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El PSPV de Benicarló reclama al Consistori que es desprenga de les
competències impròpies que li resten capacitat inversora 

Durant aquest mes de maig de 2009 els alumnes
d’Educació Primària del Col·legi Públic Mestre
Francesc Catalán de Benicarló, han fet la sortida de
la Campanya Mulla’t amb la costa, consistent en
observar i estudiar un tram de costa d’uns 500
metres i omplir un informe sobre aquest lloc. 

Pel mati s’anava a lloc d’observació. Els alumnes de
primer i segon d’Educació Primària han fet l’observació
de la platja del Morrongo. 

Els alumnes de tercer i quart han observat el port de
Benicarló. Els alumnes de 5è han fet la Mar Xica i els
de 6è la zona del Barranc d’Aigua d’Oliva fins a Surrac.

Durant aquestes sortides a més d’observar moltes
coses, s’han omplit l’informe general del Mulla’t amb la
Costa 2008-2009 i a més s’han fet dibuixos de la zona
observada, s’han recollit mostres, s’han fet
fotografies,...

Als voltants de les 12 es va tornar a l’escola i per la
vesprada es va acabar d’omplir els fulls de les
activitats, així com s’han comentat les impressions que
cada grup ha tingut en la visita a la seua zona i s’han
proposat solucions als problemes mediambientals
detectats a la zona observada.

Durant la setmana del Medi Ambient l’alumnat
d’Educació Infantil farà la seua sortida a la zona de la
desembocadura del Riu Sec.

text CPMFCB

CAMPANYA MULLA’T AMB LA COSTA
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a localitat de
Benicarló ha
experimentat un gran
creixement amb barris i

carrers nous, enjardinats,
enllumenat impecable, carrers
prou nets i voreres impecables.
Aquesta evolució, motivada en
bona mesura per l’interés
especulatiu, ha generat ingressos
per a l’Ajuntament al llarg d’uns
anys. Malauradament part
d’aquests diners no s’han dedicat
al manteniment dels carrers del
Benicarló històric. 

Benicarló afronta la campanya turística amb una degradació
important dels seus edificis del centre històric

Un centre històric grisós i edificis sense posar en valor son la porta de
benvinguda a aquells que ens visiten en els mesos estivals
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text REDACCIÓ

La Cooperativa Agrícola i la Caixa Rural Benicarló
van organitzar un any més un ampli programa
d'actes per a homenatjar a tots els seus socis i, de
manera especial, als jubilats. La jornada festiva va
començar amb la baixada del sant en processó. A
partir de la una del migdia, una paella popular a les
instal·lacions de Benihort del Polígon Industrial va
reunir a més de 2.000 persones.

text REDACCIÓ

Más de 2.000 persones amb Sant Isidre 
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Si ens posem en el cas d’un
turista que té la sort d’arribar a la
nostra població en tren un dels
primers edificis que es troba del
casc històric és el vell edifici del
Continental, a la plaça de Sant
Joan. L’edifici te un cert encant
arquitectònic tot i la seua
senzillesa. Malauradament la
porta principal està tapiada i la
façana plena de pintades. Però
les intervencions sobre edificis
d’aquesta superficie i antiguetat
son massa cares per molts
propietaris que, sovint, consideren
insuficients les ajudes per pintar
façanes en els cascs antics.
Benicarló disposa d’un conjunt
important de cases senyorials,
palauets i edificis civils que es
troben en molt mal estat, han estat
rehabilitats o s’ha actuat sobre ells
amb dubtós gust estètic i criteri
cultural –com la llotja de l’antic
ajuntament- o es troben submisos
en la indiferència d’un ajuntament
que fa el contrari que propugna
quan es troba a l’oposició. El cas
més simptomàtic després de dos
anys de govern és la Casa del
Marqués de Benicarló. Un PP en
l’oposició assenyalava com a
culpables a un PSPV i Bloc que no
van considerar prioritari
l’adquisició de la vivenda. Ara
tampoc ha decidit adquirir-la com
a be cultural de primer ordre per a
la ciutat, tot i la pluja de diners
dels plans ZP i Camps. Els
populars han optat pel totxo i les
camionades de formigó en
renovar uns quants carrers de la
nostra població, amb un criteri
molt particular. Mentre s’ha
remodelat l’Avinguda Catalunya,
carrers molt pròxims, com el de la
Mare de Déu de Montserrat es
degraden cada vegada més. Uns
contenidors, al costat d’uns bancs
que tapen una font en un carrer
estret ple de pilones, i unes
voreres afonades son la creu
d’una decissió política. 

ve de la pàgina anterior

“El cas més simptomàtic és la Casa del Marqués de Benicarló”

L'intens cap de setmana
esportiu del Club Natació
Benicarló ens va aportar una
nova mínima estatal de Marc
Fresquet en els 100 m lliures a
València i 8 medalles així com
12 noves mínimes
autonòmiques a Vila-real.

El Club Natació Benicarló va
disputar, a València, la I Edició de
la Copa Primavera. Ho va fer al
participar juntament amb la resta
d'equips de la 1a divisió de la
natació del País Valencià, el
dissabte i diumenge 16 i 17 de
Maig en les instal·lacions
esportives del valencià Club
Natació Ferca San José de la mà
de la seua entrenadora Lucía
Vicente.

L'equip femení va estar molt bé en l’aigua, on van
completar amb excel·lents resultats les diverses proves
i finalment van acabar adjudicant-se la 3a plaça com
millor equip femení del trofeu en aquesta primera edició.
L'equip va estar compost per Lucía Piñana, Andrea
Fuentes, María Coll, Montserrat Astor, Meritxell
Sospedra, Claudia Campos, Susana del Olmo, Sara
Marquès, Paula Saura i Raquel Fabregat.

Les millors classificacions entre unes altres: 1a, 400
m lliures Susana del Olmo; 1a, 200 m papallona Raquel
Fabregat; 2a, 200 m estils Susana del Olmo; 2a, 200 m
papallona Sara Marquès; 2a, 200 m braça Paula Saura;
3a, 200 m esquena Montserrat Astor; 3a, 100 m
papallona Sara Marquès; 3a, 50 m braça Paula Saura;
3a, 100m braça Paula Saura. Per equips de relleus van
quedar en 2a posició en els 4 x 100 m lliures i 4 x 50 m
lliures, quedant en la 3a en els 4 x 100 estils.

