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El CD Benicarló ha fitxat el porter Guillamon i el central Javi Flos

FOTO! text  LA COLLA DE TAFANERS

Micolor

“Iguales? No!!!.
Uno està lavado com su

detergente habitual y el
otro con Micolor”.

Doncs no calen més
paraules.

El passat diumenge dia 14 va tindre lloc, a la pista
annexa al Pavelló Poliesportiu Municipal, la festa de
final de temporada del Benicarló Base Futbol. Més de
set-centes persones van participar de l’esdeveniment i
van poder tastar una paella cuinada amb càlcul
mil•limètric per l’empresa Galbis, de la simpàtica ciutat
de L’Alcúdia. Cal destacar que la junta directiva, amb la
col•laboració d’alguns pares, va treballar de valent per
tal que tot sortís de la millor manera possible. L’acte va
finalitzar amb la presentació i homenatge a tots els
equips de l’escola i parlaments del regidor d’esports
Pérez Ollo, del director tècnic Rubén Lores i del
president Juan José Cornelles. 

Cal destacar que aquest proper divendres els pares
dels xiquets que formen el club estan convocats per a
votar a les eleccions per a escollir el president per als
propers quatre anys. Hi ha dos candidats: l’actual
president Juan José Cornelles i Francisco Salvador,
últim president de l’anterior època del club.

La propera setmana tindran complida informació
d’aquestes eleccions.

text Benicarló Base Futbol

Festa de final de temporada del Benicarló Base Futbol
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l’acte d’homenatge i
presentació del seu
fons van acudir els seus
familiars més directes i

una representació del món cultural
i polític de la nostra ciutat i de
Castelló, entre ells la direcció del
CEIP que duu el seu nom, de
l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana i d’Alambor,
col·lectiu cultural al que va
pertànyer. García Grau va estar
un prolífic escriptor “que molt va
tenir a veure en la situació literària
de les comarques de Castelló”, va

manifestar l’edil Joaquín Pérez.
En la seua nòmina de creacions
figuren 14 llibres de poesia, 3
novel·les, dues d’assaig i
investigació i molts altres gèneres,
amb els que va aconseguir premis
de la talla del Ciutat de Benicarló,
Ciutat de València, Ausiàs March,
Vicent Andrés Estellés, Gabriel
Ferraté o Miguel Hernández. 

El professor Josep Manuel San
Abdón va destacar la preocupació
interior de l'autor i la seua recerca
de la justícia, que van ser una
constant en l'obra de Manel
García. San Abdón va recordar

que les cendres de Manel García
descansen en la’Serra d Irta, molt
prop de Peníscola, que va llançar
a la història al ‘Papa maleït’, que
el llorejat escriptor va retratar de la
mà de l'Editorial Planeta en
2003.Ramon Guillem, escriptor i
amic de Manel García, va mostrar
la seua emoció i satisfacció pel
bateig de la biblioteca. “Quina
cosa millor per a un poeta que una
biblioteca?”, es va preguntar.
Guillem va enaltir l’obra d’un autor
per el que no passa el temps i va
destacar la capacitat de García
Grau per solucionar dissidències i
ser un catalitzador de l’activitat

Benicarló “estrena”, per fi, la Biblioteca Manel García Grau 

L'alcalde de Benicarló el qualifica com “un dels fills més il·lustres que ha donat
la ciutat”. Amb un discret, però intens acte, el Consistori de Benicarló va inaugurar
la Biblioteca Municipal ‘Manel García Grau’ en record del desaparegut escriptor
benicarlando, quan ja quasi fa tres anys de la seua pèrdua.

A
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text REDACCIÓ
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cultural allí on va estar. La seua
vídua, Olga Carbó, va expressar
un desig: “que la biblioteca
dispose d’un ampli catàleg de
llibres en valencià i de poesia amb
textos per a totes les edats”. Una
estrofa triada per Carbó va ser
també la capturada pel consistori
per mostrar-la a la placa de la
façana de la nova biblioteca que
dóna la benvinguda a tots els
interessats per la cultura: “bastaria
sols un mot, per fer més digne el
món”, exemple del pensament
d’un home apassionat i humil.
L’alcalde de Benicarló el qualificà
com “un dels fills més il·lustres
que ha donat la ciutat” per la seua
creació “brillant i intensa”. 

El Bloc denuncia l’eliminació
de la biblioteca de la platja del
Morrongo 

L'edil del Bloc, José Luis
Guzmán, va criticar l’eliminació
per a aquest estiu de la biblioteca
de la mar, situada en l’esplanada
de la platja del Morrongo. Va ser el
mateix PP qui va idear l’obertura
d’una biblioteca de menudes
dimensions a la platja urbana de
la localitat per a acostar la cultura

als banyistes. El PP va justificar la
seua eliminació per falta de
personal. Segons Guzmán "just
quan hi ha ara més atur, no
quadra l’excusa perquè no han
obert ni la borsa de treball".
Guzmán va recordar que en
l'anterior legislatura es van
realitzar campanyes culturals,
musicals i mediambientals. El Bloc
va demanar que els diners que es
gastava en revistes vaja a la
biblioteca ja que ara l’oferta de
revistes i periòdics en diferents

llengües i de distintes autonomies
i ideologies és escassa. Finalment
l’edil del Bloc va felicitar la família
de Manel García Grau pel
merescut homenatge materialitzat
amb el bateig de la biblioteca amb
el nom de l’escriptor benicarlando.
La pròpia Olga Carbó, la dona de
Manel García, va agrair l'interès
de l’edil de Cultura en l'anterior
legislatura, José Luís Guzmán,
per materialitzar aquest
reconeixement.

ve de la pàgina anterior

“L’edil del Bloc va felicitar la família de Manel García Grau pel merescut homenatge”

Vint-i-dos medalles de Benjamins als provincials i
autonòmics

L’equip Benjamí compost per Didac Saura, Javier
Mazá, Arnau Fabregat, Marc Vea, Alberto García, David
Curto, Alejandro García, Esther Segura, Claudia
Barrachina, Cristina García, Elena del Castillo, Ariadna
Coll i Gemma Rillo van disputar en aquestes dues
setmanes el Campionat Provincial Benjamí i el
Campionat Autonòmic Promeses Benjamí a la piscina
Olímpica de la Salera  de Castelló. Allí van competir
amb la resta d’equips de la Comunitat Valenciana i, a la
vista dels èxits obtinguts, els Benjamins es perfilen com
un dels equips a tenir en compte i que donaran que
parlar en un futur proper, acumulant en sengles
competicions un total de 22 medalles i una millora en la
majoria de les marques registrades. Uns joves que
garantiran així el relleu generacional en un Club Natació
Benicarló “farcit” d’universitaris els pròxims anys.

