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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

Horts solidaris 
i serra de l´Ermita

En esta legislatura municipal, que quasi estem a la 
meitat, lo que més triomfa a l’ajuntament de Vinaròs 
son els horts solidaris. Fins i tot hi ha llista de espera, i 
es que en estos temps de dura crisis potser una forma 
productiva de invertir en el temps lliure i més tenint a la 
seua disposició la terra i l’aigua, entre d’altres elements 
que al final et porten la collita a casa i sense comprar-la 
per lo que el estalvi també es interessant. 

A més i en decurs de la setmana des de el grup 
municipal del Bloc/ Compromís es demanava que 
s’amplien els cartells informatius d’ús i conservació de la 
serra de l´Ermita de la Misericòrdia i es que possiblement 
si que fa falta més informació per a no fer foc però lo més 
lamentable es que encara hi ha gent que fa foc en zones 
no habilitades, i ben prop tenen el corresponent cartell 
que ho prohibeix i es que al parèixer a estes persones 
els interessa ben poc el valor natural que ens aporta la 
nostra serra de l´Ermita i l’ús que s´ha fet de la mateixa 
així com la seua conservació que es cosa de tots.

D´altra banda, la plaça parroquial arran de les obres 

de la llum de les imatges ha canviat al complet la seu 
fisonomia per lo que esperem que en los plaços prevists 
s´acabe l’actuació a la nostra església arxiprestal i es que 
realment li feia molta falta, en uns dies on també s’ha 
dit que les obres de la variant de la nacional 340 entre 
Vinaròs-Benicarló i Peníscola finalitzaran al 2015 i si es 
així, ho faran en més de dos anys de retràs i mentres a 
l´actual carretera continua el degoteig de morts i ferits. 
En conservació de les mateixes tant suspèn la nacional 
340 com la N-238 que presenten molt mal estat i per 
tant força perillositat per a quants circulen i es que les 
retallades sense estímul ens estan fent molt de mal 
també a l’educació i la sanitat.

Ja per acabar hem de dir que el pròxim dia 15 de maig 
comença la campanya comprar a Vinaròs té premi per lo 
que fins al mes de desembre es repartiran 4.000 euros 
en xecs de 100 euros. Una iniciativa comercial més des 
de el nostre ajuntament a la fi de que vilatans i gent de 
les nostres comarques seguisquen sent fidels a l´hora 
de fer les compres a Vinaròs, aprofitant el mercat i els 63 
comerços adherits.

El dissabte 4 de maig es va fer la inauguració del camp 
de vol d´Ulldecona, situat a les planes a 2 kilòmetres al 
nord-est de la esmentada població del Montsià on s’ 
inclouen places en diversos hangars. Durant la jornada 
van haver diversos aterratges procedents de Catalunya, 
l’Aragó i comunitat Valenciana que tenien com a punt 
de referència la ermita de la Pietat. Dins la tripulació 
de este nou camp de vol també hi ha presencia de 
veïns de Vinaròs entre d’altres municipis de les nostres 
comarques.

Nou camp de vol
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Diari del Maestrat
www.diaridelmaestrat.com

El diar i  digita l Vinaròs, Benicar ló, Peñíscola i  els 
pobles de la Taula del Sénia. Notícies, ser veis, 
enl laços i  tota l ' informació dels nostres pobles. 
El pr imer diar i  interactiu del Maestrat. Par t icipa, 
tu també fas el diar i.  On estàs?, Opinions, Foto 
denuncia, deixa'ns la teua notícia....  i  molt més

Redacció

actualitat

Com fa cada any, Vinaròs va recordar 
el passat diumenge als vinarossencs que 
van estar en els camps d’extermini nazi 
en un acte -organitzat per l’ajuntament i 
la Fundació Caixa Vinaròs- especialment 
emotiu que es va celebrar en el cementiri 
municipal. A les set de la tarda, autoritats 
locals i descendents d’aquests 14 
vinarossencs es van donar cita en el jardí 
del cementiri municipal on resideix el 
monument on hi figuren inscrits els noms 
de set ciutadans de Vinaròs que van morir 
a Mathausen i Gusen, i a la qual s’arriba 
a través d’un camí amb travesses de 
ferrocarril, que simbolitza la via del 
fatídic tren en el que arribaven els 
presoners als camps de concentració. 
L’acte, conduit per Mariola Nos, es va 
iniciar amb l’himne que van composar 
els presoners com a cant de llibertat. 
Posteriorment, familiars, partits polítics, 
col·lectius veïnals, Ajuntament i Fundació 

Caixa Vinaròs van dipositar rams de 
flors en el monument. Després es va 
llegir el manifest que els supervivents 
dels camps d’extermini van realitzar al 
maig de 1945 una vegada alliberat el 
camp de concentració de Mauthausen. 
El compromís de commemorar cada 
any aquesta data va néixer quan un 
dels veïns de Vinaròs que va assolir 
sobreviure als camps d’extermini, 
Francisco Batiste Baila, es va traslladar 
a Àustria acompanyat de representants 
de la localitat per a commemorar 
amb la comunitat internacional el 60è 
aniversari de l’alliberament del camp 
de Mathausen, i es va dipositar terra 
vinarossenca en aquest camp i també 
en el de Gusen. El testimoniatge de 
Baila, que va morir l’abril de 2007, 
continua sent fonamental per a fer 
palès el necessari rebuig al nazisme i la 
xenofòbia.

Vinaròs homenatja a les 
víctimes de l’extermini nazi 
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Emili Fonollosa

El Ayuntamiento triplica la oferta de parcelas gratuitas 
de cultivo ante la gran demanda existente

El Ayuntamiento de Vinaròs ha decidido llevar 
a cabo una segunda ampliación   de la oferta 
gratuita   de parcelas de cultivo para parados 
y jubilados, ante la gran demanda existente, 
con lo que acabarán triplicándose los “huertos 
solidarios” propuestos cuando el equipo de 
gobierno puso en marcha esta iniciativa.

Ayer sábado, en el transcurso del almuerzo 
popular que se realizó en la zona del Pou de 
Mangrano, donde se habilitaron las primeras 
parcelas, el concejal de Trabajo Juan Amat 
anunció que a los 35 huertos en este espacio y la 
ampliación posterior con 40 parcelas adicionales 
en Juan XXII, se le van a añadir 40 parcelas en esta 
segunda zona. “La demanda nos ha superado, 
en la actualidad las 75 parcelas están ocupadas 
y hay una lista de espera de más de 25 personas, 
esto quiere decir que la propuesta que hicimos 
ha sido muy bien acogida por los ciudadanos”. 
Así, habrá un total de 115 huertos, más del triple 
de las parcelas dispuestas inicialmente “de aquí a 
que estén ya los 40 nuevos huertos creemos que 
la demanda estará copada ya para todos ellos”. 

Poner a disposición de la ciudadanía recursos 
municipales improductivos en forma de terrenos 
para cultivar está siendo todo un éxito, como 
valoró Amat, citando como ejemplo el magnífico 
estado en qué están los huertos en Pou de 
Mangrano. “Basta con ver el esmero y cuidado 
puesto gracias al sacrificio de los usuarios y el 

resultado que están dando, podemos decir que la 
iniciativa está resultando un éxito”.

Aunque en principio la idea estaba destinada 
especialmente a parados y jubilados, “nos hemos 
dado cuenta que demandantes hay de todo tipo, 
hay jóvenes que contemplan en un huerto una 
manera productiva de invertir su tiempo, además, 
es muy positiva la sinergia de colaboración entre 
los usuarios, se fomenta la relación entre gente 
que no se conocía”. Además, la convivencia 
es “magnífica, con un nivel de incidencias 
prácticamente nulo, sin robos ni discusiones, 
porque hay asumidas normas de urbanidad”.

Inocencio, un jubilado muy activo, ratificaba 
las palabras del concejal, destacando que “nos 
llevamos muy bien, pasamos aquí nuestros 
ratos y recolectamos productos, aprovechamos 
este terreno que nos sirve también para 
hacer nuestras tertulias, somos compañeros y 
serviciales”. Inocencio cultiva en su parcela apio, 
perejil, guisantes, patatas “de muchas clases”, 
tomates, cebollas, acelgas, brócolis y coles. “Esta 
iniciativa nos hacía mucha falta, necesitábamos 
una distracción como ésta”.

Manuel, también jubilado, decía que cultiva 
habas, coliflor, rabanillo, ajo, cebollas, etc. “al no 
ser huertos muy grandes, debes adaptarte un 
poco, con plantas pequeñas y si consigues por 
ejemplo dos lechugas, pues ya no tienes que ir 
a comprarlas”. “A todos los que piden consejo, 

les ayudamos,,, los jóvenes están aquí muy 
integrados, vienen todos los días” añadía.

Mari Carmen también valoraba las buenas 
relaciones entre cada usuario, en su parcela 
planta “cebollas, patatas... que ayudan en el 
ahorro de casa”. Su marido estaba en el paro por 
lo que cuando pidió la parcela se la concedieron. 
Tanto ella como su marido e hija acuden con 
regularidad a cuidar su huerto. 

Amat recordaba que los “huertos solidarios” 
ya formaban parte del programa electoral del 
anterior gobierno municipal pero no se ha 
hecho efectiva hasta la presente legislatura y 
por iniciativa personal del propio alcalde Juan 
Bautista Juan, que es responsable del Área de 
Agricultura.

El Ayuntamiento pone a disposición el terreno, 
el agua y las herramientas más básicas, el resto lo 
aportan los usuarios.

Los “huertos solidarios” llegarán a los 115 con la segunda ampliación



5

n. 607 - 10 de maig de 2013

5

Crisis
Redacción

www.ahorradoras.com

actualitat

La crisis ha afectado a muchos comercios pero 
también ha favorecido a algunos consumidores. La 
semana pasada, de camino a Madrid, cuando nos 
disponíamos a asistir al congreso de marketing on-
line OMExpo donde además de asistir a diferentes 
ponencias, nos reunimos con las principales marcas 
españolas que ya colaboran o desean colaborar con 
nosotros,   leía esta noticia “Las comuniones cuestan 
un 45% menos que al inicio de la crisis”.

Este  45% de ahorro en comuniones del que se 
hablaba en la noticia  procede, principalmente, del 
coste del vestido/traje y complementos además del 
precio del banquete y de servicios complementarios 
como son el vídeo y las fotos.

La crisis ha obligado a un abaratamiento de estos 
costes con el fin de poder seguir dando un servicio y 
ajustarse a las actuales economías domésticas.

El  banquete, el mayor gasto en este tipo de 
celebraciones ha visto  reducido su coste total por 
la bajada en el precio de los menús. Es tiempo de 
abrocharse bien el cinturón e intentar obtener buenos 
precios sin renunciar a la calidad y al servicio. Por eso, es 
recomendable solicitar presupuesto en diferentes 
restaurantes o, dependiendo del número de invitados, 
contratar un servicio de catering y reunirse la familia 
en instalaciones propias como un jardín, por ejemplo.

El  traje o vestido de comunión, incluso, 
puede  tomarse prestado o alquilarse. Bien sabemos 
que, en los últimos años, proliferan las  tiendas de 
segunda mano  y  alquiler de trajes de ceremonia. 
No sé hasta qué punto sale a cuenta, la verdad es 
que nunca lo he utilizado y lo desconozco pero es 
una opción a analizar. Si decidimos comprar el traje o 
vestido, seguro que veremos precios más económicos 
que en años anteriores.

En cuanto al vídeo y la fotografía, claro está que el 
trabajo de un profesional no puede sustituirse pero, 
si el presupuesto es ajustado, podemos salir del paso 
y seguir guardando imágenes de este día gracias a 
las cámaras digitales que seguro muchos invitados 
traerán  y a los  programas de edición de vídeo y 
fotografía. Al igual que en el punto anterior, tenemos 
muchas posibilidades de que los profesionales de 
fotografía y vídeo nos ofrezcan precios a medida o 
bastante ajustados. 

Si en  nuestra  zona es costumbre entregar un 
recordatorio a los invitados al final del banquete, 
cada uno puede salirnos por 1 euro o más lo cual, 
multiplicado por el número de invitados, sube un 
buen pico! Puedes usar plantillas que encontrarás en 
internet y ahorrarte mucho dinero o dirigirte a alguna 
empresa local a la que decirle, con sinceridad,  cuál es 
el precio máximo que pagarías e intentar llegar a un 
acuerdo para que no se te escape del presupuesto.

El Ayuntamiento de Vinaròs reabrirá este 
próximo sábado, 11 de mayo, la ermita de 
San Gregorio tras las obras de restauración 
que se han realizado por parte de la 
brigada de obras municipal coincidiendo 
con la fiesta del Santo a la que está 
dedicada la ermita y que se celebra este 
jueves.

El edil de Cultura vinarocense, Lluís 
Gandia, ha manifestado que “tras el 
abandono al que el gobierno anterior 
sometió al recinto nos encontramos 
con que de nuevo habían aparecido las 
humedades y los desprendimientos en 
las paredes de un edificio municipal que 
forma parte del patrimonio de todos los 
vinarocenses.”

Una vez finalizados los trabajos la ermita 
podrá servir para aquellos vinarocenses 
que lo deseen para realizar los funerales 
debido a que la iglesia Arciprestal está 
también en pleno proceso de restauración 
gracias a una intervención de la fundación 
La Luz de las Imágenes.

