizar esta crónica, felicitando 
a Estefanía Esteller Beltrán, Juan 
Carlos Mas Hernández y a Esther 
Santos Ortega por la gran labor que 
están realizando con los pequeños  
que, sin duda alguna, tienen por 
delante un futuro muy prometedor. 
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Recogida de juguetes del campeonato que club de golf panorámica de 
Sant Jordi organizó el pasado sábado 5 de enero de 2013 a beneficio de 

Cáritas. Desde Cáritas Interparroquial de Vinaròs, muchísimas gracias.
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DIA: DISSABTE, 12.01.2013 PAVELLÓ POLIESPORTIU
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
17,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SENIOR C.F.S INTER DE VINAROS -CFS LA UNION
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10.00 PISTA SINTETICA BASQUET INFANTIL FEM. C.B.VINAROS SERVOL – CB VILLAREAL
12,00 PISTA SINTETICA BASQUET INFANTIL MAS. C.B.VINAROS SERVOL - JOVENTUT DE MUSEROS
16,30 PISTA SINTETICA FUTBOL SALA JUVENIL CD VINARÒS FS - FS BURRIANA "B"
DIA: DIUMENGE 13.01.2013 PAVELLÓ POLIESPORTIU

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 PISTA PARQUET BASQUET BENJAMI CB VINAROS SERVOL R. CAIXA - CB PEÑISCOLA
10,00 PISTA PARQUET BASQUET ALEVI CB VINAROS SERVOL R.CAIXA - CB PEÑISCOLA
12,00 PISTA PARQUET BASQUET JUNIOR C.B VINARÒS SERVOL- VUB LA VALL D'UIXÓ
10,00 PISTA SINTETICA BASQUET CADET CB VINAROS SERVOL R. CAIXA - CB TORREBLANCA

DIA: DISSABTE, 12.01.13 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL ATH VINAROS CF - CF MORO

10,30 ESTADI FUTBOL CADET ATH. VINARÒS CF "A" -  RAFALAFENA CF "A"
12,15 ESTADI FUTBOL INFANTIL ATH. VINARÒS CF "A" -  RAFALAFENA CF "A"
16,00 ESTADI FUTBOL VETERANS AV. VINARÒS CF - AV RAPITENCA

DIA: DIUMENGE, 13.01.13 ESTADI

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
12,00 ESTADI FUTBOL JUVENIL VINARÒS CF - CD MERIDIANO DE GREENWICH "A"

DIA: DISSABTE 12.01.13 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
9,30 CAMP 3 FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 D - UE RAPITENCA BLAU

10,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMÍ CE FUTUR 09 "B" - BENICARLO BASE FUTBOL "B"
10,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ CE FUTUR 09 "B" - BENICARLO BASE FUTBOL "B"
10,45 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 BLANC - CD ALCANAR BLAU
12,00 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ CE FUTUR 09 BLAU - UE RAPITENCA BLAU BLANC
11,30 CAMP 1-2 FUTBOL INFANTIL CE FUTUR 09 - BENICARLO BASE FUTBOL "B"
16,00 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ ATH VINAROS CF -CF COSTA AZAHAR "B"
16,00 CAMP 2 FUTBOL PREBENJAMÍ ATH VINAROS CF - BENICARLO BASE FUTBOL "D"
16,00 CAMP 3 FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS - UE RAPITENCA BLANC
17,15 CAMP 1 FUTBOL ALEVÍ ATH VINARÒS CF "A" - VILLARREAL CF "D"
17,15 CAMP 2 FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS CF "A" - VILLARREAL CF "D"
17,15 CAMP 3 FUTBOL PREBENJAMÍ ATH VINARÒS CF BLAU - SANTA BARBARA

DIA: DIUMENGE 13.01.2013 CIUTAT ESPORTIVA
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE

10 a 12 H CAMP 1-2-3 FUTBOL SENIOR CAMPIONAT DE FUTBOL-7 CIUTAT DE VINARÒS

Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs
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El I Concurs de Pessebres casolans organitzat per la Confraria de Jesús 
Natzarè i Sant Sepulcre va comptar amb la participació de 7 famílies. El 
guanyador va ser  Juan Gómez Martínez, el segon premi va recaure en Luis 
M. Tejera i el premi infantil va ser per a Carlos Bautista. L’acte de lliurament 
va tenir lloc a la Biblioteca Municipal i va comptar amb la assistència de 
Lluis Gandia, del germà major de la Confraria, Luis Gonzalvo i con Meritxell 
Diaz.

Carnaval
2013

LIBRITO DE LAS
COMPARSAS
  2013

Y además te publicaremos la programación 
de tu comparsa de forma gratuita

Carnaval 

Vinaròs2010

LLIBRET DE LES 

COMPARSES
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I Concurs de Pessebres 
de la Confraria de Jesús 
Natzarè i Sant Sepulcre
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El dia 5 nos reunimos en el Bar Classic, David, Agustin, Ximo, Miguel Viana, Juan, Miguel Romil,Luis y Pepe para celebrar la llegada de los Reyes Magos y después de una buena torraetaLe dimos buena cuenta al Roscón de Reyes.Al que le salió la Haba no lo diremos pero el ReySe proclamo Juan Garcia enhorabuena.

Simpatia nadalenca

a punt per a la festa

Unes xiquetes molt simpatiques
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Societat

Los comercios de la calle la Purísima tuvieron la visita del Paje Real de los Reyes Magos, provocando una gran ilusión y emoción a los más pequeños.  Así mismo,   

los comerciantes de la Purísima  le entregaron al Paje Real una donación de Juguetes para Cáritas Vinaròs.

La comparça Poche & Friends com sempre amb moltes ganes de gresca i marxa ja vam celebrar l’arrivada del Pare Noel. Desde aquestes ratlles volem decitjar a tothom un bon Nadal i prósper 
any nou!!

El dia 5 nos reunimos en el Bar Classic, David, Agustin, Ximo, Miguel Viana, Juan, Miguel Romil,Luis y Pepe para celebrar la llegada de los Reyes Magos y después de una buena torraetaLe dimos buena cuenta al Roscón de Reyes.Al que le salió la Haba no lo diremos pero el ReySe proclamo Juan Garcia enhorabuena.
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RESERVA TAULA AL RESTAURANT DE L’ERMITA
per a la nit del dissabte 19 de gener,

vespre de Sant Sebastià.
L’AMBIENT ESTA GARANTIT.

Torrada típica a la brasa:
Carn, carxofes, llonganissa,

baldanes, all i oli,  i molta “cremaeta” !!!

I recordeu que el dia de Sant Antoni,
també obrim al migdia per menjar.

Fes la teva Reserva !!
Tel. Reserves 964 456 847