Medaller individual masculí Didac Saura: Or 100 m
estils -Or 100 m esquena -Or 50 m esquena (Provincial).
Bronze, 100 m esquena- Bronze, 200 m estils
(Autonòmic) Javier Marzá: Bronze 50 m papallona -
Bronze 50 m esquena (Provincial). Bronze ,100 m braça
(Autonòmic) Arnau Fabregat:Or 50 m braça- Plata 100
m braça (Provincial).Bronze 100 m braça (Autonòmic)
Alejandro García: Or 100 m braça (Autonòmic) Medaller
individual femení Esther Segura:Plata 100 m esquena -
Plata 50 m lliures- Bronze 100 m estils.(Provincial)
Claudia Barrachina: Or 50 m braça- Bronze 100 estils
(Provincial). Bronze 100 m braça (Autonòmic) Cristina
García: Bronze 50 m braça (Provincial)

Millor Nadador 2008

Miguel Piñana del Pino triat millor nadador de la
temporada 2008.En una agenda plena
d’esdeveniments, el nadador de 18 anys va ser triat per
la Junta del Club, gràcies al seu impressionant palmarès
en el passat any. Miguel va destacar en la seua
participació en els Campionats d'Espanya, així com la
seua elecció com millor nedador Provincial en la XII
Edició de l'Esport Provincial, en una temporada on el
Club Natació Benicarló va aconseguir l’ascens a la
Divisió d'Honor, del qual Miguel va ser una peça clau per
aconseguir l’ascens.

Nova Dama del CNB

Ja en la nit del divendres també es va comunicar que
la nova Dama del Club seria Andrea Fuentes Barreda,
que representarà al Club en els seus esdeveniments,
una bonica nedadora del Club Natació Benicarló de 16
anys. Ambdós seran presentats, oficialment, en la nova
edició de la “Travessia Sant Pere” que es celebrarà al
port de Benicarló el pròxim 5 de Juliol de 2009 i en el
posterior menjar de “germanor”. Felicitats a ambdós.

text REDACCIÓ

El seu pes en or

San Abdón va
destacar la preocupació
interior de l'autor i la
seua recerca de la
justícia, que van ser una
constant en l'obra de
Manel García.
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Les obres de millora del Camí de les Alcores
s'han acabat aquesta setmana i amb això finalitza
la primera de les adequacions dels camins de
Benicarló per mitjà de la Mancomunitat de la Taula
del Sénia. 

Les obres s'han fet sobre un total de 1.550 metres
de longitud i 3.50 metres d'ample i formen part de les
actuacions previstes en el conveni signat entre el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural (MARM) i la

Mancomunitat de la Taula del Sénia a primers de
febrer. Precisament una de les actuacions de major
envergadura previstes en aquest conveni serà
l'adequació del camí Benicarló-Ulldecona, les obres
del qual començaran a finals d'aquest mes i afectaran
a tres municipis (Benicarló, Vinaròs i Ulldecona), amb
la millora d'un total de 17 quilòmetres, dels quals 4.200
es troben al terme municipal de Benicarló. El
pressupost total de les obres de millora dels dos
camins (les Alcores i Ulldecona) és de més de 260.000
euros.

text REDACCIÓ

Acaben les obres al Camí de les Alcores

El PSPV va denunciar l'estat de les platges, que
tornen a experimentar manques greus. L'edil
Joaquina Bel va citar l'absència de passarel·les de
fusta, que estan amuntegades en un solar, la dutxa
per a discapacitats abandonada i el perill de perdre
certificats. "Han anat a pitjor", va concloure Bel. 

text REDACCIÓ

Passarel·les amuntegades

El dissabte 13 de juny l’APA del CP Mestre
Francesc Català va celebrar la tradicional Festa Fi
de curs, per això a partir de les 16h. i fins les 19h.
Es van realitzar realitzarem una sèrie d’activitats
esportives i de jocs populars: torneig mixte de
futbol sala 3x·3, carreres de sacs, bandereta, tirar
de la corda,...

També es va fer un taller de pintures infantils i com
a novetat es van fer diferents entrades de bous, que
van ser una de les activitats on els xiquets i xiquetes
s’ho varen passar molt bé. Al mateix temps l’escola al
menjador va fer l’exposició de treballs del curs 2008-
2009 per tal que tota la comunitat educativa puguerà
veure els que han fet els nostres fills i filles. Abans del

Sopar de Germanor el Club Madison va fer una
actuació i després es va fer el lliurament de medalles
al guanyador i participants del torneig de futbol sala.
Durant i després del Sopar un duo va animar a tots els
assistents, sobretot als alumnes. Va finalitzar la festa
amb la Rifa d’una bicicleta i uns quants regals més.
Des de l’Apa del Català volem desitjar a tots unes
bones vacances d’estiu i confiant retrobar-nos tots al
setembre.

text APA Català

Festa Fi de Curs de l’APA

El President d'Esquerra-Benicarló Geroni
Salvador ha presentat a l'Ajuntament de la localitat
un prec dirigit a l'Alcalde Marcelino Domingo en el
que es demana la creació de l'Acolliment Laic.

