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FINAL DE CURS AL COROMINES

El passat divendres dia 19 va tindre lloc a l’IES Joan
Coromines la tradicional jornada de final de curs. Durant
el matí els alumnes de Música van aconseguir, sota la
direcció de la professora Noèlia Lerma, entusiasmar
companys, professors  i pares amb les seues actuacions;
posteriorment, a la pista esportiva es van viure els
primers moments emotius del dia amb l’actuació d’un
grup musical format per alumnes de l’institut, diverses
coreografies, l’actuació estellar d’un jove coreògraf i la
sempre esperada actuació del cor de professors. 

A la vesprada la cosa va prendre un caire més seriós.
L’acte es va desenvolupar a la sala d’actes i va comptar amb
la presència d’un nombrós públic. En primer lloc, Francesca
Ilie, alumna de l’institut, va exhibir les seues dots de cantant
de categoria i va deixar bocabadada la concurrència. També
va intervindre al violí l’alumna Alba Dobón. 

Va ser un dia de comiats i d’emocions. En primer lloc, la
direcció del centre va retre un merescudíssim i senzill
homenatge a José Domingo Guzman que durant els darrers
anys ha estat president de l’AMPA; un home treballador que
no ha tingut mai un no per a l’institut i que, sens dubte,
deixarà un buit difícil d’omplir. 

També va ser el moment d’acomiadar el company Antonio
Cuenca que, després de més de trenta anys al centre, ha
decidit jubilar-se. Emotius parlaments del seu excompany
Alejandro Hernández, del director del centre i dels fills del
mateix Antonio. Emocionat,  qui durant tants de cursos ha
estat professor de Formació Professional, va fer un breu
balanç de les vicissituds viscudes en la seua vida com a
docent. 

L’AMPA va aprofitar per premiar els alumnes amb millor
expedient acadèmic. Enguany van ser Balma Fernández
Gellida, de primer d’ESO; Lucía Piñana del Pino, de segon
d’ESO; José Miguel del Caño Masip, de tercer d’ESO; Ignacio
O’Connor Arayo, de quart d’ESO; David Ferrer Àvila, de
primer de batxillerat i David Sànchez Aduna, de segon de
batxillerat. 

Es va aprofitar l’ocasió per lliurar les orles als alumnes de
quart d’ESO i segon de batxillerat. Uns altres que també se’n
van aquests darrers després de sis anys a l’institut i amb la
satisfacció d’haver aconseguit aprovar tots les proves
d’accés a la Universitat. 

La jornada va finalitzar amb un aperitiu amb què l’AMPA va
obsequiar tots els assistents. 
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l DOCV publicava el
dimarts la informació
pública dels projectes
de construcció, estudi

d'impacte ambiental i estudi
d'integració paisatgística de les
obres de construcció de la EDAR
de Benicarló i la construcció dels
nous col·lectors generals del
sistema de sanejament de
Benicarló, així com el pla especial
complementari de les obres de
construcció dels nous col·lectors
generals del seu sistema de
sanejament. L’objecte d’aquesta

fase és la de permetre la consulta
de la documentació per poder
formular les al·legacions que es
consideren oportunes. Una
vegada conclosa aquesta fase,
després dels 30 dies hàbils,
quedarà expedita la declaració de
compatibilitat amb l’ordenació
urbanística i territorial del pla
especial per a la creació de sòl
dotacional destinat a la
construcció dels nous col·lectors
generals del sistema de
sanejament. A l’igual que
l'avaluació d'impacte ambiental,
integració paisatgística, afeccions
al domini públic hidràulic,

ferroviari, costes i de carreteres,
així com l’afecció de béns i drets
públics i privats que puguen
representar les obres. La
documentació podrà consultar-se
en l'Entitat Pública de Sanejament
d'Aigües Residuals de la
Comunitat Valenciana i a
l'Ajuntament de Benicarló. Se
segueix així amb els terminis i
ritmes marcats que van ser
anunciats per les autoritats
benicarlandes i, poc a poc, la
situació de falta de depuració de
les aigües que s’aboquen al litoral
del Maestrat s’anirà corregint. Cal
recordar que la Unió Europea ha

