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Aquest  divendres 27 de febrer
2009 s’inaugura l’exposició Manuel
Boix: Obra gràfica i impresa en el
MUCBE de Benicarló. Amb un total de
dues-centes seixanta obres, entre
originals, reproduccions de cartells,
llibres, treballs de bibliofília, gravats i
serigrafies, es pretén aglutinar
justament tota l’ampla, diversa,
dispersa i excelsa obra del Boix
gravador i il·lustrador, vessants
seues possiblement menys
conegudes que la pictòrica o
l’escultòrica, però no menys
extraordinàries en les mans d’aquest
pintor i escultor valencià, que ha estat
distingit, entre molts d’altres premis,
amb el Premio Nacional de Artes

Plásticas del Ministerio de Cultura i
amb dos Golden Apple o premis de la
Biennal d’Il·lustració de Bratislava, en
Eslovàquia. 

Una gran part d’aquesta antològica es
va veure en l’exposició homònima
comissariada també per Abel Guarinos
el 2006 en el Centre del Carme–Museu de Belles Arts de
València, tot i aplegant a ser l’exposició més visitada d’aqueix
any en València; també es va presentar el 2007 en la Llotja
del Peix d’Alacant, i el 2008 començà una exitosa gira de
crítica i de públic per Alemanya i per França. 

Tal i com s’ha plantejat esta selecció d’obres de Boix en el
MUCBE, l’exposició està subdivida en quatre parts o eixos
temàtics que atenen les quatre preocupacions vitals en l’obra
i la vida del pintor i escultor de L’Alcúdia: les Arts (sobretot les
plàstiques –   òbviament–, però també les escèniques, les
musicals i les cinematogràfiques, amb múltiples realitzacions

cartellístiques), la Literatura (i les seues il·lustracions d’obres
de Joanot Martorell, Shakespeare, Cervantes, Joan Fuster,
Kafka, Vicent Andrés Estellés, Josep Palomero, Josep
Palàcios, etc.), la Història (i els seu apropament a les
Germanies, Els Borja, el General Basset o Jaume I) i la
Ciència (il·lustrant setmanalment una crítica de ciència i
defensant amb cartells i llibres la natura i l’ecologia). 

L’espectador o visitant del MUCBE tindrà la possibilitat de
reconèixer els treballs de Boix al voltant de la pilota
valenciana o anunciant molts dels esdeveniments que ens
són pròxims, però també gaudirà del descobriment dels
originals que ha fet per a il·lustrar publicacions de Nova York,
Ginebra, París, Tokio i Toronto.

L'exposició “Manuel Boix, Obra gràfica i impresa” està
organitzada i patrocinada per el Mucbe – Ajuntament de
Benicarló, i compta amb la col·laboració de Ashland, IFF
Benicarló i Fundació Ruralcaixa Castelló.

text REDACCIÓ

L’antològica d’obra gràfica i impresa de Manuel Boix es presenta al MUCBE

Divendres 27 de febrer de 2009, Penya Setrill, a les 20'30 h... 

Conferència: Benícarló? tics i tòpics
Conferenciant: Juan Luis Constante Lluch

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Saragossa 

i Doctor per la Universitat Jaume I de Castelló. Catedràtic de Geografia i Història 

i com diu ell, per damunt de tot BENICARLANDO.
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'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va
manifestar que és
intenció de l’equip de

govern del PP que s'execute el
PAI Ciutat Sénior, situat al costat
de l’ermitori de Sant Gregori en
una zona rural privilegiada. El
grup inversor Albert i l’empresa
immobiliària, gestora
d’infraestructures, energies i
serveis Acciona Immobiliària SLU
que posseeix el 90% de l’àmbit,
negocien la resolució dels
problemes existents, van explicar
des de l'Ajuntament, que és
optimista respecte a la resolució
amb èxit d’aquest PAI. La zona
contenia nombrós patrimoni
hidràulic, arquitectònic i etnològic

que va ser enderrocat, amb
alguna excepció, i cultius de
regadiu. En aquesta nova zona
d’expansió, estava previst
construir una ciutat Sènior, tot un
complex sanitari, educatiu i
esportiu destinat a la tercera edat.
La Ciutat Sènior, segons
informava ACCIONA immobiliària
el 2006, hauria d'estar formada
per 400 habitatges, d’1 o 2
dormitoris, un hotel, una clínica
assistencial i un club sènior. “Els
apartaments es lliuraren
completament moblats i equipats
per a adaptar-se a les necessitats
dels seus propietaris. Tot això,
situat en una ubicació immillorable
que permet gaudir d’un clima
excepcional durant tot l'any”,
deien. 

“A més, els usuaris dels
habitatges de Ciutat Sènior Sant

Gregrori comptaran amb un servei
mèdic i assistencial dins del
complex, a través d’una clínica
assistencial. Així mateix, els
propietaris dels immobles
disposaran d’un centre de serveis,
que inclou una zona de tractament
de hidroteràpia, àrea de fitness,
centre d’estètica, cafeteria i
restaurant”. Seguint la línia
estratègica de la companyia en
matèria de sostenibilitat, Ciutat
Sènior Sant Gregori incorporaria
al seu projecte una sèrie de
millores que permetrien un major
estalvi d’energia i un menor
impacte mediambiental . Fins i tot
estava en previsió d’homologació
com centre per impartir el cicle de
formació professional de
gerontologia. Segons informa la
web del nostre ajuntament “La
ciutat Sènior té una superfície de

Ciutat Sènior un projecte caducat
Acciona Immobiliària i el grup inversor Albert negocien per a desbloquejar la Ciutat Sénior a

Sant Gregori La promesa que estigués acabat el 2007, òbviament ha quedat diluïda i, ara per
ara, tot són incerteses. Com quedarà tot i com es veuran afectades les oneroses quotes

d’urbanitzac és la pregunta que tenen en ment molts propietaris que es van veure afectats, ja
fa cinc anys, per aquest PAI-macrourbanización residencial de luxe. A més, ara li volen afegir

a la zona la construcció de les primeres VPO de Benicarló.
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text REDACCIÓ

Un botí de 17 medalles juntament amb la millor ratxa de
triomfs de la història del Club Natació Benicarló colofó de
l’ultima participació als Autonòmics d’Hivern.

El Club Natació Benicarló va tornar a oferir un magnífic
espectacle en el Campionat Autonòmic Júnior i Absolut
d’Hivern, aconseguint 17 medalles i alçant-se en la segona
posició per equips femení i cinquè en masculí Júnior, refermant
així el seu lideratge a nivell de la Comunitat Valenciana, on es
van donar cita els 24 millors Clubs i els seus 240 nadadors i
nadadores amb mínimes autonòmiques. Catorze representants
de l’esport benicarlando en estat pur.

En l’equip femení novament la clau va ser el treball conjunt
amb triomfs en tres dels quatre relleus nadats. Les tres
primeres posicions a l’Autonòmic van ser per al CN Vilareal, CN
Benicarló, CN Ferca San José. 

A nivell individual van ser clau les dos medalles de Paula
Saura  plata en els 100 m estils amb un crono de 1.13.16 i
bronze en els 100 m papallona 1.11.58; Susana del Olmo plata
en els 800 m lliures i un crono de 9.37.

A nivell d’equip de relleus una extraordinària actuació en els
4 x 200 m lliures i crono 9.23.54 medalla bronze per a Paula
Saura, Susana del Olmo, Andrea Fuentes i Meritxell Sospedra;
4 x 100 m lliures 4.20.87 medalla bronze per a Paula Saura,
Susana del Olmo, Andrea Fuentes i Raquel Fabregat; 4 x 100
m estils 4.54.66 medalla bronze per a Paula Saura, Susana del
Olmo, Andrea Fuentes i Montserrat Astor.

L’equip va estar compost per: Sara Marqués, María Coll,
Montserrat Astor, Meritxell Sospedra, Raquel Fabregat, Andrea
Fuentes, Susana del Olmo i Paula Saura. 

L’equip masculí va brillar a nivell individual de la mà de Marc
Fresquet aconseguint una medalla de plata en els 50 m
papallona i un crono de 27.43, així com una altra medalla de
plata en els 50 m lliures i un crono de 24.98, mínima nacional
de la què es va veure injustament privat per una fallada en el
cronòmetre electrònic, ajornant-la segur, per a la pròxima
competició. Autèntics taurons en l’aigua puntuant en totes les
proves disputades quedant en la quinta posició per Clubs. A
nivell d’equip per relleus, unes mil·lèsimes els van privar fins en
dos ocasions de la medalla.