En l'equip masculí un inspirat Marc Fresquet va
agafar el comandament de l'equip acabant totes les
sèries amb excel·lents resultats i assolint una nova
mínima estatal en els 100 m lliures, que li posaran rumb
a la ciutat d'Orense en el Campionat d'Espanya Junior
el pròxim mes de juliol. L'equip masculí molt regular i
esforçat va quedar finalment en la 5a posició. Estava
compost per Marc Fresquet, David Marquès, José
Antonio Adell, Joan Ferran Barrachina, Javier Traver,
Ferran Remolina, Agustín Parra, Marcos Fuente i Albert
Astor.

Les millors marques entre unes altres: 2n, 100 m
lliures Marc Fresquet i mínima estatal, 2n, 50 m
papallona i 2n, 100 m papallona.

Mentre, a Vila-real, una representació del Club en la
categoria Aleví, va disputar una nova edició del Trofeu
San Pascual el dissabte 16 de Maig. Aquests nedadors
i nedadores van ser els grans protagonistes, amb 8
medalles de l'equip femení, i 12 noves mínimes
autonòmiques. Cal dir que això és va fer faltant
representants de la resta de categories absolutes, junior
i infantil, a l'estar competint estos en la 1a divisió a
València, donant-se així un bany de medalles i cronos i
completant un excel·lent campionat i una extraordinària
7a posició en la general amb la seua entrenadora
Miryam.

L'equip femení va estar compost per Irene i Nerea
Sorando, Marina Herrero, Joana Vallés, Gisele i Nicole
Mateu, Anna Añó, Noemí Anta, Marta Valdearcos, Carla
Fresquet, Anna García ,Vanessa Bel que es van
encarregar d’engrossir el medaller.

L'equip masculí va estar compost per: David
Valdearcos, Francesc Aparicio, Marc Octavio, Mario
Tomás, José Julián Jaén, Juan Diego Ruiz, Adrián Adell,
Jordi Curto i Josep Febrer.

També van estar convocades el passat cap de
setmana 9 i 10 de maig a València les nedadores del
Club Natació Benicarló Irene i Nerea Sorando que,
juntament amb altres 36 esportistes de la natació, van
ser triades per la Federació Valenciana per a realitzar
unes proves físiques i d'aigua a les instal·lacions de la
Piscina de Natzaret (València). Tot realitzat sota la
supervisió dels entrenadors de la Federació Valenciana,
reconeixent així l’alt nivell d’aquestes joves promeses
de la natació benicarlanda en la seua ja important
trajectòria esportiva i d’èxits.

text VICENT FERRER

Nous èxits del Club Natació Benicarló



E S P O R T S 17E L  T E M A4

laveudebenicarlolaveudebenicarlo

Ara mateix estic una mica
acollonit perquè encara no tinc
clar que tinguem salvada la
categoria. Segons que he sentit
per una altra font informativa
d’inqualificable solvència, sembla
que com que el Castelló amateur
ja és segur que perdrà la
categoria, ha de baixar un equip
més de preferent. Com ja vaig
explicar, aquest desgraciat sortiria
dels quinzens classificats a cada
grup. I quina és la situació? En
aquest moment, i com no podria
ser d’una altra manera, som
l’equip que té més números per a
la rifa d’un bitllet que ens portaria
directament a l’oprobiós pou de la
primera regional. Com ja s’ha dit
tantes vegades en aquestes
pàgines, qui és desgraciat amb
els collons entropessa, i això és el
que ens pot passar a nosaltres
per culpa del Castelló. Es veu que
no hem tingut prou amb equips de
tan contrastada potència com ara
Sant Rafel, Benlloch o Vilafamés,
que ara estem a les mans
d’equips amb uns noms tan
representatius del futbol valencià
com “Crack’s”, Guadassuar i
Thader. Perquè aquestes són les
esquadres que ocupen el mateix
lloc que nosaltres als altres grups
de preferent i amb les quals
potser ens estem jugant la
permanència. Però encara vull
pensar que això no serà així i que
no baixarem de categoria. I dic
això no perquè puga pensar que
algun home de futbol tinga una
mala idea i vulga ser tan marrano
d’agafar el famós maletí (que no
la maleta, que això és una altra
història) i fer una tourné per eixos
camps de Déu a vore si es pot fer
un complicat exercici de moralitat i
honradesa, no. Ho dic perquè al
final de la pel·lícula, les coses
seran com ha de ser i la federació
farà una cosa o una altra per a
buscar-li un lloc al Castelló allà on
siga sense que cap equip que

s’haja guanyat la permanència
legalment haja de patir la dura
condemna del descens. Jo confio.

Per un altre costat, i sense
sortir-me’n de l’assumpte
esportiu, he de dir que el
Benicarló va deixar escapar un
parell de punts del Municipal tot i
que faltant cinc minuta per a
l’acabament de partit els forasters
de la Vilavella ens guanyaven per
un contundent i poc merescut
zero a dos. Els de la Plana van
marcar el seu segon gol en les
dues úniques vegades que van
xutar entre els tres pals. Després
van tenir una de molt clara que el
porter Ramón “Vito” va aturar amb
dues intervencions de gran
qualitat. Com deia, quan ja me
n’anava del camp, en el trajecte
que va des de la tribuna fins als
vestidors passant per darrere la
porteria de la carretera de Càlig,
el Benicarló va marcar dos grans
gols i va estar a punt d’aconseguir
el tercer i els tres punts, però no
vam tindre tanta sort. Per això
podríem dir que els resultat va ser
un empat amb regust de victòria,
que podria ser un titular perfecte
per a aquesta crònica i li donaria
una enjundia i un empaque que
potser no es mereix. Com a detall
anecdòtic podria dir que vaig

comprar numerats per a la rifa del
pernil, i me’n vaig anar a casa
sense saber quin número havia
sortit, cosa que no em va
preocupar el més mínim perquè
encara tinc la cuixa de porc que
vaig comprar als voltants de Nadal
que està més eixuta que un
abadejo i més dura que una pedra
i ja no sé què fer amb ella. Així
que em vaig limitar a preguntar-li a
Josvi si sabia quin número havia
sortit i va fer cara de “i a mi que
em preguntes, si jo ja no tinc res a
vore amb la rifa del pernil”. O
potser ho va dir, no ho sé.