"Després de les recents declaracions de l'equip de
govern en que es reclamen "laics", en referència a la
polèmica sobre la possibilitat d'habilitar un cementiri
musulmà a la localitat, ara és el moment que
demostren la seua laicitat, acceptant a tramit i donant

suport a aquesta proposta d'Esquerra que només vol
fer que sumar i afegir opcions en una ciutat cada cop
més oberta i més diversa com és Benicarló"

L'Acolliment Laic és una figura present en alguns
pobles del nostre país, com els d’Igualada, Sant Boi de
Llobregat, La Sénia, Sant Feliu de Guíxols, o Mediona;
i és un ritu de pas pel qual es formalitza la presentació
en societat de la nova infantesa de la ciutat i el seu
acolliment de banda del municipi, expressat en el
compromís de la família i del municipi envers
l’educació cívica i els drets de la infantesa.

text REDACCIÓ

Esquerra-Benicarló demana que es cree la figura de l'Acolliment Laic

L'atleta del Club d'Atletisme Jessica Lores Soto
va aconseguir pujar al podi en el Campionat
Autonòmic Juvenil celebrat a Alacant, en la seua
prova de 400 metres llisos realitze un temps de 1'
02'' 27, quedant a dos segons de la mínima per al
Campionat d'Espanya. 

En aquest Autonòmic va participar en 200 metres
llisos Alexandra Pascual Diago, i va vèncer en la seua
sèrie i quedant classificada 6ª Autonòmica. 

A les pistes de Castelló es va celebrar l’Autonómic a
l'aire lliure en categoria cadet on l'atleta del Baix
Maestrat, Lucia Llopis Molina, en la prova de salt
d'altura, va aconsiguir la medalla de bronze, tercera
autonòmica amb 1.31 metres. 

També van participar: Francisco Garcia, 15é en 100
metres llisos amb un temps de 13''2 i 9é en disc amb
25.42 metres; Jorge Florinel Pouin, 11é en altura amb
1.29 metres i 11é en javelina amb 24.81 metres ;
Ariadna Masip Gimeno, 8a classificada en altura amb
un salt de 1.18 metres i 11a en 300 metres tanques amb
59'' 26; Paola Alberich Ruiz, 9a en javelina amb un
llançament de 15.39 metres. 

JESSICA LORES MEDALLA DE BRONZE A L’AUTONÒMIC JUVENIL  I LUCIA
LLOPIS MOLINA, BRONZE A L’AUTONÒMIC CADET 

text REDACCIÓ

Començant amb l’operació retorn que anhelava el
president del Club Deportivo Benicarló, Pedro Giménez,
de fitxar a jugadors de la pedrera que estaven militant
en altres equips o a jugadors de la comarca, el club
haanunciat haver arribat a un acord amb el porter
Guillamón, que fa dos temporades va defensar la
porteria benicarlanda i al central Javi Flos que aquesta
última campanya va jugar al San Rafael. Per altra

banda des de la secretària tècnica indica Atilano Mata
que segueix treballant per aconseguir la incorporació
d’un davanter centre, un mig centre i un interior
esquerre per a donar-li a l’equip aqueix plus necessari
perquè l’equip quede equilibrat. Mentrestant segueix la
campanya de renovació dels abonaments per a la
pròxima temporada, havent de dirigir-se els interessats
a Caixa Penedes on a més podran actualitzar els seus
respectius domicilis. El carnet per a la pròxima
temporada el remetrà el club als domicilis dels abonats.

text VICENT FERRER

El CD Benicarló ha fitxat el porter Guillamon i el central Javi Flos
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Dimecres que ve 24, el Parador de Turisme de
Benicarló arriba als 75 anys d'existència. El
Parador de Benicarló té, doncs, una llarga història. 

En 1928 el Rei Alfons XIII va inaugurar el Parador de
Gredos, primer establiment del que seria la xarxa de
Paradors de Turisme d'Espanya. Només un any
després, en 1929, i gràcies a la gestió directa de
D.Juan Pérez-Sanmillán -Marquès de Benicarló-, el
Patronat Nacional de Turisme va aprovar la iniciació del
procés necessari per a la futura construcció d'un alberg
de carretera en la nostra ciutat. 

L'Alberg de Benicarló va estar completament
finalitzat a la fi de l'estiu de 1933 i, encara que la seua
obertura estava prevista per al mes d'octubre d'aquell
mateix any, no va ser fins a juny de 1934, exactament
el 24 de Juny -Festivitat de San Juan-, quan es va
celebrar la seua inauguració, sent alcalde de la localitat
Federico Castellà Sancho, del Partit Radical Socialista.

A aquesta inauguració van assistir el Governador, el
President de la Diputació, el Secretari del Patronat
Nacional de Turisme, a més de altres personalitats i
autoritats. 

Hoste habitual de l'Alberg va ser el president de la II
República D. Manuel Azaña i en ell va situar la seua
obra de prestigi i reconeixement mundial “La velada en
Benicarló”.

text JOSI GANZEN MÜLLER

El Parador de Turisme de Benicarló compleix 75 anys 

Propassat dilluns va tenir lloc en el Comitè
Olímpic Espanyol (COE), a Madrid, la presentació
oficial del gran repte i rècord Guinnes del pilot de
moto aquàtica Juan Félix Bravo. El president del
COE, Alejandro Blanco, va exercir de mestre de
cerimònies. Un 'padrí' de luxe per un repte
apassionant, que començarà a les 6 del matí. 

Per fer-lo realitat, Juan Félix Bravo haurà de cobrir
1.000 quilòmetres en menys de 23 hores i 17 minuts. El
desafiament tindrà lloc el 3 de juliol al pantà de San
Juan de la localitat madrilenya de San Martín de
Valdeiglesias. El pilot atacarà aquest repte pujat en una
moto Bombardier, més efectiva en aigua dolça que la
seua habitual Kawasaki. 

Per altra banda, Bravo es va mostrar molt agraït als
sponsors i patrocinadors de l'esdeveniment, ja que
sense ells, va dir, la seua aventura personal i
professional no seria possible. Entre els ajuntaments
que patrocinen l'esdeveniment, a part del de la seua
natal Fuenlabrada i del de la localitat en la qual
s'intentarà el rècord Guinness, San Martín de
Valdeiglesias, està també el de Benicarló. Per aquest
municipi passarà a l'estiu en el seu recorregut per les
aigües de la mar Mediterrània. Un recorregut que tindrà
la seua eixida en la frontera franc-espanyola, per a
aturar-se després en diferents localitats fins arribar a
Tarifa, on culminarà el seu trajecte. Tot això després de
recórrer un total de 1.367 quilòmetres. En aquest sentit,
puntualitzar que aquest “Desafiament del Mediterrani”
tindrà dues parts, la primera que serà la de l'intent de
rècord Guinness el 3 de Juliol i la travessia pel
mediterrani a finals d'Agost. 