L’equip va estar compost per: Agustín Parra, David Marqués,
Marcos Fuente, Ferran Remolina, Marc Fresquet i el nostre
únic representant absolut Miguel Piñana.

text i foto CNB

17 Medalles a l’Autonòmic d’Hivern
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En una roda de premsa celebrada el passat 19 de
febrer al Parador de Turisme, en la qual van estar
presents els membres de la Junta Directiva, el Regidor
d'Esports, el director de l'escola de ciclisme i Miss
Velocitat, la Unión Ciclista Benicarló va presentar la
XXXVI Ronda Ciclista al Maestrazgo. Enguany canvia
de data, passant del tradicional cap de setmana
posterior a Pasqua, al del 16 i 17 de Maig, un canvi
valorat com molt positiu per part de l'organització, ja que
en aqueixes dates quasi no hi ha carreres al calendari i
es pressuposa un millor clima.

Les etapes seran les mateixes que a l’edició anterior:
1ª) Benicarló-Sant Mateu (Ermita dels Àngels) i 2ª)
Santa Magdalena-Benicarló, si bé amb lleugers canvis
en el recorregut per evitar el mal l’estat d'algunes
carreteres. El pressupost és de 24.670 €, quasi 5.000
menys que l'any passat, ja que la crisi també està
passant factura a la Unión Ciclista, si bé el nombre de
participants podria arribar a la xifra de 91, superior a la
de les últimes edicions. A continuació es va presentar,
per part del director, Pedro Arnau, l'escola de ciclisme,
que compleix aquesta temporada 31 anys, encara que
només tindrà cinc alumnes (tres xiquets i dos fèmines).
Seguidament, es va obrir un torn de preguntes en el
qual el president, Arcadio Gregori, va valorar d'aquesta
forma la recent creació d'altre club ciclista en la ciutat:
"Sembla ser que l'any passat va haver discrepàncies
entre alguns pares de l'escola. Ens vam posar en
contacte amb ells per a intervenir i semblava que tot
s'havia solucionat, però quina va ser la meua sorpresa

al veure que, després de quedar per a altra reunió on
anar avançant i concretant coses, es van tirar enrera,
encara que insisteixo que el tema original havia quedat
resolt. Ha estat una traveta a la Unión Ciclista, ja que
aqueixa gent era gent de la Unión Ciclista i ara s'han
endut a una part dels corredors. Ningú ha donat la cara
per a exposar els problemes i se n’han anat sense
donar explicacions. Quedarem a fer grups de treball i
tenir altra reunió per a anar tancant temes i encara els
espere. Fins i tot els vaig cridar per a veure què passava
i em van dir que ells ja ho tenien tot solucionat.
Desconec els motius que els ha mogut a fer-lo i si
existeix algun interès econòmic en aquest tema, encara
que suposo que si. El cas és que, en aquests temps de
crisis que estem travessant, dividir les forces mai és bo.
Finalment, el Regidor d'Esports de l'Ajuntament, Ximo
Pérez-Ollo, va avançar dos molt bones notícies per al
ciclisme local i comarcal: La primera, la pròxima
construcció d'un velòdrom en un solar de 7.895 m2
situat entre el polígon industrial “El Collet” i l’autopista.
La instal·lació, pagada pel Govern Central, tindrà un
pressupost de quasi 200.000€, amb 250 m de corda i
està actualment en fase d’adjudicació, tenint previst el
començament de les obres per al pròxim mes de maig.
La segona, la pròxima signatura d'un conveni
Ajuntament-Unió Ciclista Benicarló que garantisca la
celebració de la Ronda Ciclista al Maestrazgo durant els
pròxims anys. Conveni que seria similar al ja firmat amb
el futbol-sala, el futbol i altres esportistes d’elit i que
demostra el compromís ferm i decidit de l'Ajuntament
benicarlando amb l’esport. 

RODA DE PREMSA DE LA UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ 

90.000 m2 i capacitat per a 500
persones, a les quals se sumaran
els familiars, treballadors i
estudiants. Els promotors tenen
previst una inversió superior als
12 milions d'euros. La ciutat
Sènior es convertirà en una zona
residencial geriátrica d'alt nivell,
que estarà connectada amb
amplis vials amb el nucli urbà”.

A la zona estaven previstes 36
habitatges de protecció oficial
(VPO), les primeres que serien
una realitat en el municipi. La
zona ja ha estat urbanitzada tot i
que faltaven les connexions amb
el municipi, d’aigua i clavegueram,
pel carrer Alcalà.

Un valuós patrimoni 

Les diverses casetes de volta i
la Bassa del Marquès construïdes
entre 1925 i 1930 per l'enginyer
Juan Pérez-Sanmillán i Miquel
constituïen alguns dels elements
etnològics més valuosos i avui
desapareguts amb alguna
honrosa excepció. Aquestes
casetas constitueixen la mostra
més clara de la casa tradicional de
tipus urbà i de l’arquitectura rural
del que fora primer Marquès de
Benicarló, que va difondre
aquesta ancestral construcció en
els termes municipals de
Benicarló i Peníscola. Les casetes
eren unes construccions de planta
regular i de base reduïda
caracteritzada pel tipus de sostre
de complexa execució que
utilitzava la tècnica del trespol,
amb canyís grava, morter i dos
anells de rajoles de l’u. En el
mateix solar, antiga propietat del
Marquès, existeix també una
bassa d'aigua per al reg, el valor
etnològic i patrimonial de la qual
va ser destacat per Vicente
Meseguer i Juan Bautista Simó,
cronistes de Benicarló i Peníscola
respectivament. Aquesta bassa
era la més interessant del terme
per les seues característiques i
dimensions de 30x20x2m i amb

una capacitat per a 1.200 m3.
Segons el treball realitzat pel
centre d’Estudis del Maestrat",
aquesta bassa crida l’atenció, per
la tècnica, forma i materials que
suporten la pressió de 1.200 m3
d'aigua en simples barandats de
rajola de 4 cm de grossor, que
s’enllacen de forma ondada
mitjançant arcs convexes units
mitjançant altre barandat de reforç
en cada aresta". Aquests
elements converteixen, segons el
treball d’aquesta entitat, la Finca
del Marquès en "un lloc
d’innegable interès etnològic".

I ara què?
La realitat és que l’única

resposta clara, avui per avui, és
aquesta:

04/12/08. Declarar la caducitat i

l’arxiu del procediment de

tramitació de la llicència

sol·licitada per a la construcció

d’un edifici de 44 habitatges per a

la 3ª edat, amb emplaçament en

el Pla Parcial Sant Gregori II. 

01/12/08. Declarar la caducitat i

l’arxiu del procediment de

tramitació de la llicència

sol·licitada per a la construcció

d’un conjunt de 192 i 164

habitatges, aparcament i

urbanització interior en el Pla

Parcial Sector Terciari Ciutat

Sènior.

02/12/08. Declarar la caducitat i

l’arxiu del procediment de

tramitació de la llicència

sol·licitada per a la construcció

d’un hotel en el Pla Parcial Sector

Terciari Ciutat Sènior.

Així és com el mateix
ajuntament diu a les clares que tot
el procediment està paralitzat
definitivament a l’espera de... no
sé sap que.

I arriba la crisi 

Però el cicle econòmic ha fet
que el projecte, que va arrencar al
2002, haja evolucionat ben poc en
aquests anys, per no dir, no res. A
més se li ha unit la construcció, ja
acabada i en marxa, d’un nou
centre geriàtric a la Ratlla del
Terme amb Peníscola. També el
conveni recentment aprovat pel
PP entre Consistori i la mercantil
Proeor SA per crear un nou
geriàtric al Passeig Febrer
Soriano, als terrenys que avui
ocupen unes naus industrials, ha
complicat encara més les coses.
Un conveni urbanístic, que a
aquesta empresa, li va permetre

ve de la pàgina anterior

“A la zona estaven previstes 36 habitatges de protecció oficial”
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Aquesta setmana no tinc ganes
d’escriure ni de fer res. Per això ara
mateix hauria de deixar de picar
tecles de plàstic i anar-me’n, per
exemple, a estirar-me al sofà que és
el que realment em demana el cos i la
ment. En canvi, una força interna em
diu que he d’acabar aquesta pàgina al
més aviat possible perquè així podré
dedicar la resta del temps que em
quede a altres coses més profitoses
que escriure d’un partit de futbol. Per
cert, partit de futbol que vaig vore en
directe i que va ser guanyat per
l’equip de casa per dos a zero. En
aquest cas l’equip de casa era el
Benicarló, cosa que qualsevol
persona hagués pogut deduir, ja que
és de domini públic que jo no vaig als
desplaçaments per motius que ja he
explicat en diverses ocasions i que
ara mateix no tornaré a repetir, encara
que m’aniria bé pera a omplir unes
quantes línies d’aquesta pàgina. 