Total, que el darrer partit de
lliga es juga al camp de
l’Almenara, que té dotze punts
més que nosaltres i ocupa la
sisena posició sense opcions a
res, perquè ni pot assolir la
cinquena posició, ni el setè el pot
agafar. Aquest esdeveniment es
verificarà demà dissabte a partir
de les sis de la tarde. No faré més
comentaris al respecte però no els
costaria res perquè ells no tenen
cap motivació i a nosaltres una
victòria ens podria deixar més
tranquils del que ara estam. Així
que s’ha de sortir a guanyar per a
demostrar que un equip amb gent
del poble és possible.                    

SALVATS?
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLOAltres edificis es troben
afectats per humitats d’estar
tancats i mal conservats,
filtracions i altres mals endèmics.
El carrer Major es també un altre
cas paradigmàtic que no deu
deixar massa bon regust en
aquells que ens visiten. Tot i
l’esforç de comerciants en
modernitzar molts comerços, els
carrers segueixen bruts, grisos,
amb pals provisionals
sorprenentment enclavats anys i
anys i periòdicament amb els
maons aixecats, amb lloses
trencades o tacades d’oli. Els
veïns i comerciants de la zona
han denunciat els freqüents talls
en el subministrament elèctric i
els problemes de capacitat de la
xarxa i enllumenat. 

Si passem pel carrer Rei en
Jaume encara ens trobem la
façana, llastimosament feta pols,
que dóna l’entrada a la
desapareguda Pista Jardín i que
va acabar per convertir en un
pseudopàrking públic, ple de
clots i de brutícia. Tot, perquè
entre els testamentaris de la
Fundació Compte-Fibla (alcalde,
capellà, i el testamentari
successor), no han estat capaços
d’arribar a l’acord final de cessió
per al poble que era el que el
malaurat Compte va voler quan
el va cedir a la ciutat, d’això ja fa
un grapat d’anys.

El mateix ens podem trobar al
carrer Joan Carles I, en la
cantonada que dóna al mercat,
amb un tapiat de mitja alçada,
horrorós i ple de pintades, que
només deixa intuir el jardí interior
que alberga.

I a totes aquestes mostres
caldria afegir la gran quantitat de
cases antigues, amb façanes
preciosistes, deixades fer malbé
per la ineficàcia i poca eficiència,
en les mesures de suport a la
rehabilitació dels edificis antics,
ja siguen públics o privats, per
part de les nostres
administracions, principalment de

la nostra que sembla que no té
un pla de rehabilitació del casc
antic. Així, una mostra més que
evident d’aquesta falta de
sensibilitat i d’un ideari
rehabilitador municipal la
podríem trobar, per ficar un
exemple ben sagnant, en la
xapussa que representa, al carrer
de Sant Joan, l’antiga entrada
que donava pas a la presó, a sota
de l’antic ajuntament, amb un
preciós arc de pedra, convertida,
ara, en seu d’àrbitres de futbol, i
pintada amb un verd pistatxo que

fa de mal veure. Curiosament, a
més, al seu costat es troba,
també, una altra mostra del que
diem, un edifici antic amb una
façana esplèndida deixada fer
malbé. 

Tal volta, al regidor
d’urbanisme, Cuenca, li haurem
de demanar que es deixe de tant
de marbre i escultures i que tinga
més respecte pel centre urbà,
que ha de ser el veritable motor
de la ciutat.

ve de la pàgina anterior

“El carrer Major es també un altre cas paradigmàtic”
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El diumenge 17 de maig es va disputar la 4ª fase
del Campionat de Pesca des d'embarcació, després
que la 3ª fora suspesa pel mal temps. 

En aquesta ocasió, el temps va acompanyar, però els
peixos no i les captures van ser escasses, tant que de
les 11 embarcacions que van prendre l'eixida, tan sols 7
van acudir al pesatge amb peix reglamentari. Amb tot,
“els xiquets” de la “Newpyl”, a pesar de tenir una baixa
en el seu equip, van tornar a arrasar i ja duen tres de
tres -i el que et rondaré morena-. “Ronsera III” no va
poder defensar la segona posició de la general, al no
prendre l'eixida (possiblement per la ressaca de la
celebració del títol lliguer del Barça) el que van aprofitar
“Patroneta” i “Xalox II” per a relegar-li a la 4ª posició i de
passada donar-li un poc d'interès al tema tenint en
compte la inqüestionable superioritat de la “Newpyl”,
que va guanyar la fase amb 14 punts, per davant de
“Xaloc II”, amb 11 i de “Caprichosa”, amb 8. “Ino” va ser
4ª amb 8, i “Durendal”, “Patroneta” i “Huracàn II” van
quedar en 5ª posició, tots amb 4 . 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESPRÉS DE LA 4ª
FASE: 1ª: Newpyl, 57 punts; 2ª Patroneta, 30 punts; 3ª
Xalox II, 29 punts; 4ª Ronsera III, 28 punts; 5ª Cap Roig,
19 punts. Fins a 21 classificats.

text REDACCIÓ

AMICS DE LA MAR DE BENICARLÓ  - 4ª FASE DEL CAMPIONAT LOCAL DE PESCA
DES D’EMBARCACIÓ “MÉS DEL MATEIX”

Exposició de fotografia
16 de maig al 7 de juny de 2009
Organitza: Centre Social el Bussejador 
Coordina: Mucbe

El Centre Social del Bussejador de Benicarló, amb més de
dos dècades d'existència i prop d'arribar al quart de segle de
treball constant, proposa una nova visió del mar amb una
exposició de fotografia subaquàtica que s'inaugura demà al
Mucbe i que es podrà visitar fins al 7 de juny. Aquest recull de
fotografies preses al llarg de tots aquests anys apropen
l'espectador al món marí, creuant aquesta fina línia que hi ha
entre els dos móns, el terrestre i el submarí. 