En Benicarló, a més, el dia que Juan Félix Bravo faça
la seua aturada a la platja del Morrongo, haurà una
sèrie d'activitats lúdiques i una roda de premsa als
mitjans. La infraestructura i logística de ‘la seua visita’ al
nostre municipi  està en mans de la jove empresa
benicarlanda Entrevents S.C.P., que s'encarregarà que
tot estiga a punt per el dia 29 d'agost, data en que la
nostra localitat estarà immersa ja en la celebració de les
seues festes patronals. 

text REDACCIÓ

Presentat en el COE l'intent de rècord Guinness 
del pilot de moto aquàtica Juan Félix Bravo

El proper diumenge 28 de juny, a les 12 h,
l’Auditori i Palau de Congresos de Peníscola serà el
lloc escollit per l’Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” per presentar les obres que aquesta
agrupació interpretarà a l’Auditori del Rodahal, en
la ciutat de Kerkrade el dia 25 de juliol en la seua
actuació a la considerada Olimpiada Mundial de la
Música de vent que se celebra a aquesta ciutat
holandesa cada 4 anys, el 16th World Music
Contest

Cal recordar que la Banda benicarlanda tindrà
l’honor de ser la primera agrupació de la província en
participar en aquesta prestigiosa competició. En
aquesta edició participaran al voltant de 20.000 músics,
provinents de bandes de 34 països diferents dels 5
continents, durant el mes de juliol i en diferents
especialitats de concurs: de concert, desfilada,
agrupacions de metall... 

La Banda de Benicarló participarà, a mes, a mes, en
la primera secció de concert destinada a les millors
bandes del món i on en aquesta ocasió participen 26
bandes de gran prestigi, moltes d’elles professionals.
L’expedició benicarlanda estarà formada per 100
músics i uns 50 acompanyants que, amb el seu suport,
intentaran que els músics puguin oferir la millor
interpretació que possibilite tenir una bona puntuació
en una jornada, la del dissabte 25 de juliol, a l’Auditori
recentment remodelat, del Rodahal. També
participaran en primera secció la Nanyang Polytecnic

de Corea del Sud, la Kew Wind Orchestra d’Anglaterra
i la Mannheimer Blaserphilarmonie d’Alemanya. Les
dos obres que presentarà en públic l’Associació
Musical Ciutat de Benicarló són Atmospheres, de John
Golland, obra obligada per totes les agrupacions de la
primera secció i Elements, obra de lliure elecció i
composada pel director de l’Agrupació, Pablo Anglés,
que va ser l’obra guanyadora al VI Concurs
Internacional de Composició de Torrevieja 2008. El
concert té també l’al·licient de la interpretació del
Concert per Piano i Instruments de Vent d’Igor
Stravinsky on actuarà com a solista el prometedor
pianista benicarlando Pablo Torres. El pasdoble Pérez
Pina, del mestre Feliu i la Fantasia Morisca de Ruperto
Chapí, (contribució de la banda per a celebrar el
centenari de la mort d’aquest insigne compositor
natural de Villena) seran les obres que completaran
aquest gran concert. 

text REDACCIÓ

PRESENTACIÓ DE LES OBRES PER L’OLIMPIADA MUSICAL DE KERKRADE
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L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va
anunciar  l'inici de l'adequació
dels terrenys de la UA-7 perquè,
en un temps rècord, estiguen
operatius i el nou col·legi Ángel
Esteban puga ser una realitat en
pocs mesos. 

L'edil d'Urbanisme, Antonio
Cuenca, va recordar el compromís
de la Conselleria de construir un
col·legi preindustrialitzat “i el
compromís de tenir-lo en vuit
mesos”. Les autoritats de
Benicarló van explicar que la zona
es desenvoluparà en tres fases als
llarg d'un termini de 36 mesos. La
primera executarà obres en el
perímetre del solar sobre el qual
s'actuarà i que ja coneix la
Conselleria, els equipaments i
transformadors elèctrics. La resta
de les fases urbanitzaran la prolongació i connexió de
vials com Toledo, Áustria i les avingudes Maestrat i
Magallanes. El pròxim Ple aprovarà la liquidació
d'aquest àmbit i l'inici de les obres en el termini màxim
de tres mesos una vegada seleccionat el urbanitzador.
“Els terminis no influiran en l'execució del col·legi”, va
assegurar Cuenca. 

La reparcelació de la Partida Povet podria
materialitzar-se ja amb el registre del projecte final una
vegada introduïdes certes modificacions. “Podrem
disposar dels terrenys resultants, els propietaris ja
coneixen els terrenys resultants i d'aquest projecte
depenen altres com el Teatre-Auditori o l'Eduardo
Martínez Ródenas, que ara té llogats els solars”, va
explicar Cuenca. 

Carreteres 

Conselleria d'Infraestructures i Consistori han
acordat que l'execució de la carretera de Benicarló a
Peníscola en el tram benicarlando se separarà en la
seua tramitació de la construcció del pont sobre la
Rambla d'Alcalà perquè les gestions enfront de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer no suposen cap
endarreriment en el projecte global. El Consistori de
Benicarló treballa ja en l'obtenció voluntària dels
terrenys. L'edil d'Urbanisme, Antonio Cuenca, va

anunciar amb l'eufemisme, que utilitzaran “altra fórmula
per a l'obtenció dels terrenys no cedits” per indicar que
la resta serà expropiat. L'obra del vial tindrà un cost de
1,99 milions d'euros, amb el pont inclòs ascendeix a
5,357.697,54 euros sense IVA. 

Domingo va explicar, a més, que el projecte de vial a
Càlig, la CV-135 ha acabat la seua tramitació i que està
ja en la Conselleria d'Hisenda, on s'estudiaran en
quantes anualitats es construeix i que “a final d'any
haurà començat les obres”. 