Estava dient que el Benicarló va
guanyar davant el cuer de la
classificació, amb la qual cosa ens
allunyem una mica més d’aquest
nefast lloc i potser comencem a
respirar. Però no s’ha d’oblidar que la
segona volta tot just acaba de
començar i encara queden molts de
punts en joc. A més a més, la plantilla
presenta moltes baixes, i això a la
llarga es deixa sentir. Per exemple,
aquest diumenge va debutar al primer
equip un jugador de la plantilla del
juvenil. Es tracta de José Joaquin
Jiménez, més conegut com Pepe, que
va jugar de lateral esquerre. Gregorio
Segarra va recordar que en tota la
seua carrera esportiva, aquest xiquet
no havia jugat mai en aquesta posició.
Potser per això se’l va vore una mica
nerviós. A la segona meitat va ser
substituït i va abandonar el camp
coixejant lleugerament. 

La millor notícia, a banda del
resultat, va ser la reaparició després
de no sé quants de mesos del jugador
Víctor Esbrí, que va demostrar que fa
molta falta a l’equip tot i jugar només
una vintena de minuts. El partit va ser
dirigit per un tal Belmonte. Potser algú

es preguntarà com ho se. No, no m’he
llegit el diari ni vaig mirar el nom a la
pissarra com fan els bons
professionals de la informació. Em sé
el nom del personatge perquè Josvi
Palanques no va parar de recordar-li,
sobretot a la segona part, la seua
deficient formació i preparació per a
impartir justícia dins dels terrenys de
joc. Efectivament, la frase més
celebrada per l’afició de Palanques va
ser “Belmonte, qué malo eres,
Belmonte”. Això només ho poden fer
els molt professionals entre els quals
no tinc el privilegi de trobar-me inclòs. 

A l’entrada del camp, a banda de
els dos numerets de la rifa, vaig
agafar un plec de colorins que
repartien on se’ns informava, entre
altres coses, que si el CDB supera
amb èxit els partits immediats, la
salvació estava més a prop. També
vaig llegir una mena d’editorial al
respecte on es feia una directa
referència a persones anteriorment
lligades amb el club que es veu que, a
criteri de l’actual junta, no fan més que
desestabilitzar l’equip amb fosques

intencions. Això sí que no ho sé. Jo
sempre he dit i mantinc, que no
criticaré mai cap directiu ( a no ser
que s’emporte els diners cap a la seua
butxaca, i no en conec cap d’aquests)
perquè jo he estat a moltes directives
i sé el que es passa. 

Total, i resumint, que amb aquesta
victòria el Benicarló es situa tretzè a la
classificació, però empatat a punts
amb dos equips més i a tres punts del
novè lloc. També cal destacar que els
llocs de descens directe a la primera
regional es troben a nou punts del
Benicarló. La propera setmana els
nostres es desplacen a Vilafamés,
que es troba just a sota nostre, amb
un punt menys. Si els guanyem, els
trauríem quatre punts.

Si el meu amic, a l’hora que
competència informativa en aquest
mateix mitjà de comunicació Josep
Vicent Ferrer no em va enganyar,
suposo que haurà enviat una foto del
partit on es veuen tres personatges
mirant el partit de futbol esmentat en
aquesta pàgina. Espero que siga
veritat, així no em caldrà escriure tant.

TRES PUNTS MÉS

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

foto: Vicent Ferrer

una sèrie de canvis avantatjosos,
com la requalificació d’industrial a
assistencial i un canvi
d’aprofitament de 0,60 a 1. Tot i
així, l’antiga fàbrica química, a la
que havia de substituir segueix
en idèntica situació
d’abandonament i el projecte
tampoc és una realitat. I van ...

Però encara n’hi ha més

L’altra preocupació de molts
del veïns són ara les quotes
d’urbanització. El setembre de
2007 es va dictaminar l’aprovació
inicial de l’Ordenança
Reguladora del Cànon
d’Urbanitació per a la implantació
d’infraestructures de proveïment
d’aigua i sanejament de diversos
sectors de Benicarló, segons
consta a l’expedient 385/2002
d’urbanisme, entre els quals hi
estava “el Sector de Sant Gregori
II “Ciutat Sènior”, Sector 15. Sant
Gregori I, Zona Rural
Disseminats Nord Camí de Sant
Gregori, Zona Rural Disseminats
Sud Camí de Sant Gregori”. I en
la mateixa ordenança se
clarificava el cànon que s’havia
de reintegrar a l’ajuntament de
Benicarló, anticipadament, per a
cobrir l’edificabilitat prevista pel
planejament, en les zones
anteriorment esmentades.

En aquell moment els costos
de les infraestructures
d’abastiment d’aigua més el
costos de sanejament (bombes +
col·lectors aigües negres), pujava
732089,29 euros. Caldria saber
que s’ha pagat, quins propietaris

han pagat i, sobretot, si entre ells,
està el promotor de tot aquest,
“fregao”, projecte. De no ser així,
seria discriminatori respecte de la
resta de propietaris afectats per
unes quotes d’urbanització que
es van aprovar en Ple el 2007.

D’altra banda, tenint en
compte l’endarreriment que
porta, si s’ha de revisar tot el
projecte un altra vegada, ¿com
s’incrementaran els costos i qui
es farà càrrec d’ells?. I a més ¿el
fet d’haver caducat l’expedient no
implica uns costos que hauria
d’assumir el promotor de tot
aquest projecte?

Totes les expropiacions es van
fer en base a aquest projecte i
ara que tot ha quedat a l’aire, què
passarà? I és que en aquest
poble pareix que qualsevol, que
ve de fora, pot muntar-se un PAI
més fàcilment que aconseguir
una llicència d’obres. Una bona
maqueta i una bona dosi de

màrqueting fan miracles. Ara, si
fa “catacrac”, tots s’espolsen la
responsabilitat. Promotor i
administració van de la maneta i,
com sempre, a perdre, els
propietaris que no volien el PAI.
Curiosa manera de fer les coses.

Vinaròs inicia la construcció
del seu geriàtric

El DOCV va publicar la
passada setmana l'acord plenari
de l'Ajuntament de Vinaròs pel
qual es va aprovar l'expedient i
plecs per a la concessió
administrativa de l'obra pública
per a la redacció del projecte,
construcció, explotació,
conservació i manteniment de la
residència assistida per a
persones grans dependents i
centre de dia de Vinaròs. El
pressupost de licitació de les
obres puja als 6.690.290,04 €,
impostos exclosos i el període de
concessió administrativa de
l'obra pública de 40 anys. Les
empreses interessades han de
dipositar una garantia provisional
de 33.451,45 euros. Les
propostes econòmiques poden
presentar-se fins l’11 de maig de
2009. Serà el dia 18 quan
s'obriran les ofertes. Aquest
projecte no ha escapat al debat
polític però res semblant al que
va suscitar a la nostra població.
PP i Bloc sostenien diferents
parers quant al seu
emplaçament, cost i capacitat,
encara que finalment en Ple no
va comptar amb el vot favorable
del regidor del Bloc, Domènec
Fontanet, que aposta per un
emplaçament més cèntric.

ve de la pàgina anterior

“Totes les expropiacions es van fer en base a aquest projecte
i ara que tot ha quedat a l’aire, què passarà?” 

“...tenint en compte
l’endarreriment que
porta, si s’ha de revisar
tot el projecte un altra
vegada, ¿com
s’incrementaran els
costos i qui es farà
càrrec d’ells?. I a més
¿el fet d’haver caducat
l’expedient no implica
uns costos que hauria
d’assumir el promotor
de tot aquest projecte?”
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La jove atleta del Baix Maestrat, Adelina Dabaran
va aconseguir la victòria en la categoria aleví
femenina en el XXX Cross Ciutat de Castelló,
Campionat Autonòmic de Clubs. 