L'exposició estarà formada, per una banda, per les
fotografies de les activitats que es duen a terme en la neteja
del fons marí, i per l'altra, per les troballes més insòlites que
han pogut rescatar en les diverses immersions. La mostra
també es completarà amb un recull significatiu dels equips de
busseig que s'utilitzen actualment i els que s'han emprat en
altres èpoques més antigues. Tanmateix, s'oferiran tallers
didàctics per a xiquets i adults per tal d'introduir-los i donar-
los a conèixer el fascinant i desconegut món submarí.

text REDACCIÓ

El món submarí, un mar de sensacions

Els alumnes de tercer de primària del CEIP Marqués de
Benicarló han visitat aquesta setmana l'Ajuntament i han
estat rebuts per l'alcalde, Marcelino Domingo. 

Els escolars han pogut conèixer les instal·lacions
municipals i han aprofitat per preguntar dubtes a l'alcalde. Les
obres de la plaça de la Constitució, que començaran en breu,
i el nou Centre de Salut han estat els temes més comentats.
L'alcalde, per la seua banda, els ha anunciat que aquest estiu
es pintarà el centre escolar.

text REDACCIÓ

Els alumnes del Marqués visiten l'Ajuntament

Mª Carmen Arín, va ser
distingida com “Dona Rural
Emprenedora”, mentre que al
desaparegut Joan Brusca se li va
reconèixer en la categoria de
“Trajectòria Personal en el Món
Agrari” 

La conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, va lliurar el
divendres 15 de maig, festivitat de
San Isidro, els XII Premis
d'Agricultura amb l'objectiu de
reconèixer públicament a aquelles
persones i empreses que, donada la
seua dedicació al sector agrari i la seua aportació al
desenvolupament rural, han contribuït al progrés i
desenvolupament del sector. Benicarló ha estat
premiada doblement. 

La benicarlanda Mª Carmen Arín, va rebre el segon
premi en la distinció de “Dona Rural Emprenedora”,
mentre que en la modalitat de “Trajectòria Personal en
el Món Agrari” s'ha reconegut a títol pòstum al que va
ser secretari general de La Unió, Joan Brusca. La seua

vídua, Vicenta Calvet Gellida va arreplegar en el seu
nom el guardó. 

Les dues premiades van rebre la felicitació del
regidor d'Agricultura de Benicarló, Eduardo Arín, del
director de Benihort, Guillermo Edo, així com del
president de la Federació Provincial de Cofradies de
Pesca i patró major de la Cofradia de Pescadors de
Benicarló, Salvador Orero, qui es van desplaçar a
València per a l'ocasió. 

text REDACCIÓ

Benicarló, premiat en la XII Edició dels Premis de la Conselleria
d'Agricultura 

En aquesta ocasió, el temps va
acompanyar, però els peixos no i les
captures van ser escasses, tant que de les
11 embarcacions que van prendre l'eixida,
tan sols 7 van acudir al pesatge amb peix
reglamentari.
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El Pla suposarà la creació de 103 llocs de treball.
Denuncien que el Consistori regale edificis al
Consell 

El PSPV de Benicarló va reclamar una nova política
pressupostària des del Consistori de Benicarló
“pensant en el moment en el qual s'acaben els
ingressos pels fons estatal i autonòmic”. L'edil José
Antonio Sánchez va recordar que en els pròxims
mesos una pluja de 1.700 milions de pessetes
s'invertirà a Benicarló fent el que no permeten els
comptes municipals per la seua escassa capacitat
inversora. Al seu judici és necessari un replantejament,
desprenent-se de competències impròpies com la
gestió del conservatori comarcal o l'Organisme de

Centres Socials Especialitzats i que siguen assumits
pel consell. 

Finalment el portaveu Enric Escuder va lloar els
beneficis del Pla I que permetrà la creació de 103 llocs
de treball, encara que va lamentar que “no es puga
constatar que siguen d'una borsa de treball amb
desocupats del municipi, al no haver-se formalitzat,
cosa que farà que cada empresa contracte en la
població que vulga”. En els plans un 41% de les
empreses són locals. El PSPV va lamentar, a més, que
en les actuals condicions se li regalen edificis a la
Generalitat com la comissaria o un centre de salut
“quan la Generalitat els construeix en altres llocs”, va
concloure Sánchez. 

El PSPV de Benicarló reclama al Consistori que es desprenga de les
competències impròpies que li resten capacitat inversora 

Dijous passat, l’Hogar la Salle va registrar una
inusitada assistència amb motiu de la xerrada que va
impartir don Antonio Sorlí Castillo dins del cicle “Jo
t’ensenyo, tu m’ensenyes” que programa la Comissió
San Luis Gonzaga de l’Associació d’exalumnes de La
Salle. 

Com és sabut en els mitjans esportius, el senyor Antonio
Sorlí va ser president del CD Benicarló durant onze anys i
en tres períodes diferents. 

Li va tocar viure el trasllat del camp des del camí la Mar
al seu emplaçament actual. Si aquest esport sempre ha
estat envoltat de dificultats, aquestes es van multiplicar en
el moment d’obrir el nou camp, i és un “disgust” més que
no hi haja hagut reconeixement a la seua abnegada tasca
de president.  Ens n’alegrem que s’esmenarà aquest oblit i
se li retrà el merescut homenatge en dates properes. 

Antonio ha omplert la seua dissertació de dades i
anècdotes, referides en primera persona o adreçades a
algun dels nombrosos assistents, jugadors i directius de
l’època de què parlem. Valga com a exemple la conducta
anticasolana , tot per guanyar punts en l’escalafó, de certs
àrbitres que xiulaven en contra del local i posaven en perill
evident les seues integritats físiques... O el maletins amb

bitllets que s’oferien per deixar-se guanyar... O la fortalesa
d’aquells jugadors que disputaven cinc partits en vuit dies...
O les xerrades rendibles al voltant d’una bona taula... El
futbol, un esport de masses, té unes connotacions distintes
a les dels grans equips, amb unes vivències per als
directius que no tenen comparació en altres esports. Ens
podem imaginar el CD Benicarló a tercera divisió? Ara ens
sembla impossible, però així va ser! 