“Esperem la EOI” 

L'alcalde de Benicarló va assegurar ahir no disposar
de cap notificació en referència al futur de l'Escola
Oficial d'Idiomes ni el seu emplaçament futur a la
comarca. En els últims dies Benicarló i Vinaròs han
reivindicat aquesta infraestructura. Davant la caducitat i
arxiu de l'expedient de la EOI de Vinaròs anunciada i
justificada la passada setmana per Francisco Balla, les
mirades estaven ara a Benicarló, on l'alcalde va
manifestar recentment estar content després de la visita
mantinguda a la Conselleria d'Educació. “Es va fer la
petició en el seu moment, com població important tenim
dret, vam fer el que havíem de fer i desitgem i vam
esperar que Benicarló compte amb una EOI”, va
abundar el primer edil. 

text REDACCIÓ

L'alcalde de Benicarló anuncia les obres per a adequar el solar del futur
col·legi Ángel Esteban 

La Conselleria tarda dos anys a lliurar el pont de l'Avinguda Papa Luna, obert al trànsit amb
urgència abans de les eleccions autonòmiques i locals 

El conseller Mario Flores no ha rebut cap
proposta per fer un embarcador nàutic a la
Rambla de Cervera com va manifestar Antonio
Cuenca a un grup de veïns

En una contestació parlamentària al diputat
autonòmic i president del Bloc, Josep Maria Pañella,
el conseller d’Infraestructures Mario Flores assegura
“no haver rebut cap proposta formal de l’Ajuntament
per dur a terme obres en l’embarcador nàutic a la
Mar Xica de Benicarló". El regidor d’Urbanisme i Medi
Ambient, Antonio Cuenca, va manifestar a un grup de
veïns de la zona litoral nord les seues pretensions
per excavar la desembocadura i inundar-la, creant
així una zona navegable en aquell tram de riu, on
s’ubicaria una escola de vela i un club per als xiquets.
La única actuació que admeten son les converses
que han existit amb l’Ajuntament de Benicarló, que té
interés en reordenar el front maritim en les
actuacions incloses en el Concert previ, com
l’ampliació del port de Benicarló i la redacció del
projecte bàsic de Parc Litoral Vinaròs Sud-Benicarló
Nord que, per cert, és encara una incògnita tot i les
promeses als veïns de la zona.

La Conselleria d’Infraestructures obvia en la
resposta fer cap tipus de valoració al respecte com li
demana el representant del Bloc Ncionalista
Valencià, possiblement avergonyits per una més de
les propostes de grandiositat i actuacions
innecessàries, cares i capritxoses d’un regidor
disposat a gastar-se bona part dels diners dels
benicarlandos en remodelar rotondes o fer fonts de
marbre, com si la localitat fora un camp d’assaig on
pot fer i desfer al seu plaer. 

BLOC BENICARLÓ

Nota de Premsa

La reparcelació de la Partida Povet dóna que pensar a
l’alcalde Marcelino i al regidor d’Urbanisme, Cuenca

El Bloc demana al govern benicarlando
que, en moments de necessària austeritat i
racionalització dels recursos econòmics,
optimitze en obres productives i que
generen un valor afegit els diners de tots els
benicarlandos i allunyen la responsabilitat
de la despesa de les surrealistes idees d’un
regidor.
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cultura, i a la qual no li fa falta,
segurament, anar a visitar-la
perquè de llibres en deu tindre
la gana, que li ha picat la
curiositat i allí que ha aparegut. I
d’altres, alguna ploma il·lustre
benicarlanda, que ha volgut
acompanyar en el record a qui
dóna nom al nostre cau de la
cultura, que segurament haurà
descobert alguna cosa, doncs,
s’ho mirava tot com si no
hagués estat mai. Sempre s’hi
pot fer-se una troballa
inesperada. 

Biblioteca... playera 
I com en tota inauguració

també hi ha una cloenda que
desemboca en un piscolabis. I
allí que sempre ens hi trobem el
personatge, amb “playeras” i
para-sol, que desentona, però
que es converteix en un més de
la festa. Dos teories circulaven
per explicar-ho. Una, si seria el
típic que, quan veu papeo
sempre s’apunta per trobar com

fer-se amb un farciment de
“canapies”, i així estalviar-se un
dinar o, l’altra, la que apunta a
que devia ser un turista-lector
de la desapareguda biblioteca
de la platja que, fent cas de les
instruccions del nostre equip de
govern, s’hauria acostat a
buscar la premsa diària que ara
han d’anar a buscar, a tan sols,

i en paraules del nostre regidor
en cap, “cinc-cents metres de la
platja”.

No res, un passeig. Que més
volem? Sempre va bé... fer
cama. I si damunt et donen un
canapie i un traguet doncs...
millor que millor.

ve de la pàgina anterior

La cooperativa agrícola de Benicarló, com sòcia
de Intercoop, va participar divendres passat 5 de
juny en la IV Convenció Anual d'aquest grup
empresarial. Durant l'acte, en el qual el president
de Benihort, Florencio Herrero, es va estrenar com
vicepresident de Intercoop, es va presentar també
la I Memòria de Responsabilitat Social Empresarial
i es van inaugurar oficialment, per part de la
consellera d'Agricultura, les noves instal·lacions
del grup a Almassora. 

El grup Intercoop va facturar el passat any 60 milions
d'euros i va obtenir un resultat de 209.000 euros
després d'haver distribuït tornades a les cooperatives
per un import de 347.000 euros, segons figura en
l'informe presentat durant la Convenció Anual d'aquest
grup. 

En el marc de la jornada també es va donar a
conèixer la I “Memòria de Responsabilitat Social
Empresarial” que pretén posar de manifest l'estret
vincle que l'empresa manté entre l'aspiració econòmica
i el deure i responsabilitat amb la societat". A més,
aquesta edició va tenir com protagonista al
"Màrqueting", concepte que va ser abordat per Carlos
Jordana, professor d'aquesta matèria en ESADE i soci-
director de MERK2.

La Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
Maritina Hernández, va ser l'encarregada de clausurar
la IV Convenció Anual del Grup Cooperatiu.i va
aprofitar l'ocasió també per a inaugurar les noves
instal·lacions de Intercoop en el Polígon Supoi-8
Almassora. La jornada va contar amb una gran
participació de les cooperatives sòcies, així com de
representants de les diferents institucions. 

text REDACCIÓ

Benihort participa en la IV Convenció Anual de Intercoop

És com caldrà anomenar al magistrat del TSJ, a
València, que porta el “cas Camps”, si ens atenem a
les proclames de Rajoy, en vespres de les europees,
quan a la plaça de bous de València “arengava” els
seus. I ho feia carregant contra els “Torquemadas”,
que tenen processats els alts càrrecs del PP, com si
d’una nova Inquisició es tractara. Es referia, Don
Mariano, al cèlebre i temut inquisidor general del
temps dels reis catòlics –ai!-, Tomás de Torquemada.