Per fi, l’Estació Depuradora (EDAR) de Benicarló a informació pública 

Sembla que l’estació de Depuració de les nostres aigües residuals aviat serà una realitat. Tot i així, alguna ombra
s’albira si tenim en compte que, a dades de 2004-2005, si el volum d’aigua residual que ha estat passant pel

nostre emissari superava en un 45% allò pel qual va estar projectat ara, a 2009, probablement aquestes xifres
estaran més que desfasades. Per tant, si la previsió d’aigües residuals a depurar inicialment és, segons dades
del projecte de la nova EDAR, de 18.500 m3 diaris, molt ens temem que, amb l’augment poblacional que ha

hagut entre el 2005 i el 2009, aquesta sortirà amb un dèficit de depuració molt important.

E
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Els equips benicarlandos van ser els grans
protagonistes del Torneig 3x3 Santa Magdalena, que
es va realitzar el passat dissabte 20 de juny. Fins a
set equips de Benicarló van competir a un
esdeveniment que va aconseguir juntar més de 70
xiquets i xiquetes.

Cinc dels vuit equips que van arribar a les finals van
ser de Benicarló. És el cas dels dos que van
protagonitzar la final de Benjamins, on 'Los Terremoto' es
va imposar a 'Los 5 Fantásticos' per un ajustat 15-13. Es
tracta de la categoria que reunia els més joves del
Torneig 3x3 Santa Magdalena, els nascuts i les nascudes
entre 1999 i 2001. Per arribar a la final 'Los Terremoto'
van superar a 'Chicago'n Dena' per 20-2 en una
semifinal. 'Los 5 Fantáticos', per la seua part es van
imposar al 'Equipo A' per 20-3 en l'altra.

La categoria d’Alevins també va tenir campió
benicarlando ja que 'BC Peñíscola' no va poder amb 'Los
Heraldos Victoriosos' (20-9). L'equip de Benicarló va

completar un torneig perfecte, en no perdre cap partit en
tot el dissabte. Per arribar a la final 'Los Heraldos
Victoriosos' van superar a 'Santa Magdalena' en una
semifinal i el 'BC Peñíscola' al 'Chicas Girls' en l'altra.

Dos equips benicarlandos van disputar la final
d’Infantils. 'Pilinguis' es va proclamar campió en superar
a la final a 'Los Tranquilos' per un ajustat 20-18. Abans, a
les semifinals del Torneig 3x3 Santa Magdalena,
'Pilinguis' va eliminar a 'Vinaròs' (20-7) i 'Los Tranquilos',
a 'BC Peñíscola' (20-10). L’única categoria sense equips
benicarlandos a la final va ser la dels Cadets, on 'Air
Team' es va proclamar campió en guanyar al 'BC
Peñíscola' per només un punt de diferència (20-19).

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, i Mari
Carmen Silva, regidora d’Esports, van ser els
encarregats de lliurar els premis d’un torneig promogut
per l’Ajuntament de Santa Magdalena. Els organitzadors
de l’esdeveniment esportiu han habilitat un web
(http://torneig3x3santamagdalena.blogspot.com) en el
qual es poden consultar tots els resultats i les fotografies
del torneig.

text REDACCIÓ

Els equips benicarlandos els protagonistes al 3x3 de Santa Magdalena

Imatge google maps La nova EDAR estarà situada a la partida Vila-Perdiu al costat de l’abocador d’inerts
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obert un expedient contra l'Estat
Espanyol per l’incompliment de la
directiva 91/271/CE, perquè al 31
de desembre havien de tindre en
funcionament depuradores tots
els pobles costaners de més de
15.000 habitants estacionals o
perpetus, i els casos concrets de
Vinaròs, Benicarló, Peníscola i
Alcossebre havien motivat en part
aquesta sanció. El Consell, durant
aquests anys, ha estat incomplint
aquesta directiva al no invertir.  

