IV PREMI DE PERIODISME “MANUEL FOGUET” DE L´ASSOCIACIÓ “AMICS DE VINARÒS” A EMILI FONOLLOSA, PER LA TASCA AMB EL VINARÒS.NEWS

Parlament del guardonat, 

Vinaròs, divendres 24 de setembre de 2010.

Sona el despertador, són les sis i quart del matí però jo ja fa un quart d´hora que començo a posar en marxa les neurones. De pressa m’aixeco per engegar l’ordinador, (li costa posar-se a punt perquè el tinc carregat de programes i arxius). És el primer contacte diari amb el Vinaròs.News: cal revisar els principals diaris i webs vinculats a les nostres comarques i els correus més recents. Així mitja hora després els nostres lectors ja poden conèixer algun detall de la nostra actualitat més pròxima i fresca.
Les onze de la nit, última revisió de correus electrònics, per veure si hi ha alguna cosa de darrera hora i moment de tancar l’ordinador. Entre l’engegada a primera hora del matí i l’apagada, pràcticament ha estat a tothora obert i jo davant d´ell, sempre que m’ ho han permés  les obligacions professionals i familiars. Així dia a dia i encara més quan no cal anar a escola per ser cap de setmana o vacances. Aquest és el secret de Vinaròs.News perquè al llarg de prompte farà 14 anys, el degoteig d’agraïments i felicitacions haja segut una constant, culminant-se aquesta nit amb aquesta distinció, que rebo jo però també cal compartir amb tots aquells que d’una o altra manera han ajudat o ajuden a fer-lo possible.
Permeteu-me que els cite un a un perquè cadascú aporta el seu granet de sorra:
Xavi Flores, Juan José Benito, Alicia Coscollano, Natàlia Sanz, Emma Bas, María José Sánchez, Bartomeu Roig, Noemí Oms, Laura Puig, Jordi Maura, Francis Puig, Adrián Beltrán, Francesc Segura, Joaquim Buj, Sílvia Berbís, Vicent Ferrer, Julián Zaragozá, Joan Ferré, Ferré Verge, Sebastià Redó, Adolfo Cabadés, Alfred Gómez, Susana Anglés, Vicent Sanz, David Gómez, José Ramon Ferreres, Rafael Andreu, Joan Gost i Christian Chaler.
Així mateix, també cal esmentar les empreses que d´una manera o altra ofereixen la seua ajuda a canvi només d´una breu imatge en agraïment i són Maestrat.Net, Vinaròs Plaza, Foto Arts, Dicocar, Editorial Antinea, El Langostino de Oro, Ajuntament de Vinaròs i anys enrere, Loteria de Vinaròs, Caixa Vinaròs i Inrom Informàtica.
Tampoc me n’oblido d’altres que han passat pel Vinaròs.News, de la col.laboració dels quals també n’estic molt orgullós com Joan Gil, Julio Vidal, Ramon Blanch, Gómez Sanjuán, Raül Piñana, Imma Castell, Yolanda Clares, Lluís Puig, Jordi Monforte, Doménech Ramal, Ismael Mateu, Albert Pallarés, Esperanza Molina, Tomàs Torres, Oscar Bailly, David Pruñonosa, Toni Albella, Lorena Pardo, Angel Alcázar, Guillermo Encinas, Josep Foguet, Maribel López, Antonio Carrasco, Robert Sans, Núria Ventura, Carlos Ferrer, Antonio Burgos i Javier Sierra. I també podria citar alguna persona o entitat que ens ha oferit la seua ajuda en determinades ocasions com Art Rústic i José Esteller.
M´he deixat per al final tres joves vinarossencs que en saben moltíssim d´informàtica Víctor Casajuana i Miquel Angel Salom amb qui vaig engegar a finals del 1996 aquesta aventura digital gràcies al seu oferiment d´un espai en la llavors incipient internet i Benjamín Miralles, a qui sempre el trobo quan sorgeix alguna dificultat. Sense ells tres, el Vinaròs.News no existiria.
Vinaròs.News ha estat i és com podeu veure punt d´unió de la pràctica totalitat de gent vinculada a la premsa a la nostra ciutat i bona part de la comarca, aquí tots som amics i per això ens trobem una vegada a l’any en un sopar de germanor. 