I encara que se’ns fa difícil imaginar-nos els
magistrats –Flors, Garzón etc.- amb hàbit de monjo i
caputxa al cap –com aquells inquisidors-, en lloc de
la toga i el barret de jutges, ens haurem d’anar fent a
la idea, atesa l’autoritat moral i el predicament del Sr.
Rajoy que, tot i amb dotzenes d’alts càrrecs

“populars” –des del “degà” Fabra al nouvingut

Camps- processats pels tribunals, guanya les

eleccions, com si res.

Marc Antoni Adell

TORQUEMADA FLORS

El grup Intercoop va facturar el passat
any 60 milions d'euros i va obtenir un
resultat de 209.000 euros després d'haver
distribuït tornades a les cooperatives per
un import de 347.000 euros.
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Més europees
I per cert, parlant de les

europpees, en aquest país som
bons. Molt bons. Tot i els vestits
nous de l’emperador,
d’insecticides per encàrrec, i de
no sabem quantes més històries
que mai eixiran a la llum pública
en les quals tenim embolicada a
la florinata dels populars, tot i
així, arrasen per majoria
absoluta. Certament cal
reconèixer que el PP, quan vota,
vota. I la resta són falòrnies. I
així els hi va a les esquerres que
sempre estan barallats i a la
grenya. Quin fàstic de política i
de polítics. 

La foto del castor
Ens han enviat aquesta foto

curiosa on podem veure tot un
seguit de representants del món
polític socialista conversant
animadament, suposem, sobre
el castor eixe que volen ficar
davant la costa del nostre poble
veí del nord. Però hi ha una
cosa en la imatge que té un... no
sabem que, a algú, que ens
tenia confosos. I al final creiem
haver descobert que, tal volta,
no siga, específicament a algú,

si no més bé a que es pareix. I
és que hi ha perfils que són
millors que mil paraules. A que
sí? La política fa curioses
coincidències.

Municipalades
Aquesta història és verídica.

No ens l’hem inventada, com tot
el que contem tampoc, i va
ocórrer a consulta d’una pobre, i
potser, també, una mica il·lusa,
ciutadana que va veure com sé
li tancava la porta de casa seua
amb les claus a dins i amb el
neguit que, també, a dins, hi
havia una persona major. La
consulta va ser als nostres
eficients municipals per si la
podien ajudar i, aquests,
corasones de buena alma, li
donen un telèfon que la nostra
veïna va descobrir era... de
Vinaròs. Ella, amb i gual cor, els
hi preguntà si era de Benicarló,
el Burriel eixe, i la resposta del
municipal no va deixar lloc al
dubte d’on devia ser, el
municipal, no el serraller que
estava clar, “si en vol un altre
busque’l al llistí”. Esperem no es
quede mai tancat al carrer... ací
a Benicarló.

Perles policials 
De tant en tant als tafaners

ens arriben algunes perles, amb
les que ha de lidiar la nostra
policia que, veritablement, són
dignes de menció. Així us en
presentem un parell. La primera
la tenim quan a les 13:30, el
nostre cos policial per
excel·lència (fins que arribe
l’autonòmic, aleshores, el greu
serà el grau), el municipal, va
haver d’identificar “un varón
bañandose en la playa
utilizando jabón”. A veure, què
amb que volien que es rentara
el pobre home? I la segona
quan a les 22:56 es va procedir
a la “identificación de una
persona mayor vecino de
Zaragoza que se encontraba en
el interior de una fuente de la
Plaza Mestres de Montesa muy
alterado, gritando e insultando a
los vecinos. La patrulla le prestó
asistencia sanitaria”. Açò de la
calor... El que dèiem, amb els
que els toca lidiar als pobres
municipals.

Biblioteca... inaugural
Quines coses es poden

descobrir en una inauguració de
biblioteca? Doncs, algunes, i de
ben curioses. La primera, que
més val tard que mai. Així,
després d’uns quans anys
funcionant, sembla que a algú
se li ha encès una llumeta i ha
pensat que ja era hora que es
fera el reconeixement a qui
porta el nom d’aquesta
biblioteca, Manel Garcia Grau,
inaugurant-la. Tot i fer-ho a una
hora d’allò més intempestiva, a
les 11 del matí, i en dia feiner.
Bé, però tot i així, per fi les
coses semblen al seu lloc.

Biblioteca... il·lustre
Però com dèiem, l’anecdotari,

després de tant de temps, dóna
per mes històries, com aquella
que, gent que no ha posat mai
un peu en un lloc de tanta
cultura aparega a fer la visita,
com si no res, fent-se la foto. O,
gent, que sí n’entén molt de

ve de la pàgina anterior

laveubenicarlo@terra.es

La novel·la de Vicent Melià i
Bomboí, origen del polèmic i
“accidental” estudi: El Papa Lluna
de Peníscola i l'Enigma del Sant
Grial. 

Composició a favor dels perdedors
de la història. Una inquietant partitura
on el ritme el marca la lluita pel poder.
La melodia, la recerca de la
immortalitat. Les notes, el so de les
esferes. I, els silencis, la mort. 

El metge Iéhoshua rep l'estranya
petició, per part dels cardenals Julián
de Lloba i Juan Carrier, de “detenir el
temps de la mort del Papa Luna”. Al
seu torn, una sèrie de macabres
assassinats, relacionats amb la
música de les esferes i la alquimia,
cerquen desestabilitzar el procés final
del Cisma, negociació on als últims
seguidors de Benedicto XIII,
acorralats pel poder dels Trastámara i
minvats per la traïció, només els
queda una solució desesperada. 