Alejandro Gil

Gustos i disgustos

Una dotació de Bombers del Parc del Baix Maestrat van
neutralitzar la passada setmana un eixam d'abelles en el
carrer Sant Francesc. És la segona vegada en una setmana
que els professionals han d'actuar per  eliminar una bresca en
la zona. Aquest tipus d'actuacions, segons els bombers, és
habitual en aquestes dates ja que amb l'arribada de les
primeres calors aquesta espècie es reactiva i comença a
formar bresques. Els perills que per a l'home suposa la
proximitat dels eixams, que poden arribar a atacar, aconsellen
l'eliminació per part d'experts. En el cas registrat a Benicarló,
els professionals es van abillar amb vestuari d’apicultor abans
de procedir a l'eliminació de l'eixam. 

text REDACCIÓ

A la caça de Maya 
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Heus ací el lema –no sabem si electoral- dels
“populars” valencians, a la vista de com s’esmercen en
exhibir-lo. I no és nou: ja fa la tira d’anys –des que el PP
ens (des)governa- que han fet opció per la despesa
milionària en “gratificacions” i “propines”, als seus amics
i espònsors –Julio Iglesias, Ecclestone, Agag, Correa...-
, en allò què ells anomenen grandes eventos: “La copa
del Amèrica”, la “Fórmula I” i altres “mogudes”. I això
sense límit –lo que haga falta, deia l’alcaldessa
Barberà, en referir-se a la vinguda del Papa...- Però per
atendre les necessitats més peremptòries dels més
desassistits de la nostra societat –els dependents i els
seus familiars-, per a això no hi ha diners, per més que
el govern central ja els ha transferit al govern
autonòmic.

La manifestació del dissabte a València denunciava
el monumental frau de Camps i Cotino –ambdós
fervents catòlics!- que han consentit que milers de
dependents valencians hagen mort -6.000-, abans de
rebre cap ajuda... mentre la Generalitat Valenciana -per
mala gestió i perverses intencions- ha hagut de tornar
diners -595.000 euros- al govern de l’Estat destinats,
precisament, als dependents: una immoralitat de
l’alçada d’un campanar.

Marc Antoni Adell

CORRUPCIÓ SÍ, DEPENDENTS NO

Divendres 22 Maig
19:30 hores: Plaça Marcelino Domingo, Acte

d'homenatge

20:30 hores: Penya El Setrill. Xerrada sobre les
mestres en la República i la figura de Marcelino Domingo
Sanjuan. A càrrec de Carmen Agulló, professora del
departament d'educació i història comparada en la
Universitat de València i una de les veus més importants
sobre l'educació durant la II República en el País Valencià.

Homenatge al polític republicà i
pedagog Marcelino Domingo

abans d’entrar al cole. I ja se
sap, xiquets, terra, i ciment polit,
no es duen massa bé. Per molt
que s’esforcen les pobres
encarregades de la neteja,
aquell cole sembla que sempre
està brut. Amb el sòl polit com
un espill, fins un sospir deixa
marca. I és allò que “el algodón
no engaña”.

Nova escola: alpinisme
Ai, si açò passa ara, què

succeirà quan facen acte de
presència les pluges de la tardor
o les de la primavera? Qui
s’encarregarà de netejar els
immensos finestrals exteriors
(els de dins, tot i les
complicacions, amb una escala
igual se’n surten), quan tinguen
bona cosa de xorreres de fang i
aigua? No, els tafaners per
molta obstinació que li posem
no ens imaginem les
encarregades de la neteja
realitzant aquest treball. Què
voleu que us diguem, les dones
segur que li ficaran voluntat, i
molta,  però d’ací a fer
alpinisme... No ens imaginem
les dones de la neteja penjades
de l’exterior, com l’Edurne
Pasaban (eixa que porta ja fets
deu cims de vuit mils), amb
corda i mosquetó, passant  el
motxo per l’exterior. Doncs, no
ens pot costar poc la broma. No,
si al final eixirà més car el
manteniment en neteja que el
que ha costat construir el
centre. Al temps.

Doble, doble
I no va per la cafeteria, del

mateix nom, que tenim al nostre
poble, no. Us expliquem,
segons teníem entés, el regidor
que ostentava la delegació de
Policia i Seguretat, a data
d’avui, era el regidor Marzal

perquè, al d’abans, a Soriano,
desprès d’algunes diferències
de criteri li van dir, galantment,
“bon vent i barca nova” . I així
estàvem fins que... als tafaners
ens cau a les mans un decret
del nostre ajuntament, de data
27 d’abril de 2009 (publicat al
BOP), o siga, de fa quatre dies,
sobre problemes amb alguns
nínxols del cementiri, que
apareix signat, textualment, per
“El Concejal-delegado del área
de Policia, Seguerat i
Participació Ciutadana, Ramón
Soriano Verge”. Ei, que passa?
Què ara, tenim dos regidors de
Policia i el personal sense
assabentar-se? 

Doble, doble (i 2)
Osti tu, quin embolic. I és

que, certament, ara per ara no
tenim res clar. Tenim dos
regidors de Policia? En tenim un
sol? És que ha dimitit Marzal?
L’han fet fora? I l’oposició, què
diu? Quan van ficar Soriano
com delegat de l’àrea de
policia? La nostra casa gran
sembla una ruïna de tants de
desgavells que corren. En fi que
a hores d’ara no sabem si en
tenim dos, un, o ningun. Però
molt ens temem que tot ha estat
un lapsus lingüe(bé, escrit seia
millor dir), del regidor Soriano al
que li ha traït els subconscient.
Al no estar avesat a signar

decrets i, segurament, la
importància i el rebombori de
signar-ne un, tot adobat, amb la
tranquil·litat que dóna això dels
cementiris, del qual, casualment
ell també és regidor, doncs...
això, que es va imaginar que
havia tornat a la seua categoria.
De tota manera, tot és possible
en eixa casa gran.