De esta forma el sábado, 11 de mayo, a 
las 17:30 horas se celebrará una misa en 
honor a San Gregorio y posteriormente, 
desde las 18:30 horas, se mantendrá 
abierta la iglesia para que todo el mundo 
pueda visitarla mientras que en el exterior 
se instalarán atracciones para los más 
pequeños que serán gratuitas.

Gandía señalaba que “el patrimonio que 

no se conoce al final se acaba perdiendo 
y por ello queremos aprovechar esta 
jornada para que el mayor número de 
vinarocenses conozcan esta ermita.”

Para finalizar el edil de Cultura destacaba 
que “desde el equipo de gobierno estamos 
satisfechos por seguir recuperando el 
patrimonio histórico de Vinaròs y al mismo 
tiempo seguir creando espacios que sirvan 
a la ciudad para consolidarnos como 
referente turístico.”

Este próximo sábado se reabre 
la ermita de San Gregorio 
coincidiendo con la fiesta del Santo
Habrá misa a las 17:30 horas y atracciones para los más 
pequeños
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Redacció

Romeu assegura que el canvi d´ubicació del C.P. Jaume I, 
tant sols respon a un intent de la generalitat per guanyar temps

El passat dimarts, en roda de premsa 
celebrada a la seu del PSPV-Vinaròs, el portaveu 
del grup municipal socialista a l’Ajuntament de 
Vinaròs, Jordi Romeu, ha assegurat que amb el 
canvi d’ubicació dels terrenys destinats a acollir 
el col·legi públic Jaume I, tant la Generalitat 
valenciana com l’Ajuntament de Vinaròs, 
solament busquen dilatar més en el temps la 
construcció del 5é col·legi vinarossenc. 

En aquest sentit, Romeu ha recordat que 
els tècnics municipals ja van realitzar un 
informe molt detallat, juntament amb els 
serveis tècnics de la Conselleria d’Educació 
i membres de la Inspecció Educativa, l´any 
2009, on s’especificava, sempre baix els criteris 
del PGOU i de les previsions de creixement 
de la ciutat, com devien estar ubicades les 
zones destinades a dotacionals educatius, 

ubicant finalment el C.P Jaume I, al camp de les 
Capçades, i no  als terrenys  de l´antic camp de 
futbol de Vinaròs, com es pretén ara.

El portaveu municipal, també ha apuntat 
que els socialistes vinarossencs recolzen 
totalment la Vaga General d´Educació, que es 
va portar a terme el dijous 9 de maig.

D’altra banda, els regidors socialistes 
presents a la comissió d’infraestructures, han 
traslladat al regidor de serveis tècnics, una 
serie de queixes i precs que han fet arribar 
personalment diversos veïns, a través de les 
xarxes socials. 

En concret, aquestes reclamacions han estat 
la instal·lació d’un pas per a vianants en l’obra 
que s’està portant a terme al C/Socors, el mal 
estat de manteniment del gimnàs a l’aire lliure 

del passeig (zona Limbo), diferents faroles que 
no funcionen al C/Pare Bover, C/Remei, C/Nou 
i C/Mare de Deu, la sol·licitud de la instal·lació 
de reixes, a les boques dels pluvials de la platja 
d’arena de la plaça de bous, pel perill que 
comporta que els nens s´hi fiquen cap a dins i 
el mal estat del paviment a l´Av. Pius XII.

Bloc Compromís de Vinaròs ha  lamentat que 
hi hagi persones que realitzen el corresponent 
escrit dirigit a l’ajuntament per a demanar els 
permisos per fer foc als torradors habilitats i 
mentrestant, “n’hi hagi que opten per fer foc al 
mig de la serra, sense que ningú els diga res”. 
El portaveu de la formació, Domènec Fontanet, 
ha alertat del perill que pot comportar “aquest 
tipus de conducta irresponsable per al medi 
natural”. Fontanet assegura que es fa ressò  
“de les queixes de varies persones les quals 
ens han traslladat la seua preocupació pel fet 
de veure com tots els caps de setmanes en 
la Serra de l’Ermita de la Misericòrdia hi ha 
persones que fan fogueres fora del lloc permès 
per l’ajuntament amb el conseqüent perill 
que pot comportar per a la flora i fauna en cas 
d’incendi”. 

Segons Fontanet, “potser que en algunes 
ocasions la Policia Local, gràcies a les denunci-

es de persones que 
veuen el perill d’in-
cendi, puge a l’Er-
mita per alertar de 
la prohibició de fer 
foc en zones que no 
estan habilitades, 
però, una vegada 
se’n van, tornen a 
les mateixes”. Fon-
tanet creu que en 
aquestes ocasions “s’ha de ser més contundent 
i anteposar el gran valor natural que tenim i del 
qual podem gaudir tots els vinarossencs“.

El regidor vinarossenc continua dient no pot 
haver cap excusa per a fer foc fora de la zona 
habilitada per això, des de Bloc/Compromís, 
“s’ha demanat al departament de Governació 
que augmenti la vigilància per part de la Policia 
Local sobre tot en cap de setmana que hi ha 

més gent, per a que se respecten les normés de 
conservació i prohibició de fer foc fora dels llocs 
habilitats per l’ajuntament. A més, augmentar la 
quantitat de cartells informatius de “Prohibit fer 
foc” que hi ha als accessos  i col·locar un cartell 
explicatiu de les normés d’ús i conservació 
de l’entorn de l’Ermita senyalitzant, a més, els 
punts d’interès de restes arqueològiques, les 
diferents rutes a peu, les illes de contenidors de 
reciclatge, punts d’aigua,  zones d’esbarjo i de 
descans i punts d’interès mediambiental”.

Bloc Compromís alerta del risc d’incendi a l’ermita i demana 
l’ampliació dels cartells informatius

Redacció

La edil de Gobernación del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Mar Medina, ha informado hoy 
que durante el pasado año el consistorió 
consiguió un ahorro de más de 8.200 en la 
contratación de los diferentes seguros sin 
reducir la cobertura de los mismos.

Medina destacaba que “desde que llegamos 
al gobierno municipal una de nuestras tareas 
es buscar el ahorro en todas las partidas 

presupuestarias manteniendo siempre las 
prestaciones a los ciudadanos y en este caso 
las coberturas que estaban vigentes.”

De esta forma mientras que en 2011 el gasto 
en los diferentes seguros ascendió a 23.685,82 
euros esta misma partida se redujo en 2012 
hasta los 15.439,53 euros, lo que supone un 
ahorro de 8.246 euros.

La edil vinarocense resaltaba que “ante 
una situación económica muy complicada 
hemos de gobernar con sentido común y 
responsabilidad y ello conlleva la negociación 
de todos los contratos de servicios que tiene 
en vigor el Ayuntamiento para buscar siempre 
el menor precio, una forma de entender 
la administración pública que no tenía el 
anterior gobierno municipal.”

El Ayuntamiento de Vinaròs ahorra 8.246 euros durante 
2012 en la contratación de seguros 
Medina: “Valoramos cada euro de los vinarocenses y por ello buscamos el ahorro en todas las partidas presupuestarias” 

Redacció
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La campaña “Comprar a Vinaròs té premi”, 
puesta en marcha por la Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento de Vinaròs, 
con el fin de incentivar las compras en el 
municipio y atraer al mayor número de 
clientes, frente a ofertas comerciales de 
otras localidades, está a punto de entrar 
en funcionamiento. En concreto, todas las 
compras superiores de 20 euros que se 
realicen a partir del 15 de mayo y hasta el 
15 de junio, en los comercios adheridos, 
entrarán en el sorteo de los primeros 10 
cheques-regalo de 100 euros cada uno. 
Los clientes recibirán un boleto por cada 
una de las compras, que depositarán, junto 
al justificante de compra, en una urna 
instalada en la casa consistorial, en horario 
de 9 a 14h. El primer sorteo se celebrará el 
20 de junio.

La campaña se celebrará también del 15 
de septiembre al 15 de octubre –con sorteo 
el 18 de octubre-, del 16 de octubre al 15 de 
noviembre –con sorteo el 21 de noviembre- 
y del 16 de noviembre al 15 de diciembre –el 
sorteo se celebrará el 19 de diciembre-. 

En total, se han adherido 63 
establecimientos entre los que podemos 
encontrar comercios de moda hombre, mujer 
e infantil, zapaterías, electrodomésticos, 
perfumerías, floristerías, corseterías, 
artículos para el hogar, ópticas, panaderías y 
pastelerías, relojerías, agencia de viajes y el 
Mercat Municipal. Una muestra de la amplia 
oferta comercial con la que cuenta Vinaròs y 
de la que se pueden aprovechar los clientes, 
a través de esta campaña.

Comienza la campaña “Comprar a Vinaròs té premi” 
Hasta el mes de diciembre, se repartirán 4.000 euros 
en cheques de 100 euros 

Un lector nos envía un 
par de fotos de posibles 
vertidos tóxicos al mar: 
grasa espesa en las 
pirámides de madera 
donde suele tomar el 
sol la gente
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Redacció
El portaveu d’Esquerra Unida a Vinaròs, 

Manuel Villalta, ha acusat l’alcalde, Juan 
Bautista Juan de “prepotència en les seues 
respostes” a unes preguntes i propostes que se 
li han fet des d’aquest partit, entre elles la de 
crear una línea d’ajuts en el pròsim pressupost 
per les persones més desfavorides o amb 
perill de ser desnonades. Segons Villalta, des 
d’Esquerra Unida se li van fer vàries qüestions 
al primer regidor i les respostes no han sigut 
satisfactòries. Així, va indicar que a la pregunta 
sobre qui havia participat en el pressupost, 
Juan li va contestar per escrit escuetament 
que “qui ha volgut”, mentre que a la proposta 
d’eliminar les pàgines d’opinió dels partits 
polítics al Diariet la resposta va ser que “no 
és una petició adequada”. Villalta va lamentar 
aquesta resposta i va exigir que el setmanari 

“siga la veu del poble i no dels partits en un 
vuitanta per cent”.

Tampoc es va mostrar satisfet Villalta de 
la resposta que li va donar Juan quan des 
d’Esquerra Unida “es va considerar insuficient 
el fraccionament del pagament de  l’IBI i es 
va proposar habilitar una partida al pròxim 
pressupost municipal amb càrrec a Benestar 
Social per ajudar a les persones que es troben 
en una situació extrema o amb possibilitats 
de ser desnonats”. Segons va dir Villalta, “la 
resposta va ser dos mesos després que com 
totes les propostes, s’estan estudiant i encara no 
hi ha presa cap decisió, que li serà comunicada 
en la forma corresponent”. Dos mesos després, 
segons el portaveu del partit, se li va tornar 
a recordar la proposta i va contestar que 
l’Ajuntament “manté actualment una linia 

adecuada d’ajuts”, una resposta que considera 
insuficient.

Per últim, va demanar a Juan el cessament 
de Mar Medina al front de Governació “per les 
seues males relacions amb un sindicat policial”.

Esquerra Unida acusa l’equip de govern de no 
tenir en compte les seus propostes i de contestar 
“amb prepotència” 

El  paseo marítimo de Vinaròs, al lado del 
antiguo colegio Sant Sebastià, acogió la VIII 
Fira Intercomarcal de oferta formativa, en la 
que durante toda la mañana participaron 
9 centros educativos de la comarca con el 
objetivo de difundir toda la oferta formativa 
de Formación Profesional (Ciclos formativos y 
programas de cualificación profesional inicial) 
y del Bachillerato artístico de la comarca. La Fira 
estaba organizada por los departamentos de 
los Institutos de enseñanza secundaria donde 
se imparten. También se realizaron diferentes 
talleres y actividades demostrativas de las 
diferentes titulaciones y se pudo encontrar toda 
la información referente a las condiciones y 
pruebas de acceso para los que no cumplen los 
requisitos, además de las salidas profesionales, 
entre otros aspectos de interés.

Vinaròs acoge la Feria Intercomarcal de Oferta Formativa

El regidor d’Educació, Lluis 
Adell, ha presentat esta setmana la 
programació de l’Escola de Pares, una 
de les activitats educatives que oferix 
l’ajuntament de Vinaròs enguany. La 
regidoria ha ampliat a 30 les places 
per asistir, quan en un principi n’eren 
25, donat l’èxit de la convocatòria. Es 
tracta d’oferir, com ha explicat Adell, 
un espai de reflexió, on adquirir els 
coneixements de les diferents etapes 
del desenvolupament dels fills i oferir 
pautes per als pares en l’educació 
dels seus fills, prevenir dificultats i 
millorar la convivència en la família. 
Així, els dies 16, 23 i 30 de maig, la 

formadora Mayte Galiana impartirà 
un taller sobre autoritat afectiva en 
el que en tres sessions s’analitzarà 
els tipus de mares i pares, s’oferiran 
pautes per crear sintonía amb els fills 
i d’altres, com fixar hàbits i normes i 
negociar amb els fills quan aquestes 
no funcionen. Els dies 13 i 20 de 
juny la psicòloga Begoña Saura serà 
l’encarregada del taller sobre la 
ressolució de conflictes, en el qual 
es tractaran tant els problemes en 
la conducta dels fills, els problemes 
amb els estudis o la importancia de 
les amitats i la manera de resoldre 
conflictes constructivament.