Adelina, en aquest primer any en la categoria aleví,
va començar la temporada guanyant en el Cross de
Vinaròs però a continuació va patir una lesió competint
a Barcelona, que li va impedir participar en el Cross
Ciutat de Benicarló. A Castelló era la seua primera
participació després de la seua recuperació, i ho va fer
amb una victòria, en meta li van donar el mateix temps
que a la segona, una carrera molt disputada i ajustada. 

Altres participants van ser: Benjamí Masculí, sobre
una distància de 1000 m Alex Mejías, el 33, d'un total de
55 participants. Aleví Masculí, 2000 m Gonzalo Ortiz, el
74, de 89 participants Cadet Masculí, sobre 4200 m,
Juan Antonio Morales, 69, Francisco García, 70, Toni
Fornés, 74 i Rochidi el Gayat el 79. Per equips van
quedar sèptims.Sènior Masculí, sobre 9400 m, Javier
Segura entre el 106 Veterà Masculí, sobre 6300 m,

Gerardo Serrat, el 38 de 64 Aleví Femení, sobre 1000
m, Adelina Dabaran, 1a, Meritxel Benito 15a, Elena
Belda 36a, Maite Serrat 58a, Marina Traver 78a, Laura
Boix 79a i Candela Aguilera 89a. Per equips van ser
cinquenes Infantil Femení, sobre 2000 m Carla Masip
va ser la  6a, de 114 participants, Carla el dia anterior
participà a l'autonòmic de la seua categoria i
aconseguia la medalla de plata, va fer una gran carrera
tot i patir el lògic cansament. Cadet Femení sobre 2000
m, Ariadna Masip, 40, i Lucia Llopis 50.

text i foto VICENT FERRER

Adelina Dabaran guanyadora en el Cross Ciutat de Castelló

Impugnen la sentència que va donar llicència a
Vodafone per a instalar una antena al costat d'uns
habitatges de Benicarló 

Els serveis jurídics del Consistori de Benicarló han rebut
instruccions per a impugnar una sentència que donava la raó
a l'empresa de telefonia Vodafone i que li ha permès erigir
una antena al costat de la via fèrria i a pocs metres d'uns
habitatges per silenci administratiu. El Consistori sosté que
és lesiva als interessos municipals i per aquest motiu han
impugnat la concessió de la llicència atorgada per silenci
administratiu. De fallar en favor del Consistori, que disposa
ara d'una franja delimitada per la variant i l'actual N-340 en
la qual es permet la ubicació d'aquests serveis, la torre
hauria de traslladar-se. “L'Ajuntament ha fet el que havia de
fer però la sentència obliga a complir-la”, va indicar el titular
d'Urbanisme, Antonio Cuenca.

Preveuen la remodelació de l'aparcament de la Plaça
de la Constitució, inaugurat fa sis anys 

El Consistori de Benicarló va anunciar ahir que aprofitant
la redacció del nou plec de condicions per a l'empresa que
explota l'ORA incorporaran els aparcaments subterranis.
Aquí s'inclourà el pàrquing que volen construir en la UA-19
amb fons propis, al marge que haja empreses interessades
en construir-lo i executar-lo o no. En els futurs aparcaments
es pagarà en funció del temps que s'utilitze i no com ara amb
tiquets d'estacionament limitat i per monedes. Això inclou la
necessitat d'incloure caixes, barreres i una nova instal·lació
elèctrica, especialment en l'aparcament de la plaça de la
Constitució que es troba molt deteriorada als pocs anys de la
seua posada en funcionament. “Tindrà altre tractament i serà
més segur per als seus usuaris”, va explicar l'alcalde
Marcelino Domingo. En els últims dies han hagut crítiques
per la falta d'il·luminació del pàrquing, en el qual estacionen
els veïns afectats de les obres de peatonalització dels
carrers Hernán Cortés i Colon. 

Benicarló obre el termini per a presentar sol·licituds
per a les primeres VPO del PAI Sant Gregori 

L'Ajuntament de Benicarló ha iniciat el procediment per a
adjudicar els 36 habitatges de protecció oficial que es
construiran en la partida Sant Gregori. Per a això, ha obert el
termini d'inscripció que haurà de formalitzar-se en les
oficines municipals del 2 de març al 2 d'abril. Els requisits per
a fer-lo són, entre uns altres, ser resident a Benicarló i
acreditar 10 anys en el municipi. Els interessats poden
dirigir-se al registre del Consistori de Benicarló. 

Els 36 habitatges de protecció oficial que s'adjudicaran
tenen una superfície de 68’2 metres quadrats. La distribució
és de dues habitacions, un bany, dues places d'aparcament
i un traster. El preu de venda és de 133.000 euros. Els

adjudicataris es podran beneficiar de subvencions públiques
i d'un préstec hipotecari del 80% sobre el preu de venda a 25
anys. 

Els habitatges de promoció pública de Sant Gregori seran
els primeres que es construeixin a Benicarló sobre sòl públic.
El terreny correspon a l'aprofitament públic que el consistori
obté en el complex de la ciutat sènior. “Construccions Roca”,
és l'empresa adjudicatària de les obres, a la qual se li va
atorgar llicència de construcció el passat mes de gener
mitjançant Decret d'ajuntament. 

Dos atracadors armats s’emporten 20.000 euros d'una
botiga d'electrodomèstics de Benicarló

Eren les 9 del matí quan dos atracadors que ocultaven la
seua cara amb cascos de motorista i armats amb pistoles
van entrar a l'interior de l'establiment Electrodomésticos
Lores de l'avinguda Catalunya de Benicarló.  Una vegada
dintre van lligar amb cordes de plàstic als treballadors
d'aquest establiment i fins i tot van copejar a un d'ells. Van
ser conduïts a les oficines, on estaven també altres
empleades i es van endur una suma aproximada de 20.000
euros de la caixa forta.

text REDACCIÓ

L’actualitat en poques paraules

El passat  21 de febrer es va realitzar en el
Poliesportiu de Nules el 1r campionat Provincial de
judo, dintre del marc dels “XXVI Jocs Esportius”,
clasificatori per al campionat Autonomic. En aquesta
ocasió els participants van ser: Stuart Verhest, 2n lloc,
medalla de plata - 55 kg, Joel Cruz, 3r lloc, “ Bronze -
60 Kg i Antón Vorobchur, 3r Lloc, Bronze - 55 Kg, sent
aquest judoca la seua primera competició a nivell
provincial.

text REDACCIÓ

Club de Judo & Jiu-Jitsu Benicarló 
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Nova Meteoaestrat.com

La web www.meteomaestrat.com s’ha renovat. Amb l’afany de
recollir la màxima informació meteorològica possible de les nostres
comarques, Meteomaestrat recull les dades de la majoria d’estacions
automàtiques de la zona per oferir informacio gairebé en temps real.
També es poden consultar els valors extrems diaris, mensuals i anuals
de les principals variables meteorològiques, així com consultar
gràfiques per mesos. S’ofereix també una selecció d’enllaços a
diferents entitats on veure les previsions per als propers dies o les
darreres imatges dels radars meteorològics i de satèl.lit. Es podrà
observar també l’estat del cel amb una selecció de webcams de la
zona. Està previst  anar incorporant noves seccions com previsions a
nivell comarcal,  fotografies relacionades amb la meteorologia o inclús
un foro obert a tot el món.

LES RECREACIONS DELS TOPOS DE
FALLERA. D’ANACRONISMES I MODES (2)

Per a pentinar a la nostra clienta (o amiga, o coneguda, o
veïna) necessitarem 6 malles de cabell natural per a realitzar
2 trenes, 2 malles extra-llargues per als 2 rodets laterals i de
1 a 4 malles grandària normal per a farciment del topo
posterior depenent de la longitud del cabell de la fallera.
S’observa la cara i el cap de la fallera, efectuant les particions
en el lloc mes afavoridor. La primera es fa al mig, centrada al
màxim, trobant aquesta a l’altra ralla que creua d’orella a
orella, en forma d’una T. Una vegada fetes les ratlles queda el
cabell en tres parts. S’agafa el  de la zona posterior, fent una
coleta baixa i centrada. Agafem la partició lateral dreta,
formant una ona en la part superior frontal, ho pentinem de
manera que el pèl restant se subjecte amb un clip i s'unisca a
la coleta. Passarem ha fer amb la següent partició de la
mateixa manera que la dreta. S’introdueix el passador o
punxó entre la goma de la coleta del darrere i el cap, en
posició horitzontal. Fem les dues trenes amb les sis malles
nugades amb una goma, es lliguen entre el passador i el cap
amb fermesa. Comencem a fer amb metxons retorçats la
composició en vuit que conformarà el centre del topo del
darrere. Una vegada acabat, passarem a col·locar les trenes.
Es col·loca una trena al voltant del monyo, subjectant amb les
forquetes amb forma d'u, seguidament es col·loca l'altra trena
al voltant. I res més. 