Tot al cau
Ens hem assabentat que

aquesta setmana estava
anunciada la visita del conseller
Cotino a Benicarló. Però,
segons sembla, el 'segrest' i
'tanquen files' que el PP
valencià ha imposat a l’entorn
del Molt Olorable, ho ha impedit.
Ens quedem sense visita
perquè tots han d’estar
embolcallant el gran cap per
demostrar el seu suport públic,
fent-li de guardaespatlles i de
claca. A no ser que... a les altes
instàncies tinguen por que algú
se’ls vaja de la boca. Temen que
els periodistes facen alguna
pregunta indiscreta a un alt
càrrec i aquest conteste el que
no s’ha de dir en aquests
moments?. El cas és que
l’activitat institucional, i la
normal agenda dels consellers,
ha quedat paralitzada fins... que
escampe la boira. Au, a esperar
temps millors.

ve de la pàgina anterior
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Febrades hospitalàries (i 2)
Doncs va ser que sí. Però si

al fet que davant la
contundència de l’argument,
‘per si de cas’, van decidir
aplicar-li el protocol de la grip
del porc, (això sí, al mexicà, ens
va jurar i perjurar, que no el va
veure. La propera vegada
segurament demanarà el
passaport a tots els que seguin
al seu voltant). Doncs bé, al
final, després de centenars de
proves i degotadors diversos,
se’n va anar cap a casa amb un
part que reflectia l’existència
d’un flegmó i la consegüent
infecció provocadora de la
febrada. I va aconseguir
alliberar-se de la llarga espera a
la sala d'Urgències. Només va
estar sis hores a
urgències!!!!!!!!!!!!! Així que ja ho
sabeu. Si aquests dies heu
d’anar a urgències, al·legueu
pujada de febre, galopant, que
segur que li passeu per davant,
fins i tot, al Crist de l'Asil. 

Nova escola
La propaganda oficial ja s’ha

ficat en marxa (cosa normal), i
així, al BIM, ja ens trobem amb
el titular “Els alumnes del
Ródenas acabaran el curs al
nou centre”. Hagueren pogut
ficar-ne un altre amb un titular
que fos, més o menys, una cosa
com “El alumnes del Rodenas,
després de començar el curs als
barracons i, amb més retard del
previst, per fi, acaben al nou
centre”. És allò de la botella mig
buida o mig plena, o del color
amb què es mira. En fi, com diu
la dita, “més val tard que mai”.

Nova escola: polits
I ja que parlem de la susdita

escola, els tafaners ens
preguntem si algun arquitecte
sap, realment, què es fa en un
col·legi, quin ús, i qui l’utilitza? A

la vista del que està passant a
Benicarló, la resposta a tot és
NO. Mirem els antecedents del
fet: la comunitat educativa
‘okupa’ el nou edifici del
Ródenas, un preciós contenidor
per dins i per fora. Les causes:
els xiquets omplen les aules. Els
fets: entren i ixen del pati i del
carrer. Les conseqüències: terra
per ací terra per allà i això, tot
esperant que no es mate cap
xiquet als forats deixats per
plantar els arbres. Doncs sí,
senyors. El problema no és altre
que l'habitual en aquests casos.
A uns arquitectes se’ls
encarrega un projecte d'un
edifici, però no se’ls hagué de
dir per què anava a servir. I clar,
ells ho van fer ben bonic. Ple de
vidrieres i amb el sòl de ciment

gris ben polit, que ara és el
millor del millor en el món del
disseny. La veritat és que s’ho
van currar  i els va quedar d'allò
més bé. Xe, de concurs. 

Nova escola: nets
Però ai amic, va arribar l'hora

de la veritat havien de superar la
prova de foc que, en aquest cas,
és la de suportar el pas de més
de quatre-centes criatures
diàriament trotant per aqueixos
passadissos. Clar, com havíem
dit, no van tenir en compte que
el pati és de terra i que els
alumnes es passen el dia
entrant i eixint. A ningú se li va
ocórrer posar una miserable
catifa en l'entrada (es veu que ja
quedava fora del pressupost)
perquè es netejaren els peus

ve de la pàgina anterior

Divendres 22

EXPOSICIÓ
José Caldés
18:00h, Centre Comercial Costa Azahar

22.30h Teatre Primavera. Representació
de l'obra Cyti/Simcyti, a càrrec de la com-
panyia Flayhard. Auditori. Preu: 5€.
Espectacle en valencià. Organitza:
Regidoria de Cultura. Col·labora: Teatres
de la Generalitat.

Dissabte 23

9.00 h III Competició Comarcal de Judo.
Tatami del Pavelló Poliesportiu. Organitza:
Club de Judo Benicarló.

19.00h XVI Jornada d'Esport Escolar.
Futbol Sala. Annex del Pavelló
Poliesportiu. Organitza: Regidoria
d'Esports. Col·labora: FS Baix Maestrat.

18.00 h VII Moviment de la Diàstole per la
Integració. Integració a ritme d'esport.
Platja del Morrongo. Organitza: Regidoria
de Participació Ciutadana i Consell de
Necessitats Socials.

18.00 h Concurs de pesca. Categoria
aleví/infantil/juvenil. Escullera del Port.
Organitza: Club de Pesca Esportiva El
Mero.

19.30 h XXIX Cicle de Concerts de
Primavera. Concert a càrrec de Clara Novakova (flau-
ta) i Tim Lissimore(piano). Auditori. Organitza:
Regidoria de Cultura. Col·labora: IVM.

Diumenge 24

8.00 h Concurs de Pesca. Roquer de Benicarló.
Organitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.

Dimarts 26 i Dimecres 27

9.30h Bus Caixa Catalunya sobre Gaudí i la Pedrera
(fins a les a 13. 30 h i de 15.30 h a 19.30 h). Pl. de la
Constitució. Organitza: Obra Social Caixa Catalunya.

Dimarts 26

19.00 h Audicions de vent-fusta a càrrec d'alumnes del
Conservatori. Auditori. Organitza: Conservatori
Municipal de Música.

Dijous 28

10.00 h II Jornada d'Esport Adaptat. Annex del Pavelló
Poliesportiu. Organitza: Àrea de Benestar Social i
Entitats Socials de Benicarló.

Divendres 29

19.00 h Inauguració dels treballs de final de curs de
l'Associació de la Dona (fins al 7 de juny). Mucbe
Organitza: Associació de la dona i Mucbe.

20.00 h Concert fi de curs a càrrec de la Coral
Sambori. Auditori. Organitza: CEIP Marqués de
Benicarló.

ELECTRIC OVERDOSE, Glam-rock, Bcn
23:30h, Bosc del Port, Benicarló

Entrada gratuita

AGENDA
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vui, després dels
inconvenients de la
setmana passada –van
guanyar els meus?- ,

puc escriure plàcidament assegut
a casa. Tinc l’exemplar
corresponent de La Veu a tocar i,
si m’ho permet, li ho comentaré
tot, tot i tot, com els de Catalana
de Occidente. 