La regidoria d’Educació organitza una Escola de Pares per 
aprendre a resoldre conflictes i millorar la convivencia familiar

Redacción
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ENTRENEMIENTO FUNCIONAL

TRX

ESPALDA SANA

PILATES EMBARAZADAS
PILATES MAT
PILATES 3ª EDAD

NUEVAS CLASES SOBRE PLATAFORMA 
VIBRATORIA: PROGRAMAS ANTI-EDAD, 
PILATES, TOTAL BODY, P.PADEL…

El Philanderer, el velero más grande 
de España, se encuentra esta semana en 
el nuevo varadero de la parte industrial 
del puerto de Vinaròs, donde ha acudido 
a pasar la correspondiente revisión. Se 
trata de un espectacular yate de vela en 
sandwich, con 40 metros de eslora, 9 de 
manga, 210 toneladas y 52 metros de palo. 
Fue construido en 1992 por la empresa 
Concorde Yachts (Chonburi,Tailandia) por 
Joe Vittoria bajo diseño de Bruce Farr, con 
interiores rediseñados en 2011 por Derek 
Frost & Associates. Vendido por 1,95 millones 
de euros, acomoda 10 huéspedes y 7 
tripulantes, dispone de sauna y gimnasio y 
es propiedad en la actualidad de un armador 
español, siendo el velero más grande 
disponible para charter en España. El coste 
de una semana es de unos 56.000 euros 
en temporada alta y alrededor de 49.000 
en temporada baja. Según ha explicado el 
gerente de Varaderos Vinaròs, Juan Bautista 
Panís, esta embarcación ha llegado desde 
Palma de Mallorca hasta la localidad de 
Vinaròs para pasar la revisión, habiéndolo 
intentado antes en Tarragona Gandia y 
Alicante, donde por sus dimensiones no 
pudieron atenderle. El Philanderer estará en 
Vinaròs hasta el viernes. Panís explicó que 
procedentes de Palma de Mallorca acuden 
a Vinaròs anualmente unas seis o siete 
embarcaciones para efectuar la pertinente 
revisión porque el nuevo travel lift del puerto 
de Vinaròs permite la elevación de barcos de 
gran eslora, de hasta 250 toneladas.

El velero más 
grande de España 
pasa revisión en 
Vinaròs

Redacción

Joves Socialistes del País Valencià 
(JSPV) va iniciar dissabte passat, a 
la província de Castelló, la ronda de 
trobades amb entitats juvenils que 
estan portant a terme durant el mes 
de maig, al llarg del territori valencià. 
Aquesta iniciativa, englobada dins de 
la campanya #laForçaJove, pretén ser 
una manera de “sumar noves idees i 
propostes” al Manifest Polític amb el 
qual l’organització juvenil proposa “reiniciar” la 
política valenciana.

Membres de Joves Socialistes van recórrer 
diversos municipis de la província de Castelló 
durant tota la jornada. Una d’aquestes parades 
va ser Vinaròs. L’objectiu va ser el de mantenir 
reunions informals amb diferents entitats 
juvenils i joves implicats en el moviment 
estudiantil, per a així “conèixer millor” la 

realitat que viuen els joves valencians, explicar 
les seues propostes de “regeneració política” i 
sumar noves idees amb les quals “enriquir el  
projecte d’alternativa socialista”

“La intenció d’aquesta campanya és renovar 
el discurs de Joves Socialistes del País Valencià, 
de manera que siga un reflex de les inquietuds 
i esperances de la joventut valenciana, a més 
d’ésser d’esquerres i valencianista”, conclouen.

Joves Socialistes del País 
Valencià recorre la província de 
Castelló per reunir-se i debatre 
amb entitats i militants

www.mesvinaros.com
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La mano de obra será foránea 
mayoritariamente, aunque ésta 
repercutirá en los comercios locales

La confirmación de la puesta en marcha de 
las instalaciones del almacén subterráneo 
de gas del proyecto Castor a partir del 1 de 
junio, con la inyección del “gas colchón”, abre 
una nueva etapa en el futuro de Vinaròs, que 
será beneficiada inicialmente con una mayor 
solvencia del Ayuntamiento. Los ingresos 
que reportará a las arcas municipales 
supondrá una buena inyección económica, 
aunque en poco se notará la creación de 
puestos de trabajo porque la mayoría es 
mano de obra cualificada procedente de 
otras partes de España.

Antes de la puesta en servicio del proyecto, 
el Ayuntamiento ya se ha benefició a finales 
del año pasado con medio millón de euros 
ingresados por la licencia de apertura. El 29 
de diciembre el Ayuntamiento concedió a 
Escal UGS la licencia. Anteriormente, ya hubo 
un primer pago con el inicio de las obras. En 
este 2013 sin embargo al haber un año de 
carencia, no habrá aportaciones hasta que 
el año próximo ya se implante la licencia de 
actividad. El IBI se deberá satisfacerse desde el 
año 2014, que puede rondar los 400.000 euros 
anuales, aunque el tipo impositivo podría ser 
más elevado si fructifican las negociaciones 

actuales con lo que aumentaría esta cifra. 
Además, a partir del 2015 está previsto que 
pueda ya entrar en vigor también el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE).

La repercusión económica en las arcas 
municipales también vendrá dada por el 
convenio ahora en fase de renegociación entre 
Ayuntamiento y el Castor. En principio estaba 
vinculado al centro especial de empleo pero 
ahora se plantea lograr una fórmula a través 
de la que el Castor aporte recursos económicos 
que el consistorio pueda destinar a cualquier 
proyecto social, no necesariamente al empleo 
como estaba previsto inicialmente. Como 
el Ayuntamiento aún no tiene cuantificada 
la cantidad que se podrá percibir por este 
convenio, queda aún por definir a qué tipo de 
proyecto se destinará. Se confía eso sí en que 
la solución final pueda suponer una aportación 
económica mayor de la negociada en un 
principio.

Proyecto Castor: 
inyección de gas y de dinero
El Ayuntamiento, el principal beneficiario por los ingresos en forma de impuestos
Emili Fonollosa

Respecto al supuesto peligro de estas 
instalaciones por almacenar gas, el alcalde 
recordaba que “ya exigimos a la empresa 
antes de su puesta a disposición todo el plan 
de seguridad y emergencia”. Así la empresa 
promotora informó en su día a agentes de 
policía local y personal del consistorio sobre 
este tema y “las cuestiones que competen al 
consistorio como puedan ser los accesos o 
incluso la vinculación con el futuro aeródromo 
de Vinaròs, donde habrá un servicio de vuelos 
de helicópteros desde la costa hasta la planta 
marina” apuntaba el alcalde. Juan reconocía que 
cualquier instalación de este tipo entraña riesgos 
pero destacaba que “hasta la fecha, funcionando 

en pruebas, ya se ha podido ver cómo son las 
medidas de seguridad del complejo, máximas y 
durante toda su construcción no hubo la pérdida 
de prácticamente ninguna hora de trabajo ante 
la ausencia de incidencias y accidentes, esto 
indica el tipo de controles que hay”.

Así, transmitía tranquilidad a la ciudadanía, 
“los vecinos deben saber qué hará esta planta, 
o sea la comprensión e inyección de gas a un 
depósito marino natural y extracción y puesta en 
servicio en conducciones como las que pueda 
haber por nuestra propia ciudad”. “O sea que no 
hay más riesgos que los que ya podamos tener 
por las canalizaciones de gas que hay instaladas 
en el casco urbano” concluía el alcalde.

PUESTOS DE TRABAJO
El proyecto Castor tendrá una plantilla estable 

de unos 130 trabajadores, incluyendo en esta 
cifra tanto el personal de la planta de tierra como 
el de la plataforma marina así como los barcos 
de apoyo (el personal de la plataforma trabaja 
a turnos, con dos semanas de trabajo y dos de 
descanso). En estos momentos y desde hace 
un mes sin embargo la cifra global es superior, 
varias decenas más, al estar preparando la 
primera inyección de gas; en estas labores 
preliminares se requiere también de otro barco. 
El personal es y va a ser mayoritariamente de 
alta calificación profesional, aunque también 
habrá otras categorías laborales (vigilantes, 
cocineros...). Sin embargo, la cifra oficial de 
vecinos en paro en Vinaròs en poco desciende 
por este proyecto; una porción elevada de la 
plantilla no es nacida en Vinaròs y comarca, 

aunque hay especialistas que ya llevan un 
buen número de años viviendo en esta zona. 
El alcalde Juan Bautista Juan matizaba que “al 
tener que vivir en la zona, también la comarca 
se verá beneficiada, además, porcentualmente 
en un futuro también se podrán hacer nuevas 
contrataciones, el persona experimentado inicial 
se supone que se irá sustituyendo por personal 
de estas comarcas ya habilitado”. Además, 
los gastos de gestión de estas instalaciones 
también repercutirán positivamente en Vinaròs 
y comarca, dado que habrá subcontrataciones 
con empresas auxiliares, según supone Juan.

La construcción de este almacén subterráneo 
ha supuesto una inversión de 1.300 millones 
de euros. En las fases de construcción llegaron 
a acumularse una gran cantidad de operarios 
empleados, incluso rondando el millar.

CONTROL DE SEGURIDAD

La semana pasada escribía sobre algunas 
deficiencias en las calles de nuestra ciudad. Una 
de las citadas: el bache que había por haber 
hecho una zanja al final de la calle san Gregorio 
(Camí Alcanar). Ya se ha tapado, me di cuenta 
al pasar con el coche que no me hizo el salto 
que daba cuando por allí pasabas, y siempre he 
considerado que cuando se menciona alguna 
deficiencia, es casi obligatorio que se diga 
también cuando se arregla. Espero que tenga 
que escribir también cuando llueva, que ya 
no exista el charco mencionado en mi anterior 
escrito y alguno más sobre el mismo.

Leo la pagina titulada el “Llamadors” de 
Vinaròs y me ha rejuvenecido recordando 
estas malas cosas que haces cuando uno es 
jovenzuelo; me explicaré: llegué a Vinaròs al 
principio del año 1944, con once años de edad y 
por aquel entonces había muchas tardes-noche 
en invierno, lo que se decía “apagons” de luz o 
sea que se quedaba la población totalmente 
a oscuras. No duraban mucho, pero sí un 
buen rato y recalábamos sobre todo la calle 
san Francisco y llamábamos a las casas con lo 
que nosotros decíamos picaportes, y salíamos 
corriendo para que no nos viera el propietario 
cuando salía para ver quien le había llamado. 
Los picaportes más corrientes que recuerdo 
es el de la fotografía más grande: una mano 
cogiendo una bola. Es curioso y bonito leer el 
comentario sobre los llamadores cuando cita la 
forma como estaban abiertas las puertas.

Cómo ha cambiado todo, en casa los padres 
de mi esposa eran el matrimonio y seis hijos 
y solo tenían una llave, el último que salía de 
casa, la ponía en un clavo que había dentro de 
la puerta al que se accedía con la mano por el 
agujero de la gatera. O sea que no quedaba 
nadie en casa y como quien dice estaba la 
puerta abierta. Ahora las abren incluso con 
alarmas, que no sé cómo las inutilizan. Amigo 
Alfredo una vez más te doy las gracias por estos 
artículos, que por mi edad me hacen recordar 
cosas que viví, dices que por el silencio que 
había en aquel entonces en la ciudad se oía 
el ruido del picaporte por toda la casa. ahora 
si llamaras con el picaporte cuando pasa una 
moto, seguro que no te abrirían la puerta 
simplemente porque el ruido del picaporte no 
se oiría.

Repito, como ha cambiado todo -si que 
generalmente para bien-, aunque algunas 
cosas quizá para no tan bien. Quedo a la espera 
del próximo, es muy bonito leer cosas vividas 
en la juventud.
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Podrem veure tv3? Commemoració 
1er de maig

“La Legislatura 
dels Reglaments”L’Associació Cultural Jaume I va 

ser una de les entitats que durant 
molt de temps, ens vàrem dedicar 
a recollir signatures per a que la 
TV-3 es veies al País Valencià. No es 
que els components de l’entitat ens 

declaréssim “fans” de la televisió però vam 
creure oportú i necessari recollir firmes per que 
la única televisió que emetia quasi íntegrament 
en la nostra llengua continues emetent al País 
Valencià. El no fer-ho anava totalment contra 
la llibertat d’expressió al prohibir que certa 
manera de veure el mon puguera tenir una 
certa rellevància i era un atemptat a la nostra 
unitat lingüística al privar als valencians de 
poder gaudir d’una televisió en la seva llengua.

El govern central, basant-se en una sentencia 
judicial després de molt de temps de silenci, 
per fi ha donat la raó a Acció Cultural del País 
Valencià ( Entitat promotora de la campanya).  
La resolució significava que al final disposaríem 
d’una televisió que emetera quasi íntegrament  
en la llengua catalana, i que la normalitat 
podria retornar al nostre país. Però no ha estat 
així,  Acció Cultural del País Valencià ha cregut 
oportú aparcar la resolució del problema i que 
siguen els dos Presidents els que de mutu acord 
estableixin com ha de ser aquesta “reprocitat”.  

Ara la generalitat de dalt i la de baix han 
propiciat un acord de “reprocitat” que segons 
sembla permetria poder veure Canal 9 al 
Principat i la TV3 al País Valencià. Fins ací 
molt bé. Però ara el president Fabra va i diu 
que només permetrà que es vegi la TV3 en 
el cas que es digue “Comunidad Valenciana”  
en comptes de “País Valencià” i a mes que el 
govern central atorgue  un altre múltiplex al 
País Valencià.

Una cosa queda clara, que tot son excuses, 
que tan a uns com als altres no els interessa 
que la TV3 arribe al País Valencià i que canal 9 
es vegi al Principat.