Acabat el topo de darrere, comencem amb el topo
esquerre o rodet. Se cerca el centre entre el naixement del
cabell i el monyo de darrere, col·locant el passador lateral en

posició vertical. Al costat d'ell, cal col·locar la malla extra-llarga
subjecta amb una forqueta de clip. La retorcem i comencem a
rodar-la sobre el passador lateral. Una vegada hem acabat,
s’agafa l’altre passador, introduint pel mateix lloc que l’altre,
però en posició horitzontal, formant una creu. Una vegada fets
els tres monyos, col·loquem les peinetes. 

I ja està. No hi ha més secrets per a pentinar bé a una
fallera. La resta són invents i ganes de destrossar la realitat
històrica de les nostres tradicions. Que per a inventar coses i
recrear vestits tradicionals, ja estan els de la Comissió de
Festes amb les seues interpretacions del vestit tradicional de
benicarlanda. Però això és un altre tema.

5 INTER MOVISTAR: Luís Amado, Neto,
Torras, Gabriel, Borja; cinc inicial;
Schumacher, Ortiz, Daniel, Betao i Juanra. 

2 BENICARLO AEROPORT CASTELLO:
Chus, Isco, Valença, Xapa, Fali; cinc inicial;
Vadillo, Genaro, Lolo, Jordi Lledó i Dani
Salgado. 

ARBITRES: Felipe Madorran i Gereta
Ramírez, col·legi basc. Van mostrar targeta
groga al local Ortiz i al visitant Jordi Lledó.
Expulsà amb roja directa a Fali (min. 36) 

GOLS: 0-1 min. 5, Isco. 0-2 min. 13, Jordi
Lledó. 1-2 min. 16, Net. 2.2 min. 24,
Schumacher. 3-2 min. 27, Schumacher. 4-2
min. 32, Ortiz. 5-2 min. 36, Schumacher, de
penal.

INCIDÈNCIES: Uns 1.500 espectadors en el
Pavelló Caixa Madrid d’Alcalá de Henares

La maquina verda es va retirar als
vestuaris ferida després de vint minuts on
el Benicarló Aeroport Castelló va somiar
amb ser el primer equip que els guanya en
la seua pista, per això, a la segona meitat,
no va ser estrany veure un canvi radical en
el seu joc, i com sempre que juguen amb
els benicarlandos, amb un Schumacher en pla
matador. 

Els caduferos han de passar pàgina d’aquest partit.
El Benicarló Aeroport Castelló va eixir molt animat per
jugar davant el líder, amb una defensa molt ajustada i
tocant el baló quan el tenien al seu poder. El líder no
podia amb els benicarlandos que van obrir el marcador
després d'una rematada de Jordi Lledó que va rebutjar
Luís Amado, el baló el va controlar Isco que va ficar el
baló per l'esquadra. L’Inter va reaccionar però la saga
benicarlanda va seguir segura. El segon gol va arribar
després d’una eixida a l’atac de Vadillo, que va passar a
Lolo i davant l'eixida de Luís amado el va superar i
passà el baló a Jordi Lledó que va marcar a porta buida.
Va reduir distàncies l’Inter a la sortida d’un corner,
tocant Torras perquè Neto rematara a gol després de
donar-li al baló a Chus. Va intentar el líder neutralitzar
l’avantatge del Benicarló, però ni traient tota l’artilleria
van poder, arribant-se al descans amb avantatge
visitant. Però després del descans l’equip verd va posar
a tota la seua maquinària a funcionar i una vegada més

Schumacher va ser la bèstia negra dels benicarlandos a
l’aconseguir en pocs minuts donar-li la volta al
marcador. 

El Benicarló va intentar de nou prendre el
comandament del partit, però ja no tenia el seu joc la
frescor de la primera part i, a més, cada vegada que
recuperava el baló l’Inter els seus jugadors eixien ràpids
a la contra, el que va permetre Ortiz sentenciar el partit.
Avantatge que es va veure incrementat després de
l'expulsió de Fali, que malgrat tenir les mans al costat
del cos es va assenyalar penal i expulsió, el que va
permetre a Schumacher marcar el tercer del seu
compte personal al transformar el penal, deixant a
l'equip cadufero pràcticament fora del partit. 

Amb aquesta serà la tercera vegada que, en la
present temporada, l'equip d'Alcalá de Henares
aconsegueix derrotar al Benicarló Aeroport de Castelló,
que haurà de ja d'oblidar la derrota i centrar-se en la
Copa d'Espanya a jugar el pròxim cap de setmana a
Granada.

text VICENT FERRER

Schumacher de nou va ser la bèstia negra dels caduferos
El líder trau tot el seu orgull després del descans



O P I N I Ó 7O P I N I Ó14

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

El passat mes de desembre l’ajuntament de Calp,
a la Marina Alta, va aprovar que l’única denominació
del municipi fóra la forma valenciana històrica, i
eliminar el doble topònim Calp/Calpe. Doncs bé, pel
que sembla, una decisió tan
respectuosa amb la història i
amb la filologia no ha sentat bé a
alguns, com sol passar en aquest
país nostre tan paranoic. Un grup
d’europeus residents a Calp han
encetat una campanya de
signatures en contra d’això i a
favor del manteniment del
bilingüisme en el nom oficial.

I un es pregunta: per què?
Quin mal els fa als residents,
sobretot alemanys, de Calp, que el poble es diga
oficialment com s’ha dit durant segles? Per què no
poden entendre i respectar les arrels de la terra que
els acull?

És preocupant que els estrangers estiguen tan
visceralment contra el valencià. Com a professor
d’institut, he observat una sorprenent agressivitat
contra la nostra llengua per part d’alumnes
procedents d’altres països. Fixeu-vos en un detall: a
Catalunya no hi ha aquesta oposició virulenta al
català; en canvi ací no podem ni moure un dit. Per
què?

La resposta és que la majoria de valencians no
creuen que calga defensar la nostra llengua, la tenen
com una llengua de segona i ja els està bé. Per això
l’ajuntament de Benicarló argumenta, per a justificar
l’absurditat de la “normalització del castellà”, que el
que volen és respondre en castellà als ciutadans que
no saben parlar o escriure en valencià. Quin gran

error! Als immigrants els hem de
mostrar que han d’aprendre el
valencià per a estar integrats, i no
conformar-nos que sàpiguen
castellà. 

Ho va dir Vicent Pitarch
divendres passat: la llengua de
relació de tots els ciutadans
valencians, vinguen del país que
vinguen, ha de ser el valencià. En
valencià ens hem d’entendre. No

per anar contra cap altra llengua, sinó perquè si no
el valencià acabarà engolit, desaparegut. Quan la
població de Benicarló tinga un 60% d’immigrants
com Calp, què farem? Ho farem tot en castellà
perquè no els hem ensenyat a entendre i parlar el
valencià? O com a mínim a respectar-lo. 

Per cert, si voleu recolzar el nom valencià de Calp,
podeu enviar un correu a
elmeunomescalp@hotmail.com tot indicant el vostre
nom i el DNI. Crec que hi ha temps fins a l’1 de març.
El seu nom és Calp, i no Calpe. I el nostre? Què
triem?

text CARLES LLUCH

El nostre nom és Calp

Ara ha arribat el moment meravellós en què  toca
aportar una mica de color conceptual a la persistent
estratègia dels nacionalistes espanyols per a aconseguir
que el valencià sigui una llengua d’ús estrictament
familiar i, si cal, amb totes les faltes d’ortografia que
calgui, perquè això ho fa més nostrat. No és massa
sorprenent que els qui defensen la identitat espanyola
com a única possible i necessària vulguin normalitzar el
castellà en el seu ús a les institucions locals. De fet, ells
estan convençuts que la llengua castellana ha de ser
l’única que és vàlida i presentable en les relacions
socials, en la vida pública, perquè el valencià és tronat,
vulgar i fa una mica de pudor de sofre –i és que , encara
que s’entesten a dir tot el contrari, fent el ridícul més
espantós, saben que no és res més que la mateixa
llengua que es parla uns quilòmetres més al nord, i això
fa certa angúnia.