Encara que aquesta novel·la podria
catalogar-se dins del gènere
d'històrica, la seua trama ambientada
a Peníscola (1411-1424) és una
malévola xarxa de dades històriques i
de ciència ficció, que obscenament es
metamorfoseen amb la mil·lenària
visió pitagòrica de la Música de les
Esferes i les teories més actuals de la
Mecànica Quàntica i de la Relativitat,
per a deixar en l'aire importants
preguntes: Va estar el Sant Calze de
València custodiat a Peníscola? Va
cercar el Papa del Mar l'enteniment
entre religions? Per què la Casa dels
Trastámara va acorralar sense pietat a
Benedicto XIII? Segueix sepultat en
un lloc secret el Papa Lluna? 

Vicent Melià i Bomboí naix a Castelló de la Plana el
11 d'agost de 1959. Escultor i pintor format en el taller
del prestigiós artista castellonenc José Vicente Forés
Escrig. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de
València (1989). Posseeix capacitació investigadora
reconeguda per la Universitat Jaume I de Castelló

(1992). Des de 1997 ocupa el lloc de Tècnic
Responsable de l'Agència Comarcal “Ports-Maestrat”
de la Fundació Servei Valencià d'Ocupació (FSVE) en la
població de Benicarló. A més ha publicat “Acariciant
l'Ànima amb els dits” (2005) i “El Papa Lluna de
Peníscola i l'enigma del Sant Grial” (2007) 

text REDACCIÓ

Jo li vaig arrancar el cor a Benedicto XIII

Tres nous vídeos promocionen la novel·la de
Vicent Meliá i Bomboí en Youtube. Actors i
professionals participen en els últims vídeos
rodats en el Castell Templari Pontifici de
Peníscola per promocionar la novel·la: “Jo li
vaig arrancar el Cor a Benedicto XIII”.

La foto del castor: Ens han enviat aquesta foto curiosa on podem veure tot

un seguit de representants del món polític socialista conversant animadament...
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o m’esperava una altra
cosa per a aquesta
setmana, i no ho dic
amb segones

intencions, sinó amb la sinceritat
de qui espera uns comentaris com
els que he pogut llegir. Jo no soc
massa partidari d’extrapolar uns
resultats amb un nivell d’abstenció
tan gran com el que es produeix
tradicionalment a les eleccions
europees. Vol dir això que els
ciutadans passen de les
institucions europees? No, el que
realment passa és que els
ciutadans passen dels polítics i
des seus escandalosos sous. La
gent veu que els que se’n van a
Estrasburg són els que ja han
esgotat la seua cursa política a
nivell estatal però que no tenen on
pondre. Així que els partits polítics
els envien al parlament europeu,
ben carregadets de dietes, bitllets
d’avió, hotels i un jornalet ben
arregladet per a que no donen pel
sac i estiguen calladets i ben
pagadets. O siga, que ara mateix
jo podria dir que els polítics me la
bufen i no me la constipen i que
els donguin amb una canya rajá,
que pot haver molta crisi, però ells
ni se n’entraran. Igual que la
família reial, que per tal de fer font
a la crisi, en lloc de comprar les
llimes al mercat de Palma, les
colliran de les llimeres de
Marivent. Una bona aixada i un
pic i una pala per a cadascú. Ja
me n’he anat del que estava
parlant, però com anava dient, el
que més m’ha agradat de tot és
que unió valenciana ha tret menys
vots que el partit de Geroni, que
és la veritable reencarnació de
Lucifer i viva imatge de
l’imperialisme expansionista dels
que pretenen imposar-nos la seua
llengua i la seua cultura. Brrrrrr!

Parlen de topinada, paraula
que per a mi era desconeguda i
ara ja no ho és. Moltes gràcies,

senyora Garcia, per ensenyar-
me-la. No crec que a aquestes
alçades de maduresa
democràtica, puguem estar
parlant de coses com les que fan
a l’Iran o a Veneçuela. Estic
plenament convençut que es
tracta de petites errades
informàtiques sense més
importància que no afectaran en
res el resultat final dels comicis.

Una vegada més, com tots els
estius, s’agreuja el problema
sanitari i els partits polítics fan el
que han de fer, que no és una
altra cosa que repartit culpes i
responsabilitats. Sempre és el
mateix, i els que estan a l’oposició
critiquen els que estan al poder
per coses que ells també van fer
quan manaven i que els altres ja
els van criticar en el seu dia, amb
la qual cosa entrem en una roda o
espiral que es va repetint al llarg
dels anys. De la mateixa manera
que aquesta secció repeteix
temes, formats i frases fetes.
Sempre és tot el mateix.

Joan Heras torna a posar el dit
a la nafra amb això de la
conferència episcopal. Però
aquesta vegada l’ha posat de tal
manera que m’ha fet encendre.
Ells sempre han estat els amos de
la moral. De la mateixa manera
que la campsa o la telefònica
tenien els monopolis del petroli i

de les telecomunicacions, ells
tenien i volen seguir tenint el de la
moral i el pensament únic. Jo el
que dic és que amb la marxa que
porten, si no es posen aviat al dia
en moltes coses, la clientela que
tenen se’ls anirà morint i els nous
clients cada vegada seran més
difícils d’aconseguir. Algú se n’ha
adonat de la mitjana d’edat dels
assistents a una missa qualsevol?  

Això de la regidora de cultura ja
se’n passa de la ratlla. Aquesta
xicota no es guanya el sou, i per
això no hauria de cobrar res de
l’Ajuntament. Llegeixo que la
setmana passada la biblioteca va
presentar la programació de
l’estiu i, com no podia ser d’una
altre manera, no va ser ella la
protagonista, sinó el regidor
d’esports. Quina vergonya!
Desconec els motius de la seua
absència, que ja ha esdevingut
una cosa normal, i tothom
comença a preguntar que qui deu
ser la regidora de cultura.

A vore si és veritat que els del
futbol deixen d’escriure una
temporadeta perquè realment són
la vergonya i la nota discordant
que tranca l’harmonia d’aquesta
publicació. Si acompleixen la
seua paraula (Ja!) descansarem
un temps. 