I tot seria molt senzill de resoldre, tan senzill 
que si veritablement hi hagués voluntat de 
resoldre el tema, donant permís per a que 
Acció Cultural connectés els seus repetidors 
problema resolt, cosa que l’entitat ja s’ha ofert 
per donar permís per a que els repetidors 
funcionen com a lo que son.

 I podríem estudiar un altre problema que 
ens afecte, però això segurament que seria 
massa. 

El Ple del mes d’Abril ha estat una vegada 
més, un Ple pesat, tediós, gairebé sense 
públic. Només cal repassar l’ordre del dia, 
per adonar-se la manca de continguts 
amb els punts a tractar, la qual cosa és un 
clar simptoma de la inanició i ineficàcia de 
l’actual equip de govern.

Des de que el PP governa la nostra 
ciutat no ha engegat cap projecte, només 
han estat capaços de proposar nous 
reglaments i noves ordenaces que copien 
i peguen de “  vagin vostés a saber de 
quins muncipis”, però punts sobre coses 
de profit   i coses que justifiquen que al 
menys treballen, res de res. D’ací a no res 
podem veure proposes   com reglaments 
per a sortir a les balconades, per pujar o 
baixar les escales de l’ajuntament o inclús 
per utilitzar l’ascensor. 

Bromes a part, del que estic realment 
convençuda és que aquesta lesgislatura 
passarà a la història de Vinaròs, com “La 
Legislatura dels Reglaments”. Perquè 
lamentablement amb el poc suport que 
tenim de les depaureperades arques de 
la Generalitat, l’alcalde actual i el seu 
equip de govern poc podràn fer a part de 
reglamentar i posar normes. El que tampoc 
està malament si tenim en compte la gran 
quantitat de gestió que van realitzar i els 
fruits de la qual avui estàn a la vista, no 
ens va quedar massa temps a nosaltres per 
poder-en ocupar.

Mª Dolores Miralles

Jordi Moliner Calventos

Sempre som pocs amb marató ho sense 
marató, amb megafonia o sense, baix el meu 
punt de vista, sempre som pocs. Si comptem els 
més de 3.300 aturats que tenim a la nostra ciutat 
hauríem de ser més gent manifestant-nos, si 
sumem tots els col·lectius descontents amb 
les polítiques del PP, funcionaris, pensionistes, 
dependents, i altres col·lectius locals hauríem 
de ser molts més. Tinc clar la desafecció de la 
gent amb alguns partits i alguns sindicats, però 
es podia anar a títol personal, com van anar 
molts sense ficar-se darrere de cap bandera, 
pancarta o símbol. 

Érem els que érem, molts, gairebé un miller, 
respecte a altres anys molt bé, el més important 
es que hem deixat de banda els protagonismes 
i personalismes pel bé comú, hem après que 
es important anar tots junts i així ho hem 
demostrat en aquesta celebració reivindicativa 
dels treballadors. 

Un altre tema son aquestos del PP, que saben 
jugar molt bé les seues cartes i aprofitant que 
va ploure el dia de la marató van aprofitar per a 
fer contra-programació i ens van ficar la marató 
mig hora abans que la manifestació del 1er de 
maig, sabent perfectament que això restaria 
gent a la mani, i a la marató també, doncs eren 
molts els que estaven en el dorsal manifestant-
se. Una excusa peregrina, per què no es podia fer 
el següent diumenge la marató? Ja s’ha vist que 
ha estat la marató en menys gent de fa molts 
anys, cosa que si l’hagessin ficat en diumenge 
segurament no hages passat, doncs hagessin 
acudit molts que estan fora de Vinaròs i que 
un dia entre setmana no van puge vindre, però 
van preferir no assolir la màxima participació 
i utilitzar el seu acte, per tal de contrarestar el 
1er de Maig. Si a tot això, sumen que utilitzen 
el material i personal de l’ajuntament per a 
les coses que els interessa i ficar entrebancs 
als actes que no son del seu gust, molts actes 
es celebren en diumenge i no passa res, però 
clar, pot ser eixos son possibles votants. Una 
curiositat inclús, Jacinto Moliner, quan va ser 
alcalde va deixar sempre la megafonia per a la 
commemoració del 1er de maig, ara en, Juan 
B. Juan, com alcalde, res de res! El deixeble a 
superat al mestre, és llei de vida.

En compliment de l’acord adoptat 
pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de 
conformitat amb el legal i estatutàriament 
establert, es convoca a tots els socis de 
la mateixa per a celebrar ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA, en l’ AUDITORI 
MUNICIPAL situat a la Plaça Sant Agustí 

d’aquesta localitat, el pròxim dia 24 
de maig, a les 20,30 hores en primera 
convocatòria i a les 21 hores en segona, a 
fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA
1r.- Examen de la gestió social. 

Aprovació, si escau, dels comptes anuals 
corresponents al passat exercici econòmic 
2012.

2n.- Acord sobre distribució de resultats.

3r.- Aprovació, si escau, de la liquidació 
del pressupost d’ingressos i despeses del 
Fons de Formació i Promoció Cooperativa 
de l’exercici anterior i plà d’inversions i 
despeses d’aquest fons per a l’exercici en 
curs.

4t.- Suggerències i preguntes al Consell 
Rector.

5é.- Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. 
Designació dels socis a aquest efecte.

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.
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L’irrenunciable  somni 
d’una educació 
pública i de qualitat

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

Perquè el sr J V R Tàrrega no 
ens estima?

Assemblea de Professors Baix Maestrat 
contra les retallades

...No compres, i Adopta!

666 362 599

Manuel Villalta

Després del primer 
de maig que?

Nosaltres sí, ens dona “ambienti-llo”, així 
no parlem del responsable de la inanició 
del poble, el sr Alcalde.

Per què no ens estima?
Serà, per què Migjorn vam denunciar 

la contaminació del abocador de residus 
solíts urbans (rsu) ?

Serà, perquè vam denunciar la perillosa 
plantada d’arbres al mig del riu ?

Serà, per denunciar la contaminació del Cérvol 
i la platja per la claveguera quant plou, i no molt?

Serà, per destapar que l’Ajuntament va 
autoritzar tirar líquids (herbicida) contaminants 
en zona urbana?

Serà, per denunciar el tirar fangs del port, 
possiblement contaminats, sense permís de Medi 
Ambient, ni cap anàlisis, en zona urbana?

Serà, perquè em denunciat la paralització del 
Poble, la A-68,el desvio de la 340, més l’estafa de 
la reforma del Port?

Serà, per denunciar els molts clots que tenen 
molts carrers del poble, i camins del terme? 
Vinaròs sembla un poble <frackinat>

Serà, per demanar que el partit, regidor o 
l’alcalde que faça malifetes, amb costos econòmics 
per al Poble les pague ell?. el responsable 

Serà, per denunciar comportaments ofenedors 
i poc democràtics d’alguns dirigents del PP? ell en 
primer lloc? 

Dia 21 d’abril de 2013, a Vinaròs es celebra el dia 
del Llibre i Cultura, be pel regidor de Cultura.

Dia 21d’abril de 2011, a Vinaròs els hostes de la 
barbàrie aterren el convent de sant Francesc, i als 
aterradors no els passa RES. (manava el PP) 

Dia 15 d’abril de 1938, un futur regidor 
pamfletaire, encara no nat, rep amb entusiasme 
les tropes rebels del dictador, a la platja de Vinaròs

Serà per fer aquestes denuncies, amb la 
responsabilitat clara, del sr Tàrrega, doncs és 
regidor de Medi Ambient i Serveis, (i fotògraf) que 
fa aquest atacs ferotges a Migjorn? possiblement, 
la dreta es rancorosa, com va dir el Sr Gandia, les 
coses no s’obliden.

Nosaltres estimen al nostre Poble, cap de les 
persones Migjorn, que lluitem per un poble millor, 
ho fem sense cap interès personal, el temps ha 
fet neteja. Que volem? Nosaltres voldríem que 
Migjorn no sigues necessari, seria senyal que 
tenim una societat forta i madura, però com diem, 
no es dona el cas, sembla que el poder d’aguant 
de les classes populars és grant. Però, no infinit, 
doncs per molts ajuntaments, diputacions, (fora 
diputacions) i generalitats, encara pul·lulen 
diputats regidors tipus castejons, tarregues, 
medines i alcaldes que no accepten la més 
mínima critica, ni cap aportació per millorar el 
nostre poble. 

¡¡A fires i festes de sant Joan i sant Pere tindrem 
tren de rodalies!!....   El tren de la BRUIXA

Bueno, ja ha passat el primer de maig, i com s´ha 
pogut comprovar en Vinaròs ha sigut una bona 
organització i una bona participació.

Ja se sap d´ algunes opinions que manifesten 
que amb la desocupació existent en Vinaròs i la 
mala situació laboral, social i econòmica per la que 
esta passant una gran part de la ciutadania, tenia 
que hi haver hagut molta més participació. 

En Esquerra Unida entenem que als que així  
opinen els sobren els motius. Però si comprovem  
els últims anys comprovarem que tant en 
organització com en participació en estos dos 
últims anys s’ha superat amb molt als anteriors. 
Ames com és sabut en estos dos últims anys ha 
sigut organitzat pels partits politics, sindicats, 
associacions, plataformes, col·lectius…) de 
Vinaròs. Sent una mostra clara de que si estem 
tots junts es poden aconseguir moltes més coses 
que per separat, i fent cadascú la guerra pel seu 
compte.

El que si volem manifestar des d´Esquerra Unida 
és que hem notat en falta la intervenció dels partits 
politics locals. Si, és cert que es va llegir un manifest 
conjunt , però ni en el mateix ni en la intervenció 
dels que van participar apenes es va fer referència 
a temes d´interés de Vinaròs i la ciutadania.

Des d´ Esquerra Unida volem recordar que 
Vinaròs esta passant per moments difícils i 
complicats, tant laborals, socials i econòmics. 
Entenem que hagen opinions que entenguen que 
en una manifestació poques son les solucions que 
es poden prendre. I que les intervencions si son 
moltes és poden repetir.

En Esquerra Unida entenem que si això passa és 
per la llibertat de elecció dels temes, però que al 
mateix temps s´està donant opció a més opinions, 
participacions i expressions.

També entenem que en les manifestacions 
poques son les les solucions que es puguen 
pendre, però si a forçar que altres les prenguen.

Quan te estàs manifestant i reivindicant, estàs 
lluitant pels teus drets. Estàs demostrant que estàs 
encontra del que altres han decidit per tu. Estàs 
reivindicant i defenent els teus drets . benestar i el 
futur teu i el dels teus.

La classe treballadora ha de ser conscient que és 
la que ha de lluitar. Els partits politics i els sindicats 
disposen de la força i la representació que s´els 
otorga.

Per tant som tots i entre tots els que hem 
d´aconseguir els nostres drets i necessitats.

Des d´Esquerra Unida de Vinaròs emplacem a 
tots els participants de l’organització del primer 
de maig, i a altres a continuar amb les xarrades, 
intercanvi d’opinions i de accions que es creguen 
adequades per al bé del poble de Vinaròs i la 
ciutadania. Perquè de no ser així. ? Després del 
primer de maig que.¿     

Per a molts el millor discurs de 
la història el va pronunciar Martin 
Luther King, del que tots coneixem la 
seua famosa frase “I HAVE A DREAM”. 
Nosaltres també tenim un somni:

Al nostre somni no s’eliminen mestres 
i professors dels col·legis i instituts....

Al nostre somni els alumnes no 
s’amunteguen com sardines en llauna ...

Al nostre somni els centres reben els 
diners que necessiten .....

Al nostre somni la diversitat no és 
ignorada , és atesa amb l’atenció que es 
mereix . 

Al nostre somni les famílies reben 
beques de menjador i de llibres...

Al nostre somni les xiquetes i xiquets 
no han d’anar pels seus propis mitjans 
als instituts que van construir-se lluny 
de les seues cases....

Al nostre somni no s’aproven lleis 
d’educació com la del ministre Wert...

Al nostre somni cap alumne deixarà 
d’anar a la Universitat per problemes 
econòmics....

Al nostre somni no s’envien a la cua de 
l’atur a milers de companys interins....

Al nostre somni no es contracten 
becaris per a fer la feina dels mestres....

Al nostre somni l’escola pública és 
laica...

Al nostre somni els nostres dirigents 
no ens desprestigien contínuament  ....

Al nostre somni els diners públics són 
per a l’escola pública....

Al nostre somni tots els docents 
estem orgullosos d’haver triat aquesta 
professió...

Al nostre somni tota la societat 
s’uneix per a lluitar pels interessos dels 
nostres fills,  defensem una educació 
pública, universal, gratuïta i de qualitat 
per a tots ells. 

Ja sabem que estem allunyats del 
nostre somni, i que estem vivint un 
malson. Però podem assegurar-vos, 
que malgrat les dificultats creixents 
de la nostra feina, tots nosaltres dia 
a dia desenvolupen la nostra tasca 
amb dedicació, ànims i il·lusió, perquè, 
encara que els nostres dirigents no es 
mereixen el nostre esforç, els nostres 
alumnes sí.
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

iu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...fem rogle amb la gent del poble...

Equip festiu a la Font de la Salut

Gaudint del Dia de la Mare

Entre germans Festa blaugrana Si,l’arròs molt bo

Primer diumenge de maig a la platja del Fortí

Salutacions des de la Font de la Salut
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fem rogle amb la gent del poble...