És francament sorprenent la força i la constància amb
què els nacionalistes espanyols – ja siguin nascuts per
aquestes contrades  o que viuen i treballen en terres
valencianes en general i benicarlandes en particular-
s’esmeren a impedir de totes que la llengua pròpia de la
terra on s’està vivint pugui arribar a ser una llengua d’ús
normal a tots els nivells. Sóc conscient que hi ha raons
que expliquen aquesta posició ideològica i vital i que
poden donar-ne  certes claus per analitzar la realitat. Per
resumir, podríem recordar tres  factors  bàsics, en estreta
retroalimentació,  que ens poden guiar una mica en
aquest esperpent:  en primer lloc, cal tenir ben present el
pòsit profund i arreladíssim d’un franquisme sociològic
–en alguns casos franquisme clar i net- que només
permet entendre Espanya com a nació única i
indissoluble fonamentada en essències com les
fronteres, l’exèrcit, la bandera i la llengua de Cervantes
–o altrament dit el “cristiano”; en segon lloc, un autoodi
diguem-ne de llibre característic d’una societat diglòssica
que percep la pròpia llengua i la pròpia identitat com a
coses familiars, populars, de baixa condició; i, en fi, la
defensa del castellà i la lluita contra el valencià com una
línia ideològica ben calculada d’una opció política que
pensa en termes neofranquistes o simplement, si ho
voleu, constitucionalistes en el sentit més restrictiu i
conservador del concepte i que fa d’aquesta estratègia
una línia fonamental electoral. Aquesta voluntat de
“normalitzar” el castellà no és res més , doncs, que un
pas més d’un llarg camí de despropòsits i de males
intencions, de complicitats o silencis vergonyosos.

Però si se’m permet voldria fer algun comentari sobre
el propi  concepte de “normalització”. Estic convençut
que les paraules són un instrument per a transmetre
missatges i intencions, és a dir, que tenen un valor
especial en funció de com es fan servir i en quin context.

Els nacionalistes espanyols s’han fet seu un concepte
que curiosament només s’aplicava al valencià en tant
que llengua minoritzada que no gaudeix d’una situació
d’ús social satisfactòria. El concepte de normalització
d’una llengua s’emmarca dins el conjunt de termes que
concreten allò que se n’ha anomenat formes i
estratègies de discriminació positiva. Hi ha sectors
socials –les dones, les persones amb discapacitat, els
nouvinguts, etc- que demanen una atenció
suplementària de recursos, de certs avantatges
legalment establerts, d’una atenció especial i en certs
moments preferent per tal de compensar la situació de
discriminació en què es troben o en la qual
històricament s’han trobat i en perviuen certes
manifestacions . També podríem aplicar aquest mateix
criteri en qüestions de protecció del medi ambient
–protegir territoris, promoure productes i energies
sostenibles, etc. I en el cas que ens ocupa, està clar que
la llengua que necessita normalitzar-se és aquella que
prèviament ha estat discriminada. Així doncs, quan algú
considera que el castellà és una llengua discriminada a
Benicarló –i, per tant, cal normalitzar el seu ús-  no fa res
més que aprofitar-se d’un concepte bàsic del discurs
ideològic més radicalment democràtic que vol afavorir el
feble –persona, col·lectiu, territori o llengua- i, d’una
manera agudament perversa capgirar-lo per crear
confusió i avançar en el seu objectiu de fer del castellà
l’única llengua que tingui vida. Si els nacionalistes
espanyols són  coherents, haurien de defensar els
homes que han perdut poder social davant de certs
nivells d’igualtat de gènere. Però potser és millor que no
els doni idees.

La qüestió de fons, però, és ben senzilla. Però això és
igual: la decisió dels nacionalistes espanyols és clara i
contundent. Ells no volen acceptar que la llengua pròpia
és el valencià i que és aquesta la llengua que ha de ser
el vehicle comú, socialment parlant. Seria bonic que els
nacionalistes espanyols fossin coherents amb la seva
suposada defensa democràtica de les llengües i
s’afanyessin a defensar l’ús de les diverses llengües
oficials a l’Estat espanyol al Congrés de Diputats i al
Parlament europeu. També seria bonic que defensessin
la normalització –siguem  coherents- de les altres
llengües que es parlen a Benicarló. Seria interessant que
el senyor alcalde parlés dels drets lingüístics dels
ciutadans que parlen àrab, romanés,...

Normalitzem el castellà

text  JOAN HERAS

Fronteres

Els nacionalistes espanyols s’han
fet seu un concepte que
curiosament només s’aplicava al
valencià en tant que llengua
minoritzada que no gaudeix d’una
situació d’ús social satisfactòria.

Exilis

El Ferralla
Club de
V i l a f r a n c a
se'n va al
Sahara

I n i c i a t i v a
alerta al
Consell de
promocions
urbanístiques
a la Tinença
abans d’estar
aprovat el
PGOU 
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activitat econòmica i de creació de
llocs de treball a tan dignes obres
públiques”. Si és que en el feisbú

eixe de l’Internet hi ha de tot. Ja
només ens faltava aquesta. Bé,
però això ja ho contarem un altre
dia.

L’altra de Kuen-ka (4)
Un tafaner amb poca faena ha

descobert, TACHÁNNNNNNNNNN,
què no han plantat rosers
blaus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I què farem
quan florisquen els de color roig i
groc i tapen el blau de la nostra
gloriosa senyera? Ja hi ha apostes
obertes i va guanyant la que
assegura que, a la primavera,
desapareixerà la rotonta perquè
l’ajuntament no pot permetre’s
cometre una cagada tan grossa. 

L’altra de Kuen-ka (5)
Ah, no, espereu. És molt

probable que reciclen les canyes

aqueixes que duen les reines del
carnaval de Vinaròs, que es poden
pintar a gust del consumidor, i les
planten allí. No, per favor, com han
de consentir els nostres governants
aprofitar-se de la gràcia i el salero

carnavalero de la ciutat del costat?

L’altra de Kuen-ka (i 6): la
justificació

“Me alegro que un cambio de
rotonda dé tanto juego para muchos
de ustedes e incluso jueguen
incluso a jugar a los dardos y todo
eso. Bueno, me parece muy bien...
Y yendo a otras cosas, eso lo
dejamos para el regocijo de todo el
mundo". Cuenca dixit.

Més de Kuen-ka
I és que aquest home és tot un

portent. Si amb ell vam trobar el
faraó perdut Kuen-Ka Mon, tenim ja
la Kuenkipèdia i ens han canviat
fins i tot el nom del poble per
Kuenkicarló, doncs ara, segons
sembla, també hem canviat de
comunitat autònoma, ara
pertanyem a la de Kuenka. 

Semblança política
Miren vostés, certament, el

regidor Kuen-ka, s’ha convertit, en
un no res, en tot un fenomen
mediàtic a la nostra població. I és
que les seues declaracions no
tenen mai desaprofitament però, tot
i així, encara que ho amague amb
les seus sortides per la tangent
sobre els gustos per un tipus
d’escultura o una altra, entre ell i
Escuder, hi ha una cosa comuna, i
que no poden amagar: tant un com
l’altre s’han carregat un arbre per
plantar la seua “falla”. I veurem si
serà l’últim! 

ve de la pàgina anterior

Semblances raonables (4)
Aquesta última que ens han

enviat als tafaners sobre les
semblances de la rotonta de
Kuenka, tampoc té desaprofitament.
Segons sembla, també li diuen  la
rotonta de “la sardina”. Ja, ja. A
primera vista quin paregut té una
sardina amb la rotonta d’aquest
personatge? Cert, no cap, però... hi
ha una cosa més. Amb què s’han
pescat tota la vida per aquesta mar
nostra les sardines? Amb una
barqueta de llums, si senyors! I com
eren els fanals d’aquestes
barquetes? Compareu la imatge de
les llums de la barqueta amb les de
la rotonta. A que sí.

L’altra que ens han enviat alguns
lectors tampoc es queda enrere,
amb una roda lenticular, d’eixes que
utilitzen els ciclistes per anar més
ràpid. Si al final resultarà que això és
de tot menys una rotonta. I és que
mireu que hi ha coses a les quals es
pareix la cosa eixa.