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

text EL LECTOR

N
Hernan Cortés*
Cual conquistador, un poco

venido a menos, el faraón no ha
cumplir su sueño de conquistar

la calle que diera nombre al
glorioso conquistador

extremeño. Y así, como
recogerán las nuevas crónicas,
se ha tenido que conformar con
esta chapuza que, a la altura de
la avenida de Yecla, se le ha
convertido su prolongación
hasta el mar. Eso sí, ha
confirmado que el nuestro
ilustre se hará cargo de los
gastos que conlleve alinear los
aparejos de la calle hasta el
auditorio. Todo, según parece, y
según cuentan las crónicas de
una gaceta provincial de la
pasada semana, porque los
acuerdos verbales con los
anteriores propietarios de las
“naves”, se las llevo el viento, y
los actuales, pobres ellos, no
tienen ni para el arreglo. Cuenta
la historia verdadera que su
bufón particular, a la manera de
los bufones, ya le indicó que “a
gala de mi amo, Kuen-ka, que
verdad os ha sacudido. Pus no

sabéis que, aunque vos sois
extremeño, noble y hábil dónde
los hubiere, el benicarlando es
cadufero y amaga realidad a
sota de dónde vos no la
consigue alcanzar”. I aquí nos
encontramos, ahora, pagando la
bufonada, unos, por
incompetencia de los otros.

*(Todo en castellano del
suyo, normalizado, para más
fácil entendimiento del personal)

Hernan Cortés (el
desenllaç) 

Tot i l’explicació d’abans, en
la llengua de l’imperi, i a banda
del que suposa de presa de pel,
cal ser ruc de refiar-se de
segons qui. De tota manera
també s’ho hagueren pogut fer

mirar una mica abans això de
fer les obres perquè el pixador
públic (i alguna cosa més), dóna
per fer una crònica de la gruta
d’Ali-caca. En fi, que en aquest
poble sempre s’ha de fer bona
la dita de “fer i desfer, la faena
del matalasser”? Apanyem a
mitges el carrer i, d’ací a quatre
dies haurem de tornar a
desballestar altra vegada una
part perquè al tirar “les naus” ho
tornarem a fer malbé. Com
sempre, després d’haver-se
gastat els diners, se n’adonen
que, tal com l’han deixat, és un
autèntic nyap i que caldrà re-
reformar-lo? Ja ho diuen qui no
té cap... camés. I qui no... a
l’ajuntament.

Tupinada europea
Quin desgavell d’informació

embolicada ens han mostrat el
mitjans de comunicació sobre
les passades eleccions
europees. Sembla que només
La veu ha contrastat la
informació dels resultats
electorals d’aquestes passades
votades i així ens ha aparegut
que, en aquest poble, teníem
més republicans i defensors
dels bous que enlloc. I nosaltres
sense saber-ho. Així, segons
alguns mitjans, que no van mirar
el web del nostre ajuntament on
hi eren les dades correctes, ens
han aparegut 138 republicans
desconeguts i 129 defensors
dels animals (que ja ens estaria
bé, de tota manera), que ningú
sabia que existien. En fi, que les
dades del Ministeri de l’Interior
han creat una tupinada electoral
antològica. I hores d’ara encara
estan per assabentar-se. Els del
ministeri... i els de casa. Menys
mal que sempre ens quedarà La
Veu!

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Manel Garcia i Grau, la Biblioteca

Després de gairebé tres anys s’ha
inaugurat la biblioteca que du per
nom Manel Garcia i Grau, amb la
presència de la seua família, la seua
dona Olga i del món cultural, cívic i
polític. La iniciativa partia de la
mateixa Associació Cultural Alambor
que va demanar al consistori
benicarlando que un espai públic
destacat de la ciutat recordara la
personalitat de Garcia i Grau.
L’Ajuntament va determinar que fos
la Biblioteca Municipal. Certament,
Manel perviurà en la memòria dels
qui el van conèixer, però també a
través dels seus llibres i de la
biblioteca que ha de contenir la seua
obra.

Manel va elevar la paraula i el
gest a la categoria de compromís
amb la seua terra i la seua gent. La
defensa del valors del territori, la
cultura i l’idioma sempre hi van ser
presents. Activista cultural incansable va participar
apassionadament en l’Associació Cultural
Alambor però també en molts altres àmbits socials
on el seu periple vital l’havia dut. La seua pèrdua
ha significat un buit immens. 

La força inesgotable de la raó i de
la paraula per a la dignificació de
l’esser humà i la confiança en
aquest van ser motius vitals per a
ell. Ara ens queda la lliçó del seu
testimoniatge, la seua passió per la
vida, l’estima per aquest país i els
seus versos punyents bellament
escrits.

Supressió de la Biblioteca de la
Platja del Morrongo

L’equip de govern municipal ha
eliminat la possibilitat d’ofertar als
banyistes llibres, en un exercici
incomprensible de sensibilitat
cultural. L’opció d’oferir publicacions
diverses però sobretot d’aquelles
que donen a conèixer Benicarló i la
seua comarca ha estat
menystinguda amb l’argument que
no tenen personal per cobrir
aquesta activitat. L’oferta cultural és

la gran perjudicada, com passa tantes vegades,
de la mà d’una gestió política basada en la desídia
o en la incompetència, en la qual es troba sumida
Benicarló des de fa decennis.
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Carxofa: 
per a les AMPA que aquest cap de setmana van organitzar la festa de final de curs. Pel que

hem pogut saber han estat un èxit de participació a pesar de la crisi. Des d’aquestes humils i
deslligades línies els encoratgem per seguir participant en les tasques educatives dels seus fills
i filles.

Panissola:
per al regidor d’urbanisme Kuen-ka. Sembla que no s'hi veu, si ho fera no podria acceptar de

cap manera com han quedat collades les faroles del Camí de la Mar després d’haver-les ficat i
llevat ja no sabem quantes vegades. Això a casa d'ell no ho admetria. Tan polit i recte que es
pensa que és i admet aquest nyap?
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Ha tingut lloc a la Penya Setrill el lliurament de
premis als guanyadors i guanyadores del II Concurs de
Fotografia que es va organitzar amb motiu de la VI
marxa a peu Benicarló-Xert-Morella. En total es van
presentar vint-i-nou fotografies que descobrien vint-i-
nou instants irrepetibles del nostre territori. El jurat,
després de la necessària deliberació, va premiar
aquestes fotografies: 1r premi: Entre verds i núvols de
Carlos Escura; 2n premi: Dues banderes de Marly
Radermacher; 3r premi: Amb botes i vi es fa camí de
Jesús Fernández

text JAUME ROLÍNDEZ

Setrills i fotografies