15

la setmana que ve
et regala

1 postal de Vinaròs

MAUTHAUSEN
ESPAÑOLES EN EL INFIERNO NAZI

Novela gráfica basada en el libro El sol se extinguió en Mauthausen de Francisco Batiste Baila (superviviente de los campos de concentración nazis)

J. C. Adell Amela

4 1 2 4

S

Editorial Antinea

kapo

Ausentes fueron y muy distantes,

la corte de serafines y arcángeles en las alturas,

hongos de Hirosima y Nagasaki,

chimeneas en Mauthausen, Treblinka, Dachau ...

lejos, abandonados en la indiferencia,

fueron ausentes cuando había que detener 

el vendaval de fuego, brutal locura ...

                                             
    Alfred Giner Sorolla

i el primer capítol de la novela gràfica 
basada en el llibre “El Sol se extinguió en 
Mauthausen, españoles en el infierno nazi”

17 de maig de 2013n. 608

Si,l’arròs molt bo

Des de menuts, visca el Barça
Tres autèntics culés
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La penya Barça Vinaròs va celebrar 
el passat dimcres 1 de maig, degut 
a la suspensiò del dia 28 d’abril per 
causes meteorologiques la tradici-
onal paella a l’ermita de Vinaròs ce-
lebrant el 34ºaniversari de l’entita.  
Amb la participacio de quasi 300 
socis i de les penyes de l’associació 
de penyes del Baix Ebre, Montsià i 
Baix Maestrat, entre les cuals van 
asistir les de Benicarlò, Traiguera, Pa-

üls, Roquetes i Santa Barbara. Vam 
gaudir entre tots d’un dia esplèndit 
i ple de germanor blaugrana. Els so-
cis vam poder disfrutar de la torrada 
de sardina i les paelles que va cuinar 
Delfín; no va faltar los dolços, la cre-
maeta i el cava per brindar pel Barça.

La junta directiva i molts de socis  
van treballar de valent des de prime-
ra hora del mati per a que la festa si-
gues un èxit.

aniversari34ºpenya Barça Vinaròs



Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs

Tu complemento ideal
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Domingo 5 de mayo Iglesia Santa Magdalena

Comunions
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2013

Domingo 5 de mayo Ermita de la Misericòrdia
i Sant Sebastià
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El pasado sábado día 4 del presente mes, 
en el marco de nuestro Auditorio Municipal 
se celebraba un concierto a cargo de nuestra 
banda de música, con la dirección del 
maestro-director D. José Ramón Renovell 
Renovell.

Como siempre, faltaron butacas en el 
auditorio para dar asiento a la multitud de 
amantes de la música de nuestra banda, y 
que allí nos reunimos para escuchar la “buena 
música”.

El original repertorio escogido por el maestro 
Renovell, con música de los compositores: 

Agustín Clemente, George Bizet, Bert 
Appermont y Michael Kamen, fue del agrado 
de todo el público, con la estrena de todas las 
obras menos en la conocida “Fantasía de la 
Opera Carmen” de George Bizet. 

La primera pieza interpretada el pasodoble 
“”El tío Segis”, nuestro director la quiso 
dedicar al que fuera su primer maestro de 
música en su ciudad natal de Alborache, a 
D. Segismundo Hurtado Juanes, al cual se le 
ofreció el pasado año un concierto homenaje 
en la ciudad natal del maestro José Ramón 
Renovell, Alborache.

Vimos como siempre a una banda con mucha 

juventud, con mucha calidad artística y con 
una maestro-director que con sus ya 30 años 
dirigiendo a “La Alianza”, ha sabido “construir” 
lo que era una sencilla, eso si, buena “banda de 
pueblo” allá en los años 80, en una excelente 
banda incluida en la 1ª sección.

Realmente todos disfrutamos de esta tarde de 
concierto, que ya se han iniciado en este año, y 
de los cuales que nos irán ofreciendo, podremos 
disfrutar todos los amantes de la música.

Mis felicitaciones a los músicos, al 
maestro Jesé Ramón Renovell y también a la 
componente Julia Zaragozá que cumplía sus 
18 años y se festejaba en este concierto.

Excelente concierto 
de la Sociedad Musical “La Alianza”

Salvador Quinzá Macip

La colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs, ens vam disposar 
a celebrar a la muntanya 
màgica de Montserrat   el 
25é aniversari del Gegants 
Treball i la Geganta Cultura, 
els gegants de l’Agrupació de 

Colles Geganteres de Catalunya, dins la qual 
fa molts anys que els gegants de Vinaròs, junt 
a altres colles valencianes, també som socis.

Allí dalt del cim ens agruparem 62 colles 
de gegants per tal de festejar tant gran 
aniversari, xocolatada preparada, cremallera 
preparat, tot preparat hi havia un programa 
d’actes, un pla B per si plovia, però vet a aquí 
la sorpresa, i això demostra que tot no es pot 

previndré, no hi havia un pla C per si nevava!!  
Qui anava a dir que quasi al mes de maig 

tindríem una nevada bona a Montserrat, 
doncs poca gent, així que nomes es van 
poder fer les ballades d’honor dels gegants 
de l’agrupació baix dels porxos de la basílica 
de Montserrat i poca cosa més.

Baix de una temperatura de un grau i de 
la nevada, natros que som més aviat tropical 
van decidir plegar veles i cap a casa que s’està 
més calentet.

Donar al enhorabona a l’organització, sent 
una autentica llàstima no fer el programa 
sencer, però hi ha mes dies que llonganisses 
diuen.

Ara canviant de tema, la colla ja estem 
preparant seriosament els nostres dies grans, 
Corpus i Festes de Vinaròs, ja hem començat 
a assajar la dansa de Nanos, la musica del Ball 
de Cintes, tot comença a posar-se en marxa, 
pensar en la trobada etc etc, per a gaudir i 
fer gaudir dels nostres, vostres i de tots els 
vinarossencs i vinarossenques, dels Nanos i 
dels Gegants.

Si algú te ganes i li fa il·lusió aprendre 
la dansa de Nanos o provar a treure els 
gegants no ho dubteu, envieu un correu 
a nanosigegants@gmail.com o piqueu al 
665584407, ens ho passarem molt be!!! Xoc 
Xorroc xoc xoc

Montserrat, nanos i gegants, fred i neu
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Un dels esdeveniments de l’any ha estat signat 
per la Fundació Caixa Vinaròs, amb majúscules 
i amb el nom  d’Arcadi Oliveres. El reconegut 
economista oferia una conferencia  dissabte 
4 a l’auditori Carles Santos de l’entitat en un 
dels esdeveniments més multitudinaris dels 
últims temps. L’espai Santos es veia desbordat 
per gent de totes les edats, la qual cosa confirma 
les ganes i la necessitat de les persones en 
escoltar discursos que ens expliquen, que ens 
situen dins el context social actual, així com, 
també, la necessitat d’assistir a exercicis adults 
per a una població què, malgrat que algunes 
institucions vulguin obviar-ho, interessadament 
o desinteressada, gaudeix de plena  maduresa. 
El mestre Oliveres realitzava una dissertació de 
més d’un hora que va passar com un sospir. 

Sota el títol ‘La situació econòmica actual’, 
Oliveres realitzava una exposició de el moment 
“trist” que estem vivint a nivell econòmic, 
un moment històric que gira en torn al 
concepte “crisi” i de les arrels del problema, 
fonamentalment, els fets que ens han portat 
a viure amb aquesta precarietat. Situant el 
moment inicial de la crisi en l’enfonsament del 
grup bancari Lehman Brothers -en el qual 
treballava l’actual ministre Luis de Guindos-, al 
qual posava dia i quasi hora, Oliveres afirmava 
que la resposta per part dels governs ha “estat 
poc adequada a la que s’hagués pogut donar 
perquè la gent no sortiges tant perjudicada”.  Al 
voltant de dos punts, l’atur, per una banda, i la 
destrucció de l’estat del benestar, l’economista 
indicava que son dos pedres angulars que sí 
tenen resposta, però una resposta diferent 
basada en impulsar mesures per tal d’atacar els 
orígens de la crisi. Una conjuntura econòmica 
impulsada per l’especulació que requeriria, sinó 

sortir de l’euro i tornar a la pesseta, sí impulsar 
una economia europea amb dues velocitats, el 
“eurito”, com bromejava Oliveres. 

Amb una exposició clara, didàctica i molt 
amena, el professor Oliveres elaborava un passeig 
gloriós per la economia internacional i estatal 
per posar noms i cognoms als responsables de 
l’estancament en un atzucac que sembla sense 
sortida, tot i que el reconegut economista 
aportava mesures per tal de sortir de la crisi. Així, 
Oliveres es mostrava convençut que dins d’uns 

anys serà necessari treballar menys hores per tal 
de aconseguir reduir les llistes de l’atur. Aquesta 
mesura va ser duta a terme a França, una decisió 
que va prendre fa 10 anys  el primer ministro 
Lionel Jospin, qui va reduir la jornada laboral 
de 8 a 7 hores. Aquesta aposta va permetre 
l’estalvi de cinc hores per treballador, que van 
ser destinades  als aturats. Un plantejament 
molt lògic, tant que Oliveres traslladava la seua 
perplexitat perquè cap partit polític hagués 
plantejat aquesta mesura com a sortida per a 

pal·liar la desocupació. 

A més, Oliveres, que és president de Justícia 
i Pau, informava d’altres moviments estratègics 
en l’escac mundial emplaçats en assumptes de 
Defensa, denunciant les xifres escandaloses que 
se inverteixen en armament actualment, quan no 
estem patint cap amenaça militar, unes quantitats 
que podrien servir, juntament amb la d’altres 
països, per tal de finalitzar amb la ignomínia de la 
fam al món, si hi hagués voluntat política. Oliveres 
deixava en evidència als principals bancs de 
l’estat, als noms que s’amaguen darrere els 
potents lobbys europeus i estatunidencs -noms 
tant coneguts sorgits de la saga Bush,  per 
exemple, destacant la curiosa vinculació amb 
la família Bin-Laden. 

A nivell personal, exposava algunes de les 
mesures que el ciutadà pot adoptar per tal 
d’evitar en el possible que el seus diners vagin 
a parar a partides econòmiques no desitjables. 
Un  dels recursos passa per deixar d’abonar a la 
declaració de la renda el tant per cent destinat 
a la  industria de l’armament. L’altre, acudir 
per depositar els nostres diners a les Caixes, 
com les rurals, que són caixes de proximitat, 
o fer ús de la banca ètica. En finalitzar la 
conferència, s’obria un torn de preguntes. Els 
assistents traslladaven nombroses qüestions als 
professor, el qual, afirmava que havia rebutjat 
donar classes d’Economia per no estar d’acord 
amb els preceptes que s’ensenyen als alumnes, 
com el que es basa en el consum desaforat en 
un planeta finit. El president de Justícia i Pau 
destacava, per un altra banda, el paper dels 
mitjans de comunicació en la formació d’una 
societat banalitzada, gràcies a una programació 
nefasta que idiotitza i infantilisa al ciutadà. 

Arcadi Oliveres: 
extraordinari
L’auditori Carles Santos es 
desborda durant la conferència 
del reconegut economista

Quan al procés constituent i la proposta 
plantejada de manera conjunta amb Teresa 
Forcades, Oliveres afirmava que la iniciativa 
havia sorgit de la demanda de transformar 
en acció política totes les propostes que 
articulen ambdós discursos, tant el de 
Forcades, que s’ha emmarcat per part 
d’alguns mitjans en una acció de rebel·lia, 
com el d’Oliveres, “no ens presentarem mai a 
cap tipus d’eleccions, però si podem generar 
una plataforma que siga capaç d’unir a tots 
tipus de persones, per una banda els éssers 
individuals, tots aquest que s’anomenen 

indignats que fa molt de temps que se 
estan movent i són multitud, en segon lloc, 
una gran quantitat de moviments socials i 
col·lectius, i finalment alguns partits polítics, 
que també simpatitzen en la voluntat d’un 
canvi”. L’objectiu ideal seria que d’aquí 
un temps, quan siguin les eleccions al 
Parlament de Catalunya d’aquí a tres anys, es 
construeixi una coalició que presente dins de 
la mateixa llista a persones representatives 
del moviment dels indignats, també gent 
significativa dels moviments socials, i alguns 
dels partits polítics, i que en aquest cas, 

els partits polítics tinguessin la suficient 
generositat, com per a subsumir-se dins 
d’aquesta plataforma”. “Es tracta de donar 
una forta majoria a la gent que vol canviar 
les coses”. 

Per a Oliveres, la deshumanització de la 
política és real, però al·lega que cal tornar-li 
el prestigi al concepte malgrat els casos de 
corrupció i mala administració. En aquest 
sentit, Oliveres es mostrava d’acord en que 
cal dur a terme una política ben entesa, i que 
el concepte no és responsable del mal ús 
que hi fan els polítics. 

Oliveres i el procés constituentOliveres i el procés constituent

A.C. 
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Tribuna lliu re

Joaquim Arnau i Vallina

Excel·lència 
o nostàlgia?

Redacción

cultura

El nostre model escolar es va transformar 
en assolir uns èxits històrics: L’escolarització 
obligatòria entre els sis i els setze anys; la fi 
de la pedagogia de l’exclusió, la integració 
dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i 
problemes de conducta. L’objectiu de la qualitat, 
però, està en qüestió pel seguit d’ajustos i retalls 
pressupostaris. I, el conflicte entre lo públic i lo 
privat, ens presenta posicions que treballen per 
tornar al passat. Estan –diuen- per “l’excel·lència”.
Apunten que les famílies haurien de pagar el 
batxillerat, perquè “és un luxe”.