Es queixen a la portada que el
nostre poble afrontarà el seu futur
sense sòl industrial públic. Ja no
m’agrada el tema. En aquests
temps de profetes de calamitats i
d’àugurs apocalíptics em sembla
d’una ingenuïtat candidíssima que
algú es preocupe per la manca de
terreny on poder-se establir les
empreses. Trobo que és temps
d’optimització de recursos i trobo
que no tardarem massa dies a
tindre bona cosa de naus de les
que hi ha al polígon industrial amb
un anunci  d’aquells verds
llampants en què  diga allò de “se
vende” o en el millor dels casos
“se alquila”. N’hi ha prou de pegar
una volteta per allà dalt pel Collet
per adonar-se que un percentatge
elevadíssim, majoritari diria jo, de
les empreses establertes tenen la
seua activitat adreçada al món de
la construcció i no cal ser un linx
ibèric per saber que el totxo, com
la faixa de La Trinca, està de
rebaixa. Els nostres maldecaps
haurien d’anar per uns altres
costats, trobo. Pensar que
tornarem a tindre una societat en
què el consumisme en siga
l’essència és un immens error.
Seríem més feliços si
aconseguírem canviar alguns
valors –no hi haurà més remei
possiblement- i ens adonàrem
que qualsevol cosa és més
important (i sostenible fins i tot)
que un bon cotxe, que les
vacances al poble no estan tan
malament, que per xalar-se’n i

menjar bé no cal anar a un
restaurant de plats grans i menjar
escàs, que –sobretot- la Terra no
és un clínex perquè, ai!, no tenim
on tirar-la. A què venia tot açò?
Ah, sí, que deia jo que no cal
preocupar-se tant per la manca de
sòl industrial perquè no tardarà ni
dos dies que ens en sobrarà. Una
altra cosa és si encara quedaran
pillets per poder especular amb el
que tenen, que ja podria ser.    

Diu una notícia: “Marcelino
Domingo va ser l’alcalde
castellonenc (sic) triat per al
lliurament de les tres primeres
notificacions del Pla Camps”.
Suposo que no devia ser perquè
algú deu pensar que és qui menys
feina té. Ho veig vindre, ho veig
vindre, amb tant de meneo
arribarà el dia –ben proper, per
cert- que els benicarlandos, com
els catalans que va dir aquell,
anirem pel món i ho tindrem tot
pagat. Quina sort hem tingut, com
hem sigut de vius, de triar aquests
pares de la nostra pàtria. Estic
orgullós, orgullosíssim, del meu
alcalde i del meu aiuntamén, i de
com són tots de vius  i de
graciosos i d’eficients i de com
saben parlar (sobretot en castellà)
i de com lligarem els gossos amb
llonganisses abans que s’acabe la
legislatura. Al temps. 

Segueixo. Em sembla magnífic
que s’emportaren els vellets a fer
Sant Gregori. Suposo que,
pobrets, els haguera agradat
poder vore una miqueta més de
moviment i no trobar-se amb els
mateixos caràcters de cada dia.
Però bé, molt bé. Proposta de
millora. Per a l‘any que ve, el
mateix dia que pugen els iaios,
que els acompanyen els xiquets
d’algun col·legi o algun institut.
L’experiència , ben preparada,
podria ser enriquidora per a tots. 

No he entés res d’això de
“l’Ordre dels Templaris”. Llegeixo

que tornen els republicans, creen
una assemblea a Benicarló i li
reten un homenatge a un
avantpassat i homònim del nostre
senyor alcalde. Tinc el dubte (no
el tinc, je, je) de si la nostra a priori
primera autoritat hi va acudir. 

Mire, senyora Garcia, ja li he dit
massa vegades que això del
Doctor Climent no fa gens de
gràcia. La tendència a la
depravació d’aqueixa secció ha
entrat en una espiral
descontrolada i no tardarem ni
dos dies que el pretés facultatiu
ens ensenyarà el vilero i vostés,
en nom d’una mal entesa llibertat
d’expressió, ens el mostraran a
colorins i tot. 

Veu, si vull comentar-ho tot, no
en tic prou amb una pàgina.
Algunes cosetes soltes i
importants. El dibuix del megacrac
Cuenca  fent la “postura del tigre i
el cartabón” es mereixia una
portada; per favor, necessitem un
número extraordinari amb les
caricatures del nostre impagable
home. Els tafaners, manxa que
manxa. Joan Heras, quan no es
dedica a la literatura li fot canya,
però canya de la de veritat, no va
amb romanços. Té molta raó, tota,
Carles Lluch; cada dia som més
els qui ens sentim forasters a
casa i sé que la paraula “foraster”
és massa tova. També vaig anar
al recital de música i poesia pel
valencià i també em vaig
emocionar, amb poquet en tenim
prou. I ja no puc més. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

En general, sóc conscient que
la secció de futbol és una solemne
espifiada sempre, però que els
posen la mateixa fotografia –un
vàter amb una porteria- tantes
vegades em sembla un excés.
Pobra gent, no hi ha cap mètode
millor per enviar-los a cagar?    

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

text EL LECTOR

A
Europeu Kuen-ka
Aquest home fa de tot i val

per a tot i això ho sap fins i tot el
sistema informàtic de la Casa
Gran. El nostre flamant Antonio
Kuen-ka ha estat designat per a
presidir una Taula electoral en
els pròxims comicis europeus. I
després diuen que hi ha
regidors que no es guanyen ni el
sou… .