Són quasi 14 anys ja difonent arreu dels cinc continents les nostres coses, les nostres festes, la nostra cultura, el nostre tarannà, en definitiva el nostre dia a dia. Vora 4.300 persones situades en més de 30 països reben dues vegades per setmana a la seua bústia de correu electrònic un resum i avanç del contingut que poden trobar a la web. Tenim una mitjana de visites diàries que no baixa mai del miler i que ha arribat a un màxim de tres mil. 
La informació comarcal a la xarxa és cada vegada major i millor i si no comproveu-ho visitant a diari 3x4.info i les webs de les nostres teles i emissores de ràdio comarcals, per dir alguns exemples més pròxims. Tenim una gran oferta internàutica comarcal, ben diferent de quan vam començar, a més d´un magnífic ventall de premsa escrita, com el diariet, el 7 Dies Benicarló-Vinaròs, el Crònica de Vinaròs, El Dissabte, la Veu de Benicarló i els diaris provincials, que recomano consultar-los sovint si realment ho voleu saber tot,  Vinaròs.News continua gaudint d´un seguiment fidel per tant, per ara, seguirem. Mentre la salut i les nostres obligacions ho permetisquen cal continuar ja  que ho faig i ho fem perquè ens agrada i volem que els nostres pobles es coneguen pertot arreu. No ens mou cap altre ànim, aquí ningú en trau cap profit econòmic ni d’ altres tipus. Sí que en traiem profit per a l´orgull personal quan tantes vegades ens valoren aquesta experiència, sobretot i per exemple des d’ Argentina on consideren que amb el Vinaròs.News es va obrir aquests forts lligams que ara hi ha especialment amb Río Cuarto. 
També ens han valorat el ser la primera web informativa comarcal a la Comunitat Valenciana, en mitjans de prestigi com Canal 9, on em van fer acudir per parlar-ne i Catalunya Ràdio, on també van acudir als estudis centrals per intervenir al programa “L´internauta”. Així mateix se’ns ha destacat aquesta tasca moltes vegades des de  mitjans informatius provincials i comarcals. Tanmateix, no hi ha major satisfacció que la que et dóna rebre un correu d’agraïment i felicitació d’algun lector de les nostres terres resident en un país llunyà, com, per posar un exemple recent, el d’una vinarossenca que cerca remeis a grans malalties en un centre d’investigació de Los Angeles, qui fou el primer lector a felicitar-nos pel guardó als pocs minuts de donar-lo a conèixer. 
El que aquesta distinció vinga des d´”Amics de Vinaròs”,  li dóna, per a mi, més valor perquè és una associació cultural amb una gran tradició a la ciutat que ha assolit fites importants sobretot des del seu reviscolament.
Rebre un guardó que porta per nom “Manuel Foguet” significa molt per a mi. El meu primer destí com a mestre, va ser a l´escola que duu aquest nom, justament l´any que es va estrenar, el 1984 i allí vam poder guanyar dos importants premis educatius de la Fundació “Baldiri Reixac”, un d´ells precisament per un treball escolar periodístic al setmanari “Vinaròs”. A més, Manuel Foguet va ser per a mi una persona molt respectada, com a mestre, periodista, poeta i bibliotecari. Recordo bé com sempre acabava les seus cròniques de futbol a Ràdio Ulldecona dient “des de Vinaròs y como siempre el saludo cordial de Manuel Foguet”. Vull enviar des d´aquí una cordial salutació al seu fill Josep, amb qui sempre he tingut una gran amistat.
Sóc persona poc xerradora, però quan  em trauen el tema del Vinaròs.News me n´estaria parlant hores perquè és una autèntica passió. Ara bé,  no us vull cansar més en aquesta nit de Lluna plena enmig d´aquest centenari escenari. Per acabar, després de tornar a dir que vull compartir aquest IV Premi de Periodisme “Manuel Foguet” d´”Amics de Vinaròs”, amb tots els que ajuden a fer la revista digital, voldria dedicar-lo a la meua família, en especial la meua dona i els meus dos fills, que saben sobradament les hores que li dedico i al meu pare, que va faltar el passat 31 de juliol.
Moltes gràcies.