Es pretén que el centres que segreguen alumnes 
per raó de sexe puguen rebre subvencions 
públiques. És la reacció del ministeri a la vigent 
llei (LOE) i a una sentència del Suprem que 
exclou la possibilitat de concertar amb centres 
d’educació diferenciada per sexes: Pot haver-hi 
iniciativa privada en aquesta línia; no és legal, 
però, finançar-la amb fons públics. Cal dir que al 
País Valencià s’està incomplint la norma, mentre la 
pobresa s’està colant a l’escola pública.

Un altre argument peregrí és el de segregar 
els alumnes per rendiments acadèmics. 
Independentment dels dubtosos criteris 
de selecció, n’hi ha arguments científics 
que ho desaconsellen. Cal remarcar que, en 
l’aprenentatge “entre iguals”, els alumnes aprenen 
dels seus companys i es motiven. I, matisar, que 
els més intel·ligents saben que pot vindre molt bé 
no anar amb presses, ja que els hi permet valorar 
el sentit de la seua capacitat i l’esforç dels seus 
companys. Tota una senyal de civilització: el que 
més pot ajuda el més feble.

 
Potser, cal recordar la importància del paper de 

l’educació que pels anys vint i fins la guerra civil 
obria un camí a l’esperança i a l’idealisme: “Vaig 
aprofitar l’ocasió per fer-les veure que, a pesar 
de tot el que escoltaren, l’home i la dona no són 
diferents per la intel·ligència ni l’habilitat, sinó per 
la fisiologia. Se me van quedar mirant sorpreses, 
convençudes com estaven de la superioritat dels 
seus homes, que igual caçaven porcs senglars, 
que arrancaven arbres a destralades. La força física 
és una cosa, els hi vaig explicar. Però n’hi ha una 
altra força que és la que ens fa raonar i resoldre 
situacions difícils” (De “Historia de una maestra”, de 
Josefina Aldecoa). 

O, esbrinar per què Finlàndia s’ha convertit en 
un model educatiu a imitar. Els seus fonaments es 
construïren en la dècada dels setanta, fruit d’una 
lluita política conduïda pels pares. Es feia una 
aposta per l’escola pública a l’objecte de garantir 
la igualtat d’oportunitats, per la formació del 
professorat  i pel respecte a la seua autoritat. I, en 
l’honorable tasca de prohibir que qualsevol escola 
seleccionés els alumnes pels seus rendiments 
acadèmics.

La Casa Membrillera de la Fundació Caixa 
Vinaròs exposa en dues de les seues sales i 
fins al 15 de juny una mostra de les obres 
del vinarossenc arrelat a València Domingo 
Forner Arnau. Aquest llicenciat en Belles 
Arts, especialitzat també en el món de la 
publicitat, ofereix en dos espais diferents 
de l´edifici un recull del més significatiu de 
les seues creacions. Entre les seues paraules 
durant la inauguració, va destacar que “un 
quadre no l´acaba el pintor, sinó l´espectador 
quan l´està mirant amb les impressions que 

li causa”. També deia que “no faig mai un 
esbós perquè un esbós implica que vols 
aconseguir un resultat determinat per tant 
abans de començar un quadre ja saps com 
acabar-lo i això és molt avorrit”. El president 
de Caixa Vinaròs Manuel Molinos remarcà el 
traç viu de la pintura de Forner i el convidà 
a què torne a exposar ja que també té 
producció escultòrica. La regidora Maria 
Dolores Miralles felicità a l´autor i a la Caixa 
per portar a Vinaròs tantes exposicions de 
pintors afamats. 

Emili Fonollosa

Domingo Forner exposa 
a la Fundació Caixa Vinaròs

El pasado jueves se inauguró en el Casino 
de Vinaròs la exposición de oleos del pintor 
Enric Rubió, con la presencia

del regidor de Cultura Lluis Gandia, 
la presidenta del CMC Cinta Griñó y el 

organizador del acto, Alfredo Gómez. 
Una muestra de arte paisajista de gran 

realismo, de un pintor ligado a Vnaròs pero 
procedente de la Escuela de Olot de Girona.

La exposición podrá verse en el Salón 
principal del Casino durante estos meses.

Oleos del pintor 
Enric Rubió al CMC
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El passat 23 d’abril es van entregar els premis 
del Concurs Literari de Sant Jordi que cada any 
organitza el Departament de Valencià de l’IES 
Josep Vilaplana. Enguany, el tema del concurs, 
obert a tot l’alumnat del centre en les modalitats 
de poesia i narrativa, era “Un altre món és 
possible”. Es van donar dos premis per a cada 
etapa educativa, consistents en un diploma 
acreditatiu i un lot de llibres, gentilesa de la 
Llibreria Els Diaris, que col·laborà en aquesta 
edició.

Per modalitats els guanyadors van ser:
Modalitat A, per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO
1r premi: “El poder de les ments innocents”, de 

Lídia Arnau Marqués, de 2ESO1.
2n premi: “Un altre món és possible”, de Laura 

Segura Aduna, de 1ESO1.

Modalitat B, per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO
1r premi: “Una família d’avui”, de Niurka 

Alcaraz Miralles, de 4ESO3.
2n premi: “Charlotte”, de María Morral Tovar, 

de 3ESO2.

Modalitat C, per a l’alumnat de 1r i 2n de 
Batxillerat

1r premi: “La persiana”, d’Anna Ferràndez 
López, de 2n de Batxillerat Humanístic.

2n premi: “Un altre món és possible”, d’Ana 
Belén Guerrero Lit, de 1r de Batxillerat Científic-
Humanístic.

Durant l’acte de lliurament de premis, 
diversos alumnes del centre van llegir poemes 
del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, en 
el vinté aniversari de la seua mort. Un grup 
d’alumnes de 1r de Batxillerat va oferir una 
presentació a partir d’un poema de Salvador 
Espriu, en el centenari del naixement.

Igualment, tot l’alumnat d’ESO va col·laborar 
en la celebració del Dia de Sant Jordi 
confeccionant diversos treballs al voltant 
del món del llibre i la literatura: cal·ligrames, 
poemes, hai-kús, murals, que es troben exposats 
al vestíbul i els passadissos del centre.

Sant Jordi a L’IES Josep Vilaplana

El proper divendres 
17 de maig a les 
19h a la biblioteca, 
el Ball de Dimonis 
organitzarem una 
xerrada explicant 
el perquè volem fer 

una muixeranga. En aquesta 
contarem amb la presència 
de Joan Bofarull, l’historiador i 
muixeranguer de Reus, que, entre 
altres coses, ens farà un repàs 
històric sobre les muixerangues 
i el mon dels castells humans 
en general. En acabar, com tots 
els divendres, farem un assaig al 
local de dimonis de les 20:15 fins 
les 22:00h

I en son demà, dissabte 18 de 
matí, tornarem a fer un assaig 
al carrer, a l’àgora del passeig 
marítim, de les 11 del matí fins 
allà la 13h.

Res més, vos animem a formar 
part d’aquest projecte.

La Muixeranga: Xerrada i Assaig al carrer
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Metamorfosis de Vinaròs
Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Carrer San Francisco Convent de SAnt Francesc

Por Fernando Romillo, con fotos de la Colección Joaquín Simó

Carrer San Francisco Convent de SAnt Francesc

Alumnes de 3r

Encara recordo quan era 
petit, vore a casa meua com la 
meua iaia i la meua mare feien 
el sabó casolà amb l’oli fregit. 
Avui, tal i com va la cosa, no és 
una mala idea aprofitar l’oli usat 
per fabricar el nostre propi sabó, 
i donar a conèixer als nostres 
alumnes una manera barata i 
efectiva de reciclar. D’aquesta 
manera també aconseguiré fer 
més significatiu el currículum 
de coneixement del medi del 
tema del projecte que estem 
treballant, què és la Matèria.

Utensilis necessaris.
-	 Guants.
-	 Mascareta protectora.
-	 Recipient de plàstic 
-	 Cullera de fusta.
-	 Recipient per a fer de 

motlle. (No metàl·lic)

Ingredients
-	 1,5 litres d’oli.
-	 1,5 litres d’aigua.
-	 500 gr. de Sosa càustica.

Elaboració
Amb els guants I la mascareta 

posada vam començar a posar la 
sosa dins del recipient de plàstic 
i vam afegir l’aigua. No vam parar 
de remoure sense parar fins que 
es fa desfer totalment. El Mestre 
deia que era molt important 
que remenarem amb la cullera 
de fusta sempre en la mateixa 
direcció.

Després vam afegir l’oli 
a poquet a poquet com si 
estiguérem fent all i oli. Tots 
els xiquets de la classe vam 
participar en l’elaboració del 
sabó. Vam estar més d’una hora 
remenant... sort que ho fèiem 
entre tots que sinó!!

Quan la mescla es va fer 
espessa, ho vam deixar 48 hores 
que es collara. Posteriorment ho 
vam tallar en pastilles. I ho vam 
deixar assecar durant 30 dies.

Finalment hem escrit la 
recepta de l’elaboració, i un 
cartellet per  a decorar. Ha segut 
una experiència molt divertida i 
molt bonica!

Reciclatge a l’escola: 
el sabó de la iaia
Els alumnes de 3r del Jaume I de Vinaròs han reciclat 
l’oli de fregir i han fet sabó per a llavar la roba
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De les 24 h a les 8 h podeu trucar
al tel. 964 40 77 04 (Policia Local)

10 mayo

11 mayo

12 mayo

13 mayo

14 mayo

15 mayo

16 mayo

SANZ  c. Pont, 83 

VALLS  zona turística nord 
MATEU  c. Sant Francesc, 103 
TORREGROSA av. Llibertat, 9 
MARTÍNEZ av. País Valencià, 15 
FERRER  pl. Sant Antoni, 39 

ROCA  C/ San Francisco, 6

ag
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Fins al 12 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
19 h. INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ d’Inconsciente 

colectivo.
Organitza: Regidoria de cultura

Dimarts 14 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
18 h. INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ CHASING THE 

DREAM-Perseguint un somni que romandrà oberta 
fins al 31 de maig.

Sinopsi: Aquesta exposició tracta de ser una eina per 
a donar a conéixer, de forma participativa, els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni a través de la vida de 
vuit joves de diferents parts del món, sondejant el seu 
extraordinari desig de superació davant l’adversitat.

Organitza: Obra Social La Caixa i Regidoria d’Educació.

Dijous 16 de maig
BIBLIOTECA MUNICIPAL
19 h. ESCOLA DE PARES. I TALLER “AUTORITAT 

EFECTIVA...LLARS CONFORTABLES” amb la xarrada 
Apropant-nos al lideratge. Quin tipus de pares i mares 
som? Coneixem el nostre fill? Què és normal a la seua 
edat? a càrrec de Mayte Galiana. Cal inscripció prèvia a la 
Regidoria d’Educació. Places limitades.

Sinopsi: A través de l’Escola de Pares es tractarà de 
facilitar als pares i mares coneixements per a saber educar 
i actuar de manera adequada i positiva, facilitar un espai 
de reflexió on adquirir els coneixements de les diferents 
etapes del desenvolupament dels seus fills, oferir pautes 
per a prevenir dificultats i millorar la convivència.

Dijous 16 de maig
AUDITORI MUNICIPAL
18.30 h. INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ de l’ESCOLA 

d’ART que romandrà oberta fins al 2 de juny
Organitza: Escola Municipal d’Art 

Dissabte 18 de maig i 1 de juny
BIBLIOTECA MUNICIPAL
11 h. TALLER per a xiquets de cinquè i sisè de 

primària i d’ESO al voltant de l’EXPOSICIÓ CHASING 
THE DREAM-Perseguint un somni.

Sinopsi: Vols convertir-te en un explorador de somnis? 
A través d’aquestos tallers els xiquets/tes faran sis aventures 
en grups, cadascuna de les quals comporta superar una 
prova. A més, cada grup ha d’elaborar dos treballs sobre 
dos objectius de desenvolupament del Mil·leni. Els tallers 
acabaran amb el desenvolupament de les aventures finals, 
dues proves que faran tots els participants alhora i la prova 
final de l’atrapasomnis. Les sis aventures són: Erradicar la 
fam i la pobresa al món, aconseguir l’educació primària 
universal, promoure la igualtat de sexes i l’autonomia de 
les dones, millorar la salut materna, reduir la mortalitat 
infantil i aconseguir la sostenibilitat mediambiental. Vine i 
resoldràs jeroglífics, interpretaràs mapes, viatjaràs per 
molts paÏsos!!

Objectiu:
-Facilitar als pares un espai de reflexió, on 
adquirir els coneixements de les diferents 
etapes del desenvolupament dels fills.
-Oferir pautes per als pares en l’educació 
dels seus fills, prevenir dificultats i millorar 
la convivència en la família.

Destinataris:
Els pares i mares amb fills/es en edat 
escolar.

Places limitades: 25.

ESCOLA DE PARES

Serà impartit per Mayte Galiana, formadora.

-16 de maig, a les 19 hores, a les 19 hores, a les 19 hores “Apropant-nos al lideratge. Quin tipus de mares i pares 
som? Coneixem el nostre fill? Què és normal a la seua edat?”

-23 de maig, a les 19 hores, -23 de maig, a les 19 hores, -23 de maig, a “Creant sintonia amb els nostres fills. La comunicació 
verbal i no verbal.”

-30 de maig, a les 19 hores, “Hàbits i normes. I quan no funcionen? Com negociar 
amb els nostres fills?”

Serà impartit per Begoña Saura Ferreres, psicòloga.