La setmana passada vaig veure il·lusionat com des del
seu setmanari li encolomaven la panissola als municipals
de la nostra ciutat per la seua gran “competència”. Doncs,
seguint amb aquest bon quefer de la nostra tan il·lustre
policia municipal us envio aquesta imatge que certifica, de
totes, totes, que el que sortia a la panissola no era cap
broma. El cotxe que apareix a la imatge es va passar dos
dies, amb les seues dos nits corresponents, aparcat
damunt d’un pas de vianants, i vorera, sense que cap
municipal aparegués per enlloc. Després de trucar-los
diverses vegades per telèfon, dos dies dóna per a moltes
trucades, la resposta dels nostres municipals va ser, com
no, la mateixa que van treure vostés a la panissola “... a
més de vosté hi ha més gent”, i com no, ni van aparèixer.
Sembla que estaven molt enfeinats.

Això sí, un altre dia, en 20 minuts ... envien la grua i
s’emporten el meu vehicle que anava a entrar al
magatzem. Donava igual protestar. A pagar i callar.

No vaig ací a justificar el fet que la grua se m’emporte el
meu cotxe però no puc per menys que fer notar la
desproporció, i la diferent vara de mesurar en la seua
actuació. Sobretot perquè uns dies més tard, el mateix
vehicle torna a estar aparcat al mateix lloc i torna apassar
una cosa semblant. Eren les cinc de la tarde. Torno a trucar
(no recordo si tres o quatre vegades), i la mateixa resposta,
com no, que tenien molta feina. Després de quasi 24 hores,

al dia següent, de matí, per fi, apareixen... i li fiquen la
papereta de deúncia. La grua, o el cep, no se sap on era.
Devia estar de vacances, com ells. Com es poden
imaginar, no sabia si tocar les campanes, o dir-los de tot.

No voldria pensar que la gran majoria d’aquest col·lectiu
funciona així de malament però vist el que he vist, hauré
d’anar pensant-ho. Certament, si així és com entenen
l’atenció al ciutadà ho tenim clar. Zero en sensibilitat i zero
en eficiència. Senyors municipals i regidor de policia una
mica més de vergonya.

Un benicarlando emprenyat

Poca vergonya municipal

Segur que la il·legalització de partits és la manera
més democràtica d’afavorir la convivència i
consolidar la democràcia?

Segur que posar a la presó a persones que pensen
diferent dels que defensen el monolitisme de l’estat
centralista i la sacralitat de la Constitució, és la
manera civilitzada de combatre la dissidència?

Segur que impedint l‘expressió pacífica del dret al
vot, de milers i milers de ciutadans i ciutadanes –ni
que siguen bascos- és el camí per acabar amb la
violència i l’extorsió?

Segur que val la pena –per l’interessat càlcul
electoralista immediat de determinades forces
polítiques- arruïnar el futur de pau i concòrdia –no
només del País basc, sinó de la mateixa Espanya-?

Segur que la fiscalia i els tribunals no tenen res
millor que fer que dedicar-se en cos i ànima  a
“il·legalitzar, il·legalitzar, il·legalitzar”?

Segur que allò de “no condemnar la violència” són
els partits polítics abertzales els únics que ho
practiquen i no algun altre, que encara està per
condemnar els assassinats del franquisme, que foren
prou més que no els d’ETA i el seu règim il·legítim i
genocida?

Segur que és el camí?
Marc Antoni Adell

SEGUR QUE ÉS EL
CAMÍ?

ACTES DEL XX PREMI XAVIER ARÍN 2009
Divendres 27 de febrer, 19:30 h.

Conferència: “ESCRIURE PER A JOVES”
a càrrec de JOSEP CASTELLANO, escriptor i conta-contes convidat

Lliurament del XX PREMI DE CONTES XAVIER ARIN
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi La Consolació, Avda de Catalunya, 2. Benicarló

Organitza:ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR
COL·LABORA: AJUNTAMENT DE BENICARLÓ REGIDORIA DE CULTURA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ INSTITUCIÓ DE LES

LLETRES CATALANES CEIP LA CONSOLACIÓ
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ire que li dic, aquesta
setmana no tinc ganes
de posar-me amb
ningú. Ni amb ell

tampoc. Crega-s'ho. No sé si serà
la Quaresma o què, però el cos no
em demana altra cosa que no siga
la pau interior i la reflexió. A mi
què em fa si un regidor (o qui
siga) té gustos diferents dels
meus? A mi que em fa que hi haja
gent (jo mateix, ho sé) que no se'n
done vergonya de fer el ridícul? A
més, a Benicarló, concretament a
Benicarló, trobo jo que no tenim
excessivament accentuat el sentit
del ridícul. No sé, igual és que sóc
un pudent, un intransigent, un
antidemòcrata, un potencial
dictador. Vaja tonteries!

Reconec que vaig quedar
impressionat amb el tema de la
setmana. És cert, no estem ningú
protegits d'aquest big brother que
ens vigila a tot hora. Recordo
aquells llibres que de menuts
gastàvem a l'escola en què es
representava Déu Nostre Senyor
amb un rectagle i un ull dins, un ull
que tot ho veia, un ull que fins i tot
podia penetrar en la part més
profunda de les nostres ànimes.
Això sí que era un gran germà de
veritat. En fi. 

M'ha agradat molt també la
presentació que la professora
Olga Suàrez va fer de l'escriptora
Marta Pessarrodona. Diu paruales
belles, assenyades i, sobretot
sobretot, carregades de raó.
Llàstima que La Veu no posara
cap ressenya de l'acte que va ser,
sens dubte, un dels de més
importància per a la cultura del
poble dels darrers anys. Per cert,
i que conste que segueixo sense
ganes de gresca, però m'han dit
que no hi havia cap representant
del govern municipal. No m'ho
acabo de creure, tants com en
són i no n'hi ha ni un que tinga
una miqueta de voluntat de

quedar bé amb la Cultura, així,
amb majúscules? 

Torna amb força l'Univers faller.
Benicarló és un univers faller.
Benicarló és l'univers faller.
S'endevina que enguany la
comissió d'experts té un cert toc
femení. Sensacional. A mi, què vol
que li diga, no em sembla que
estiguen gens guapes les xiques
amb aqueix pentinat;
independentment que em
recorden la dama d'Elx o
independentment que em facen
patir per aquelles agullotes que
veig que els surten per darrere del
clatell. És impressionant això del
món de les falles. Trobo que la
comissió té encara molta feina,
però segur que una de les de més
urgent solució és la dels plors i les
emocions. Sincerament penso
que no hi ha ningú al món que
puga plorar per cap cosa que
tinga a veure amb el món de la
festa i considero que totes les
llàgrimes que és vessen han de
ser -dic jo, no sé- postisses i que
deu haver gent que es deu posar
vinga el plor en moments
inadequats com ara quan el
mantenidor recita un poema o
exalta la bellesa dels vestits que
tothom sap que és una cosa que
existeix. Ja m'he pixat una altra
vegada fora del test. Perdó,
perdó, perdó...

Els tafaners sembla que només
tinguen un motiu d'inspiració en la
seua vida. Vaja, com jo. Benicarló
existeix més enllà de la província
que de jovenets recitàvem entre
Ciudad Real i Guadalajara. No
troba vosté?

Joan Raül Burriel fa unes
irreflexions que, mperdone'm
l'acudit fàcil, semblen molt
reflexionades. Ja veu vosté, si el
jovent amb tot la seua vida per
davant, la seua força i les ganes
de viure té un panorama magre,
com no el tindran els desgraciats
caps de família que en passar
dels quaranta no els voldran a cap
banda?

Segueixen amb fermesa els de
la plataforma de Benicarló en
valencià. Valents. Il·lusos, amb
ganes de tragar fel, de consumir-
se, de pegar-se cabotades contra
la paret. No hi ha res a pelar. Tot
és una qüestió de temps. De
poques generacions tal vegada. I
que quede clar que ellos no tienen
nada contra el valenciano, al
contrario, les gusta muchísimo
porque es una lengua dulce. Ara,
que es preparen tots perquè si la
cosa li surt bé al genial Font de
Mor un dia d'aquests l'enemic
serà el chino mandarín, el dels
flams, naturalment. 

Ho anirem matant. Ja fa moltes
setmanes que no passo la meua
estoneta de patiment pel futur
immediat del planeta amb les
magnífiques col·laboracions de
Pere Bausà. En tinc una mica de
mono. 

L'ESPIFIADA DE LA SETMANA. 

Una vegada més, la poca cura
que tenen alguns col·laboradors
seues en l'elaboració dels seus
escrits. Parlo, naturalment, dels
del futbol i de l'impresentable del
doctor Climent. 

Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista

text EL LECTOR

M
El marbre de Kuen-ka
Model de virtuts, pou de

saviesa…i pou sense fons, el
pseudoalcalde Kuen-ka ha tornat a
sorprendre amb les seues teories.
Aquesta vegada ho ha fet dissertant
amb sapiència sobre l’ús dels
materials en la talla de l'escultura.
Tan lluny arriben els seus
coneixements que es va remetre a
l'Egipte dels Faraons per a justificar
l'ús del marbre en la construcció del
megàlit de la plaça Constitució. Va
dir Kuen-ka -arquitecte, enginyer,
obrer, armador, i orador, que de
palique en té...- que el marbre s’usa
des de temps immemorial per a
construir escultures donades les
seues nombroses virtuts
“reflejantes” o  no sabem què
dimonis. I després va al·legar que
els antics egipcis (si van allí ho
veuran, va assegurar), usaven el
granit perquè és molt millor. Als
tafaners no ens va donar temps a
apuntar-ho quan ho vam escoltar
per la tele, de tan clavats com ens
vam quedar. Encara sort que no se
li va ocórrer emular els seus
avantpassats, perquè si no la
fonteta en qüestió ens haguera
costat un altre ronyó. 

El marbre de Kuen-ka (2)
Va dir també Kuen-ka que el

marbre, preuat material, era l'únic
que es podia utilitzar per a construir
el projecte, donades les seues
característiques (les del marbre, és
clar). No li cauran els anells, no.
Probablement, el més fàcil haguera
estat canviar el disseny i fer altra
cosa molt més senzilla... i, de
passada,  més assequible en
aquests temps de crisi. No creuen.

El marbre de Kuen-ka (3)
Per cert, qui s’encarregarà de

netejar la font quan comencen a
créixer els líquens sobre el marbre
blanc? I d’esborrar les pintades?

perquè n’hi haurà, segur. Senyor
Kuen-ka, un mamotret d’aqueixes
característiques enmig de la plaça
Constitució és més que una
provocació per als pintors de
garramanxos. O això, no ho havia
pensat? Ja veureu, amb la de
municipals que ens falten i ell segur
que en troba un per tindre’l allí
apostat tot el dia. I si no, dels
autonòmics eixos que ens vindran.
No va ser ell el que els hi va regalar
el xiringuito eixe de la cotxera de
Martínez, on els ficaran? Al temps.

El marbre de Kuen-ka (4)
“Contents” estan els artistes

locals, als quals se’ls nega una
vegada i una altra la possibilitat de
treballar en el seu poble. Poques
obres de teatre, poques
exposicions, poques subvencions. I
ara, ni participar en el disseny de la
font. Sí que anem bé. Això, sí
senyor, és donar suport el
desenvolupament d'un poble i la
resta són falòrnies. No fóra cas que
la gent es culturitzara, aprenguera
massa... i s’acabara rebel·lant. A
què ens sona aquesta forma de fer
les coses?

El marbre de Kuen-ka (i 5): la
justificació

"El mármol es una roca
metamórfica sin plano de
proyección que no se rompe. Está
compuesta de carbonatos solubles
en agua. Permite el trabajo en
grandes bloques"

La fuente de la plaza "no es una
obra ostentosa, está muy ajustada
al precio". 

Respecto al debate ética y
estética. "Creo que somos éticos.
Respecto a la estética, ahí está lo
que hacemos para valorarlo.
Personalmente me alegro que la
mía no sea como la de Escuder. Su
gusto está en la alcachofa de la
rotonda de entrada". Cuenca dixit

L’altra de Kuen-ka
El regidor Kuen-ka, per cert, es

va mostrar la mar de content amb
l’enfocament informatiu que els
mitjans locals li estaven donant al
temita (en el castellà del seu), de la
rotonta de colorins. Diu que serveix
per al seu solaç i esplai. Almenys
els pobres xics de la premsa alguna
cosa fan bé… A veure si tindrà un
orgasme amb tanta exaltació!

L’altra de Kuen-ka (2)
Per cert, algú sap què

signifiquen les misterioses inicials
que han aparegut a la rotonta i que
els tafaners vam treure en rigorosa
primícia a la nostra secció la
passada setmana, amb foto?
S'admeten apostes. 

L’altra de Kuen-ka (3)
Per cert, parlant de la rotonta. En

el Facebook, aqueix nou invent
social que està triomfant a Internet,
s’ha muntat un grup que es fa cridar
“Cuenca, volem putos i putes a les
rotondes!”. La descripció que
apareix en la seua és “Campanya a
favor de la dignificació de Benicarló
com a ciutat de primera. Ara que
tenim rodones modernes i
coloristes, demanem la
incorporació de la prostitució com

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Un got de cervesa

Tot i les boniques paraules del
nostre alcalde dient que és intenció
de l’equip de govern del PP que
s'execute el PAI Ciutat Sénior Sant
Gregori, ara per ara, això només són
cants de sirena en un mar embravit.

De bones intencions i de boniques
paraules està el món ple però, avui
per avui, la realitat s’imposa amb tota
la seua cruesa, i aquesta, tossuda,
ens indica que aquest projecte està
CADUCAT. Així, amb lletres grosses.

Compte, no ho diu La Veu, ho diuen els tres
decrets d’alcaldia que declaren la caducitat de la
tramitació de les tres llicències que aquesta
promotora va sol·licitar en el seu moment, ara fa
un bon grapat d’anys, allà pel 2002.

La inversió milionària que havia d’arribar,
regada amb una bona dosi de cervesa gratuïta un
dia de Sant Gregori a cura de l’empresa
promotora, i que va ser un dels vaixells insígnia de
l’època de Mundo (no la cervesa, òbviament, sinó
la inversió milionària), definitivament s’ha quedat
en un no-res.

El problema està en el fet que tota la
programació urbanística d’aquella zona es va fer
al voltant d’aquest PAI, carrers, sanejaments,
enllumenat, etc., i ara, caducat aquest, s’obre un
període d’ombra, d’incertesa, al voltant d’aquesta
gran obra que, òbviament afecta molts propietaris
de la zona. A més, aquest PAI, va comportar la
desaparició de diversos elements patrimonials,

com les casetes de volta, típiques
d’aquesta zona i que eren la mostra
més destacada de l’arquitectura
rural de principis del segle passat, i
catalogades com d’innegable valor
etnològic pel qui va ser cronista
oficial de la nostra ciutat, el
malaguanyat Vicente Meseguer.

Però hi ha una cosa que sobta
damunt de tot, la responsabilitat
d’aquesta empresa, que no ha

complert els seus compromisos, que han suposat
importants modificacions urbanístiques de la zona.
On queda ara tot això? I l’increment de costos que
se’n deriva de reprendre, de nou, aquest projecte,
i el que comportaria sobre la part pública, de qui
és responsabilitat? O, fins i tot, la nostra
administració local, no tindria també la seua part
de responsabilitat per no haver fet un seguiment
correcte del que comportava aquest PAI?

I és que sembla que ací un pot muntar-se un
PAI, fer que l’administració pública treballe per a
ell i, després, si les coses van mal dades, “si te he
visto no me acuerdo”.

Així la cosa, la pregunta és, i ara què?
Doncs, a no ser que algú tinga una bola de

cristall, ningú sap com acabarà la cosa. Una cosa
sí que sembla clara, els benicarlandos ens
conformem amb molt poca cosa. Un got de
cervesa debades, en un dia de romeria i disbauxa
entre paradetes de la fira. I així ens va. 

673
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: Una tractorada de carxofes per a tots els benicarlandos i benicarlandes per la
paciència que hem de tenir per aguantar la colla d'incompetents que tenim al nostre ajuntament:
uns,  poc hàbils; altres,  muts,  i un altre, que li agrada manar tant, que no se n'adona que de
vegades fa més llàstima que res.

Panissola: per el responsable de la meravellosa idea de la redona de plàstics, a peces, que van
ficar al col·legi Rodenas. Allí que corren amunt i aval, tirades pel terra, entorpint vehicles i gent,
sense que ningú li fique remei ni pense amb una idea millor. Mireu si la cosa està malament que
el municipal que ha de dirigir el trànsit a la sortida de l’escola el fiquen a l’entrada de l’avinguda de
Iecla, cruïlla Méndez Núñez, ben allunyat del merder que es munta a cada entrada i sortida de
l’escola. I mentre, els castellets de plàstic, l’última vegada, ja anaven per damunt de les herbes.
Increïble però cert.
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