Radiografia celestial
El procés de restauració del

Crist de l'Asil ha començat. Els
estudis previs incloïen la
realització de radiografies per a
determinar l’estat de
conservació de l’estructura
interna. Així que fa uns dies el
sant baró, desproveït de la seua
creu, va ser embalat en una
caixa especial i va partir rumb
cap a l'Hospital de Vinaròs, on
havien de realitzar-li les
“proves”. Fins ací tot dins de la
normalitat (una radiografia... és

una radiografia). El curiós del
cas va vindre quan els pacients
que esperaven a la sala
d’espera de RAIGS X, van
veure entrar una llitera... on
reposava el Crist. I no va acabar
ací la cosa perquè, com el sant
sembla que tenia “molta feina”
eixe dia, o un endoll trifàsic a les
Altes Esferes, allí que el Crist es
va colar. Sí, com ho lligen. Ni
torn ni res. Una pobra senyora
que esperava pacientment el
seu torn, va veure com el de
l'Asil li va llevar la vegada.
Malgrat que les visites ja
anaven amb retard i la pobra
dona tenia el menjar per fer i la
roba de la planxa esperant-la

damunt del llit, no va poder fer
res. Les protestes dels pacients
no es van fer esperar i malgrat
les explicacions dels facultatius,
que van detallar amb tot luxe de
detalls la importància de les
radiografies del Crist, allí no va
haver manera de calmar el
personal... ni que el Crist és
colara.

Radiografia celestial (i 2)
Perquè clar, si un duu mesos

esperant que li facen unes
radiografies, arriba a l'Hospital
el dia indicat i la cosa va amb
retard, poc li importa que al Crist
l’hagen de restaurar. El menjar
de la família, les tasques de la
llar i el treball que s'ha quedat
pendent a la fàbrica (el que per
sort en té), són més importants.
Que al cap i a la fi, al Crist el
mateix li dóna haver d'esperar
fins que acaben de passar la
consulta ordinària. O no? Sant
Déu, com està la sanitat pública.
Con la Iglesia hemos topao.

Febrades hospitalàries
Per cert, parlant del tema.

Molta cura amb les febres altes i
les urgències dels hospitals. A
una col·laboradora d’aquest
setmanari li van aplicar la
setmana passada el protocol
complet de la febre porcina. Tot
perquè es va presentar a
urgències a causa d’una forta
pujada de febre provocada per
un flegmó. La pacient havia
viatjat fins a València amb tren i
a la pregunta de la doctora
sobre si havia estat en contacte
amb algú que haguera viatjat a
Mèxic, va contestar que “que jo
sàpiga no”. Perquè clar, en un
tren que ve de Barcelona, com
no, podria viatjar un passatger
que acabara d’aterrar procedent
de Mèxic. O... no?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Més seny Polític Patrimonial
De vegades ens preguntem per

quina raó Benicarló es considera a
si mateixa una ciutat turística. El
nostre espai de platges atractives
és molt reduït per no dir nul, la
nostra oferta cultural i d'oci és
tercermundista, la nostra capacitat
hotelera és gairebé inexistent.

Probablement ens considerem
una ciutat turística perquè, malgrat
tot això, a l'estiu rebem a moltes persones que no
viuen aquí tot l'any i vénen a passar les seues
vacances. Tenim virtuts com el clima, l’ubicació
geogràfica i el bon servei dels nostres
establiments que tampoc anem a negar. Aquesta
reflexió una mica òbvia serveix per contextualitzar
la següent pregunta: podria Benicarló, com moltes
altres ciutats, posar en valor el seu centre històric
com al·licient turístic? Després d'un breu repàs de
les estampes que podrien oferir-se i subratllant
l'escassa viabilitat d’alguns negocis que es situen
en aquest enclavament, creiem que la resposta és
un rotund sí. És la solució per oferir als nostres
visitants un poc de qualitat en les seues vacances.
Es preguntaran llavors, com es posa en valor un
casc històric? Doncs, resulta bastant senzill: s'han
de potenciar els valors estètics dels béns culturals
que es conserven, subratllant la seua història, i
promocionar noves iniciatives culturals i

comercials en els espais que
manquen de valor intrínsec. És un
treball col·lectiu que precisa l'esforç
de l'ajuntament i l'adhesió dels
veïns. 

Hem parlat de l'aspecte econòmic
del problema, però encara hi ha altra
qüestió més greu que tractar. És
èticament menyspreable que no
siguem capaços de conservar per el

futur els béns arquitectònics que se'ns han llegat.
És una obligació com a ciutadans i com a éssers
humans, i hem fracassat. Potser encara estiguem
a temps de salvar el nostre orgull i restablir l'honor
d'aquells edificis que els nostres avis ens van
deixar. Això també és bastant senzill; n'hi ha prou
amb un poc de seny Polític. 
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Carxofa: 
No en tenim, vist el de baix. És per estar realment indignats i aquesta setmana fem vaga.

Super panissola:
i ha coses que calmen al cel. Una cosa és voler apanyar els carrers que estan malament i una

altra malbaratar els diners públics. És el que estan fent a la prolongació de l’Hernan Cortés,
cantonada Iecla, que l’estan apanyant sense, abans, alinear el carrer. Però, què no veuen que el
primer que tocaria seria fotre a l’aire les antigues naus d’Asfibe per deixar el carrer expedit de
brossa i porqueria? D’ací quatre dies tornarem a desfer. Ja ho diu la dita, “fer i desfer la faena del
matalasser. I a pagar-lo, poca ropa. O siga els benicarlandos. Com és pot ser tan, tan... (vostés
mateix).
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Després del gran èxit del curtmetratge “Play it, Sam”,
l'Escola de Teatre l’Escenari de Benicarló es troba
immersa en la pre-producció d'un gran esdeveniment
audiovisual: l'enregistrament d'una sèrie de televisió. 

Es tracta d'un projecte d'enorme envergadura tècnica i
artística, al mateix temps que d'una impressionant categoria
cultural i repercussió comercial, que acostarà, per primera
vegada a través de la menuda pantalla, històries de la nostra
comarca, amb els seus personatges, intrigues i paisatges. La
sèrie “Línies“, que es gravarà en el mes de setembre, té un
guió original escrit per Jesús Maestro i estarà dirigida per
Román Miquel. 

Amb el propòsit de triar als quasi 100 actors i actrius que
participaran en la mateixa, l’Escenari ha convocat un “casting”
per dissabte que ve 30 de maig, a les 17.30h, en la seua seu
del carrer Major, 42. Els aspirants, d'entre 16 a 60 anys,
haurien de dur un currículum i dues fotos. 

De la mateixa manera, també podran presentar-se tots els
estudiants i professionals de disciplines audiovisuals que
desitgen formar part de l'equip tècnic. 
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L’Escenari convoca un “casting” per a una sèrie de televisió

L’Escenari ha convocat un “casting” per dissabte que ve 30 de maig, 
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