-13 de juny, a les 19 hores, “Tipus de família. Conflicte amb els fills, problemes amb 
els estudis, problemes de conducta. 

- 20 de juny, a les 19 hores, “La importància de les amistats. Resoldre conflictes cons-
tructivament.”

PROGRAMACIÓ: 
I  TALLER “AUTORITAT EFECTIVA...  LLARS CONFORTABLES. 
DE L’AUTORITARISME O EL DESCONTROL AL LIDERATGE.

CREAR LES CONDICIONS PER A UNA COMUNICACIÓ ADEQUADA A CADA EDAT”

I I TALLER  “RESOLUCIÓ DE CONFLICTES”

LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL
ORGANITZA: REGIDORIA D’EDUCACIÓ.

Cal preinscripció a la Regidoria d’Educació.

Los Mayorales de San Isidro 
invitan a los agricultores a 
la misa que tendrá lugar el 
dia 15 a las 12 del mediodía 
en la capilla de la Iglesia 
Arciprestal para venerar a su 
patrón San Isidro Labrador
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Els alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’IES José 
Vilaplana vam anar d’excursió des del pantà 
d’Ulldecona fins al refugi de la Font Ferrera els 
dies 26 i 27 de Març. 

Vam iniciar la caminada al pantà d’Ulldecona 
fins a la casa forestal de la Tenalla on vam 
esmorzar i una tècnica del Parc Natural ens 
va fer una explicació sobre la flora i fauna que 
podem trobar a laTinença de Benifassa, on hi ha 
espècies molt curioses. 

Al reprendre el camí vam creuar i vorejar 
un rierol, on per sort no va caure ningú, fins 

arribar al Salt de Robert, un preciós salt d’aigua. 
Després d’una forta pujada vam arribar a Fredes 
on vam dinar,  malauradament es va posar a 
ploure i no va parar  fins arribar al Refugi de Font 
Ferrera, on vam passar la tarda jugant i atenent 
les explicacions que ens feia Virgili i, després a 
sopar i dormir.

Al dia següent vam reprendre el camí cap 
a casa. Aquell matí ens va fer bon temps. 
Els mestres ens ensenyaren unes quantes 
muntanyes del nostre voltant, el Tossal del Tres 
Reis, el Turmell i fins i tot el Penyagolosa.

Després de dinar i descansar una mica a la 
Colonia Europa de Fredes vam reprendre el 
cami de tornada passant pel Portell de l’Infern 
i les Balmes. Fins i tot alguns vam poder veure 
una parella de cabres hispàniques. A mig camí 
va tornar a ploure fins arribar a l’autobús. 

Ens resum, ens ho vam passar molt bé i agraïm 
a tots els mestres que ens van acompanyar 
(Virgili, Bea i Inma i a Javi) que fessen possible 
aquesta excursió i, que compartiguessen amb 
nosaltres el seu amor per la muntanya que ara 
tots valorem més.

Excursió de l’IES José Vilaplana 
al parc natural de la Tinença de Benifassà

Mireia Guimerà i Àngels Guinot 2ESO

La tripleta femenina del Club Petanca Vinaròs, 
clasificada per la previa del campionat d’Espanya 
que es celebrarà a Alacant. Enhorabona!
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El II Triatló Marina d’Or 
va tenir un vencedor, Sergi 
Escobar, doble medallista 
olímpic de ciclisme en pista 
a Atenes 2004 i campió del 
món. Cal destacar a Roberto 
Ronchera que va ser 2n en 
la seva categoria, i a Puchi,  

6é en categoria absoluta, els dos triatletes del 
club triatló JIJI-JAJA. A més, fer menció de Blas 
Català, Noe Chaler, Santi Matamoros i Antonio 
Adell triatletes del mateix club de Vinaròs.

La prova va ser molt dura degut a les 
condicions climatològiques, que a part de 
deslluir la competició van convertir el triatló 
en un duatló, a l’haver de suprimir la natació 
per l’estat del mar. Així, la prova va consistir en 

5 quilòmetres de cursa a peu, per a 
continuació fer 52 quilòmetres en 
bicicleta i 10 de cursa a peu, després 
dels quals el primer va creuar primer 
la línia de meta amb un temps de 
2.17:18 hores, 

Els triatletes del club JiJi-JaJa, van fer un temps 
impressionant: Antonio Jose Adell Reverter 
(02:30:39), Blas Català Bonanza (2:50:55), 
Santiago Matamoros Centelles (02:54:02), 
Roberto Ronchera Ribera (02:54:42) i Noe Chaler 
Cabanes (03:22:14).

En categoria femenina, la vencedora va ser 
la integrant del Triatló Evasió Running Castelló, 
Marta Ferrer, que va emprar un temps de 2.52:43 
hores.

Per concloure, dir que dels 223 inscrits que 

tenia la prova només van arribar a creuar la meta 
91, però la dada més significativa és que més de 
la meitat dels que es van apuntar no van sortir a 
causa de les males condicions meteorològiques.

Un dels components del club ens comenta: 
“Al baixar de la bici per córrer a peu, no ens 
notàvem els peus, Roberto no es podia ni llevar 
el casc, li vaig tindre que llevar jo, perquè no 
es notava les mans. Ens va ploure al principi 
de la cursa a peu i al principi de la bici, després 
va parar però la sensació tèrmica era de 2 o 3 
graus”.

II Triatló Marina d’Or

Este fin de semana se celebro el III TORNEO 
BAIX MAESTRAT PEQUEBAQUET   organizado 
por el C.B VINAROS SERVOL 

En este torneo participaron un total de 27 
equipos de diferentes lugares como  Castellon, 
Valencia y Cataluña divididos en las categorías 
infantil masculino, infantil femenino, cadete 
masculino, junior masculino y junior femenino. 

El torneo comenzó a las 9.00 de la mañana y 
finalizo sobre las 9 de la noche con le entrega 
de trofeos que estuvo a cargo del concejal de 
deportes de Vinaròs Luis Adell, la concejala de 
governación Mar Medina y la directiva del C.B 

VINAROS SERVOL 
El pabellón de Vinaròs   vivió una fiesta del 

baloncesto que duro todo el día y donde 
se pudo disfrutar de un gran ambiente de 
baloncesto y de innumerables partidos donde 
los participantes lo dieron todo. Hubo mucha 
emoción en muchos partidos y tanto fue así 
que se jugaron varias prorrogas en diferentes 
partidos 

A lo largo del día se jugaron unos 45 partidos 
y pasaron por el pabellón unos 320 jugadores 
mas familiares lo que llevo a ver un pabellón 
lleno de jugadores entrenadores y aficionados 

al baloncesto que disfrutaron de muy buen 
nivel de baloncesto y sobre todo de un gran 
ambiente entre todos los equipos participantes 

Por  lo tanto gran éxito de participación y de 
organización del torneo y gran trabajo del la 
directiva del C.B VINAROS SERVOL que contó 
con muchos colaboradores y gracias a ellos el 
evento fue un gran éxito 

Al finalizar el torneo se procedió a la entrega 
de trofeos a los equipos clasificados en 1 y 
2 lugar así como al mejor jugador de cada 
categoría

EQUIPO FUTURITOS
El equipo de Futuritos 

(alumnos de 4 y 5 años) ha 
finalizado la Lliga del Montsià 
como segundo clasificado bajo la 

dirección de Carla Ronchera.
Aunque la temporada no ha acabado, ya que 

los entrenos y amistosos siguen hasta el treinta 
de Junio, la liga regular formativa que disputan los 
alumnos de más temprana edad en las tierras del 
Montsia ha finalizado, con un segundo puesto, al 
igual que la temporada anterior.

Gracias al trabajo de Carla Ronchera apoyada 
por Agus Ojeda, los alumnos han avanzado 
mucho en coordinación, control del balón y juego 
en equipo.

Hasta final de temporada, se realizarán una serie 
de amistosos y torneos para acabar de completar 
la temporada actual. La próxima cita será en el II 
Torneo de Futuritos que se disputará el día 25 de 
Mayo en la Ciutat Esportiva de Vinaròs.

ENTRENA CON NOSOTROS
Con la llegada del buen tiempo te proponemos 

que entrenes con nosotros y disfrutes del futbol 
del Futur 09. Infórmate de los precios reducidos y 
condiciones especiales de final de temporada.
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AJEDREZ
(CLUB AJEDREZ RUY LÓPEZ)

Este trabajo de Cheron sobre el tema explicado en el número 
anterior, demuestra lo interesante de tener en cuenta algunos 
métodos técnico-tácticos para resolver situaciones que no son 
fáciles de ver.

En esta ocasión no incluimos la solución de este estudio pues 
forma parte de los primeros cuatro cuya solución tiene premio. 
En este caso una suscripción gratuita por un año al semanario 
7 dies.

1er. Ejemplo (Sorteo correspondiente a Mayo)

Juegan blancas y ganan.

Esta serie de ejemplos de métodos de juego está ideada 
para ayudar al principiante, pero aún siendo muchos de ellos 
elementales, no hay ningún jugador que no pueda beneficiarse 
de insistir en lo relativamente elemental.

La solución se puede remitir al Club de Ajedrez Ruy Lopez en 
el Bar Clasic (antiguo Karting) C./ Arcipreste Bono, 58 de Vinaròs. 

Cada mes efectuaremos un sorteo entre los acertantes, los 
sábados a partir de las 16h.

El pasado sábado 27 se realizó  el 2º 
Campeonato Comarcal de judo en el 
Polideportivo de Benicarló organizada por 
la Regidoria d´Esport y el Club de Judo & JJ 
“Benicarló” con 15 judocas, Club de Judo & 
JJ “Vinaròs” con 5 judocas, en esta ocasión 
participó también el Club de Judo Amposta 
con 10 judocas. Repartidos en 7 grupos por 
categorías y pesos.

La clasificación fue la siguiente:
1º Pre-benjamines de -22 Kg
1º Oscar Castel (Vin)  2º  Guillem Ferreres (Vin) 

3º Libertat Perez (Ben)  3º Ivan Dominguez (Vin)
4º Sofia Cruz (Ben)
2º Pre- benjamin de -28 Kg
1º Iker Bel (Amp)  2º Coltan Petrica (Amp) 3º 

Gabriela Antoni (Amp) 3º Othman Boukhriss 4º 
Bernat Goda

3º Pre- benjamin de + 28 Kg
1º Nico Ciobotaru (Ben) 2º Roger Martinez 

(Amp) 3º Gregorio Talva (Ben) 3º Faris Benamar 
4º Daniel Martinez (Amp) 5º Natalia Penas (Amp)

4º Benjamín  de  -34 kg
1º Denis Birsán (Ben)  2º Hugo Arnau (Ben) 

3º  Alex Caleprico (Amp)  3º Pau 
Reverte(Amp) 

5º  Alevín de -38 Kg
1º Erik Terdic (Ben)  2º Aaron 

Moreno  3º Ibai Ferrer ( Ben)  4º Erik 
Enrich (Amp) 

6º Alevín  de - 47 kg
1º Doina Antohi (Amp) 2º Brian 

Querol (Ben) 3º Javier Martinez 

(Vin) 4º Isabel Gurrera (Amp)
7º Alevín  de + 52 Kg
1º Alex Farga (Vin)  2º Jan Penas (Amp) 3º 

Carlos Castel (Vin) 3º  Fco. Arrua (Amp)

Felicidades a todos por la participación y una 
buena experiencia para futuros encuentros con 
el Club de Judo Amposta.

Jocs esportius comarcals Benicarló-Castelló Nort
José Ignacio Vicente Técnico de judo & Jiu-Jitsu

El club “Unión Patinaje Rivas”, 
de la localidad madrileña de Rivas 
Vaciamadrid, acogió el pasado 
día 6 de abril la quinta edición del 
“Trofeo Ciudad de Rivas”, un torneo 

en el que se dan cita patinadores de clubes de 
varias comunidades (madrileña, valenciana, 
aragonesa, cántabra, gallega….), muchos de 
ellos de considerable nivel y habituales en los 
primeros puesto de los Campeonatos de España 
de sus respetivas categorías, lo que convierte 
al “Ciudad de Rivas“ en un buen test para los 
campeonatos autonómicos y nacionales.

La Comunidad Valenciana estuvo 
representada, entre otras, por tres patinadoras 
de nuestro club, María Gomis Miralles, Patricia 
Gomis Miralles y Paula Escura Roca.

Hubo una buena actuación por parte de 
nuestras patinadoras, en sus respectivas 
categorías, quedando en la sexta posición 
tanto María Gomis como Patricia Gomís y en 
decimocuarta posición Paula Escura

“V  trofeo nacional de Patinaje 
Artistico ciudad de Rivas”
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Liga Veteranos Cataluña Sur
VINARÒS 2 – 0 ULLDECONA

Joan Piñana

Rafa Marcos

Derrota justa
C. D. ALTURA  – 1  -  VINARÒS C. F. – 0

Altura: Iván, Paquito, 
Clemente, Luis, Vicente, Toni (89’ Paloco), Eloy 
(90’ Jordi), Hugo, Bielsa (56’ Paulo), Amadeo (64’ 
Xuso) y Ángel.

Vinaròs: Raúl, Alejandro, Óscar Seva, Dídac, 
Wifredo, Eric, Mario (73´Juan Pablo), Espinosa, 
Àlex Forés, Sergi José y Albert (82’ Basevi).

Árbitro: Marugán Ricart, asistido por García 
Lorenzo y Paredes Gómez. Amonestó al local 
Paulo, así como a los visitantes Óscar Seva y 
Eric.

GOLES:
1 – 0  81’ Paulo.

Los locales, necesitaban imperiosamente la 
victoria para seguir luchando por mantenerse 
en la categoría, los visitantes también la 
necesitaban para mantener sus escasas 
posibilidades de promoción. Pese a controlar 
más el balón, los nuestros carecieron de 
profundidad y lo aprovecharon los locales para 
tener las mejores ocasiones y de este modo 

conseguir llevarse los tres puntos en litigio. Por 
parte local resaltar un tiro al travesaño en el 
primer tiempo y un penalty fallado así como su 
rechace en el segundo, antes de que llegara el 
gol. En nuestro bando los protagonistas fueron 
los guardametas. Raúl por detener el citado 
penalty y el remate posterior y Basevi porque 
jugó 8 minutos como jugador de campo. 
Derrota justa ya que el Altura puso más ganas 
y fue más práctico.

 Partido jugado en el Nou Estadi con un balón 
donado por DEPORTES D. J. cuyo titular es J.J. 
Panisello.

El equipo local salió a por el partido desde 
el primer momento, aunque no terminaba 
las jugadas con éxito. El juego era un poco 
precipitado y al llegar al área del equipo 
visitante se perdía la pelota con demasiada 
rapidez. A los “30” minutos un pase a Hugo 
dentro del área que este con gran maestría 
para con el pecho para hacer un pase perfecto 
a David Gomez que siguió la jugada y se 

planto delante de la portería para 
marcar el 1-0. El Vinaròs dominaba 
totalmente pero no convecía con 
el juego, así se llego al descanso. 
En la segunda mitad las cosas no 
cambiaron el equipo local tuvo 
un susto que su guardameta con 
gran acierto atajo. Se buscaba el 
gol de la tranquilidad y no tardo 
en llegar, en el minuto “55” un potente disparo 
de fuera del área de Rubén que   la introdujo 
por toda la escuadra, subiendo al marcador  el 

2 -0. Se tuvieron varias oportunidades más para 
aumentar el marcador pero la suerte no estuvo 
de cara. Se sigue sumando puntos  una semana 
más y se mantiene el tercer puesto de la tabla.

El passat 21 d’abril vam organitzar el 
campionat provincial de veterans amb una gran 
participació de jugadors de primer nivell i de 
categoría absoluta.Es va cel.lebrar al pavelló de 
Vinaròs gaudint d’una organització impecable i 
nombros public mirant les partides.

La participación local va ser per part de Jesus 
Huerta, Paco Zaragoza, Ernesto Carbonell i 
Rezza, sent baixa Elmer per enfermetat d’ultim 
hora.

Per una part van disputar una semifinal 
Josep Pajuelo(Reus) i Jaume Querol (Tortosa) 
, donant un gran espectacle de joc digne del 
gran moment que estàn atravessant, sent la 
victoria esperada del primer però amb moltes 
dificultats, ja que Querol atravessa un gran estat 

de forma.
L’altra semifinal va ser la gran 

sorpresa del torneig a l’ enfrontar-
se Xavier Bermejo (Tarragona)  
contra el jugador vinarossenc Paco 
Zaragoza, emportan-se el match 
Paco i arribant a la final junt a 
Josep Pajuelo que va ser el digne 
campió provincial de veterans.

Enhorabona al gran Paco 
Zaragoza pel segon lloc ( mes 
endavant esplicarem la gran 
temporada d’aquest jugador local)

Ja es el segon cop que la 
federació ens otorga l’organització d’aquest 
torneig de manera consecutiva.

Donar les gracies a l’Ajuntament de Vinaròs, 
Cocemfe i els esponsors que ens han ajudat 
amb el cartell i valles publicitaries.

Tennis Taula Vinaròs amb bona trajectoria

En compliment de l’acord adoptat 
pel Consell Rector d’aquesta Entitat i de 
conformitat amb el legal i estatutàriament 
establert, es convoca a tots els socis de 
la mateixa per a celebrar ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA, en l’ AUDITORI 
MUNICIPAL situat a la Plaça Sant Agustí 
d’aquesta localitat, el pròxim dia 24 
de maig, a les 20,30 hores en primera 

convocatòria i a les 21 hores en segona, a 
fi de tractar els diferents punts del següent

ORDRE DEL DIA
1r.- Examen de la gestió social. Aprovació, 

si escau, dels comptes anuals
corresponents al passat exercici 

econòmic 2012.
2n.- Acord sobre distribució de resultats.
3r.- Aprovació, si escau, de la liquidació 

del pressupost d’ingressos i despeses del 
Fons de Formació i Promoció Cooperativa 
de l’exercici anterior i plà d’inversions i 
despeses d’aquest fons per a l’exercici en 
curs.

4t.- Suggerències i preguntes al Consell 
Rector.

5é.- Decisió sobre l’aprovació de l’Acta. 
Designació dels socis a aquest efecte.

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
CAIXA RURAL VINARÒS S. COOP. DE CRÈDIT V.
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Rafael Mingo, Técnico-Voluntario 
de Cocemfe Maestrat y de su club 
BAMESAD

Se celebró, durante los día 27 y 
28 de abril, el Open de Natación 
Adaptada en la ciudad alicantina 
de Torrevieja. La participación 

rondó los 150 nadadores que venían de diversas 
comunidades de España, al ser un open abierto. 
Muchos de estos nadadores viajaron a esta 
bonita ciudad con la intención de realizar 
“marca” que les permitiese participar en el 
Campeonato de España de Clubes, así como 
para el Campeonato del Mundo de Natación 
Paralímpica que se celebrará en Canadá en el 
mes de agosto.  Participaron en este open de 
la comunidad, nadadores desde los 8 años de 
edad y también estuvieron presentes miembros 
de la Selección Paralímpica de Personas con 
Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral, cabe 
destacar la participación del excampeón del 
mundo en esta especialidad Richard Oribe, y  el 
nadador más laureado en esta disciplina.

El nivel era muy alto y exigente pero 
nuestros nadadores de COCEMFE MAESTRAT 
– BAMESAD, Piotr Dwornikzuc y Jonathan 
Guardino, realizaron una competición digna 
y meritoria. Pedro ha mejorado sus registros 
personales tanto en la braza (7”) como en la 
espalda, en esta última especialidad, realizó una 
marca EXTRAORDINARIA de 1’45”97, rebajando 
su registro anterior en 11 segundos. No tuvo la 
misma suerte nuestro Mejor Deportista del Año 
en Vinaròs, Jonathan Guardino. Jonathan igualó 
sus marcas; sin duda alguna está preparado para 
realizar mejores registros pero se encuentra 
en un cambio profundo de su técnica, 
circunstancia esta que no le favorece, tenemos 
esperanza que muy pronto lo logrará. Felicitar 
a ambos nadadores por su entrega, disciplina, 
tenacidad y comportamiento ejemplares ante 
la competición. El Club BAMESAD está orgulloso 
de tener deportistas de esta calidad humana 
y deportiva. Enhorabuena porque también 
representáis con dignidad a nuestra ciudad de 
Vinaròs.   

El  acto de clausura del Open Comunidad 
Valenciana de natación Adaptada, celebrado en 
la Piscina Cubierta del Palacio de los Deportes 
Infanta Cristina de Torrevieja, se realizó con 
la entrega de premios de la tercera jornada, 
en presencia del Sr. Alcalde de la ciudad, 
Eduardo Dolón y los Concejales de Deportes 
y Accesibilidad Luís María Pizana y Tomás 
Ballester. 

Open comunidad valenciana Natación Adaptada 2013

El CME organitza aquest any les II Mini-Olimpíades 
Escolars, on participen gratuïtament tots els alumnes dels 
centres escolars de Vinaròs que estiguen cursant de 3er 
a 6é curs.   

Aquest any ha augmentat la participació respecte a 
l’any anterior, i s’han inscrit 31 equips. Aquests equips 
competeixen en diferents proves organitzats els dissabtes 
de matí, com ara futbol sala, “balón tiro”, bàsquet, 
atletisme, etc. L’objectiu de la competició es fomentar que 
els nens i nenes gaudeixin fent activitat física i beneficiar-
se dels valors inherents que la pràctica esportiva aporta. 
La fase final serà el mes de juny i fins llavors continuarem 
fent jornades esportives.  La pròxima jornada serà a la 
pista d’atletisme el dia 11 de maig.

DIA: DISSABTE, 
11.05.13 PAVELLÓ POLIESPORTIU  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
LIGA INSTITUTOS!!! DOS PISTAS DE 10 A 13,30

16,00 PISTA PARQUET FUTBOL SALA SENIOR CD VINARÒS FS - SEGORBE
16,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA INFANTIL  
17,00 PISTA SINTÉTICA FUTBOL SALA ALEVÍN  

DIA: DISSABTE,  
11.05.2013 ESTADI    

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

10,30 ESTADI FUTBOL CADET VINARÒS CF "A" - ALQUERIES CF "A"
12,00 ESTADI FUTBOL INFANTIL VINARÒS CF "A" - ALQUERIES CF "A"

DIA: DIUMENGE  
12.05.2013 ESTADI    

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10 a 13 h ESTADI FUTBOL-7 SENIOR FINAL CAMPIONAT FUTBOL-7

DIA: DISSABTE, 
11.05.13 CIUTAT ESPORTIVA  

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE
10,00 CAMP 1-2 FUTBOL INFANTIL CE FUTUR 09 BLANC - CF ALCALA
12,00 CAMP 3 FUTBOL PRE-BENJAMÍ CE FUTUR 09 - UE RAPITENCA BLANC
12,00 CAMP 2 FUTBOL ALEVÍ CE FUTUR 09 "B" - ATH VINAROS CF "B"

16,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI CE FUTUR 09 "B" - ATH VINAROS CF "B"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL BENJAMI ATH VINARÒS CF "A" - ORPESA CF "A"
17,00 CIUTAT ESPORTIVA FUTBOL ALEVÍ ATH VINARÒS CF "A" - ORPESA CF 

DIA: DIUMENGE 
12.05.13 VOLTA CICLISTA DEL LLANGOSTÍ  

El día 14 de 
Abril, Juan Fco 
Beltrán (Kaiko) 

del CLUB ESPORTIU AIGÜES DE 
VINARÒS participó en el plan 
Evasión Running, carrera de 
15K en la Ciudad de Castellón. 
Un circuito totalmente llano 

y homologado, al cual se 
desplazaron más de 700 atletas 
para correr esta distancia.

En ella participaron también 
atletas de Vinaròs y de San 
Jordi, en la cual obtuvieron muy 
buenos resultados, cruzando la 
meta con gran satisfacción.

Atletas de Vinaròs participan 
en los 15km. De la ciudad de Castellón
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Reunió d’amics en el Restaurant “La Foguera”per despedir a Diana en el 

seu proper viatje a Colombia i desitjar-li molta sort

El passat dia 4 es va celebrar a la nova biblioteca, un taller de doblatge audiovisual, on es van donar cita 32 persones de la comarca interessades per conèixer amb més detall, este curiós i divertit ofici de la interpretació, impartit amb molta saviesa per Francesc Fenollosa i Ten de La Vall d’Uixó, i que des de 1988 es dedica al doblatge cinematogràfic entre d’altres coses. Juanma Beltrán que va ser un dels afortunats, està al costat del professor i mestre del taller Francesc.

Molt bon ambient a la festa de la Primavera

Els més jóvens de Vinaròs amb l’esport
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Participants en el curset de cocs salats organitzat pel forn Ca Massita vam fer cóc d’abadejo, coca de trempó i patissets de bledes.

Una mostra de com pastar uneix la gent!!!!
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Susana Brau Bravo, disfrutará, gracias 

a Dicocar, de  un fin de semana en 

Vallibona con su acompañante. ¿Quieres 

ser tú el próximo ganador? Realiza tus 

compras habituales de cualquier importe, 

ahorra y entra directamente en el sorteo 

mensual. Puedes hacerlo a través de la 

web www.dicocar.com -con la posibilidad 

de recibir el pedido en tu casa-, en  el 

establecimiento (vía de servicio N-340, 

junto al Puente Romano) o  al teléfono 

964.45.08.28. ¡Tú puedes ser el próximo 

en poder desconectar durante unos días!

Dia primaveral al Jaume I



Dicha TARJETA* no tiene coste alguno 
y sólo tiene que pasar por el hospital 
veterinario para obtenerla y así poder 
beneficiarse de todas estas ventajas.
* válido hasta 30 abril 2013

Dicha 
y sólo tiene que pasar por el hospital 
veterinario para obtenerla y así poder 
beneficiarse de todas estas ventajas.
* válido hasta 30 abril 2013

Tarjeta Sanitaria

C/ San Francisco, 65 - Vinaròs
Urgencias 24 horas  659 211 372

www.veterinariosanfranciscovinaros.com

Síguenos en:

SERVICIOS
SERVICIO DE MEDICINA
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPÉDIA
DERMATOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
HOMEOPATÍA
ANÁLISIS Y LABORATORIO
RAYOS X
ECOGRAFÍAS
ENDOSCÓPIAS
CIRUGÍA

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:
Con dos salas divididas, una para animales
no infecciosos y otra para infecciosos.

SERVICIO DE AMBULANCIA

AMPLIA ZONA COMERCIAL
•	 Complementos para su mascota
•	 Alimentación
•	 Camas
•	 Accesorios: Transportines, juguetes...

PELUQUERÍA CANINA Y FELINA
CON EL 10% DESCUENTO
AL PRESENTAR NUESTRA TARJETA SANITARIA.