Vinaròs compta ja la té, de
tractament secundari, des de fa
un any

Recentment Iniciativa ha
reclamat a les Corts que s’intente
evitar l’error de la recentment
posada en funcionament nova
EDAR de Vinaròs que, tot i tractar-
se d'una actuació nova, aboca
directament al mar l’aigua
depurada, sense donar-li un nou
ús, sent un desaprofitament i una
despesa inútil d’un bé tant escàs.
La Conselleria de Medi ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge va
anunciar en 2008 que enguany, a
través de l'Entitat de Sanejament
d’Aigües Residuals (EPSAR),
començarien les noves obres de
depuració d'aigües residuals i per
a la reutilizació d'aigües
depurades per valor de més de
més 294 milions d'euros. Entre
aquestes va incloure les de
Benicarló, Peníscola i Alcalà de
Xivert, que es troba en
construcció a pesar de la
paralització per uns dies per part
de l’adjudicatària de les obres per
un suposat impagament del
Consell. Benicarló compta
actualment amb una estació de
pretractament amb emissari
submarí, sense possibilitat de ser
ampliada per falta d'espai, que es
mostra insuficient per a cobrir les
necessitats futures de la localitat.
Per aquest motiu, la Conselleria
de Medi ambient i Aigua, a través
de la EPSAR, ha optat per

construir una nova planta
depuradora. La nova planta
depuradora de Benicarló podrà
tindre capacitat per a tractar
18.500 m3 d'aigües residuals al
dia, dividits en dues línies 9.250
m3, amb possibilitat d'afegir una
tercera línia de 9.250 m3 en el
futur. En l'actualitat s'aboquen al
mar sense depurar prop de 9 hm3
a l'any, quasi la capacitat màxima
de l’embassament d'Ulldecona,
una aigua sense depurar que es
perd i embruta la mar. L’EDAR
comptarà amb un tractament
terciari de 5.000 m3 al dia que
emprarà la filtració tèxtil en
profunditat i la desinfecció per
llamps ultraviolats, el que
garantirà una gran qualitat de
l'aigua obtinguda i permetrà el seu
ús per a reg. Pel que fa al projecte
de construcció dels col·lectors
generals del sistema de
sanejament de Benicarló,
contempla l’execució d’un
col·lector que comunicarà la
EDAR actual, situada en la platja
de la Mar Xica, amb la nova
depuradora. Així mateix, està
prevista la construcció d’estacions
de bombament que eleven l’aigua
residual fins a la nova planta i la
remodelació de les instal·lacions
actuals perquè servisquen de
reserva en cas d’avaria de la
instal·lació principal. La nova
depuradora de Benicarló i els
nous col·lectors generals del
sistema de sanejament del
municipi són dos dels projectes
hídrics més importants que
desenvoluparà la Generalitat
Valenciana en la província de
Castelló, ja que l’Entitat de
Sanejament invertirà en ells 28
milions d'euros.

Aigua abocada per l’emissari
submarí (*)

El volum d’aigües residuals
generat a Benicarló ha
experimentat un augment
considerable durant els últims
anys. A partir dels informes
d’explotació de l’emissari submarí
corresponents a l'any 2004 i els
primers cinc mesos de l’any 2005,
es poden extraure les següents
dades sobre cabal i la càrrega
tractada: • Càrrega mitja tractada:
47.783 h-i/dia • Cabal tractat: o
Volum mensual: 426.254 m3/mes
o Volum anual acumulat:
3.085.554 m3/any (referit a l'any
2004) o Cabal mig diari: 16.349
m3/dia o Cabal mínim diari:
10.444 m3/dia o Cabal màxim
diari: 24.609 m3/dia Si es
comparen els cabals tractats -
entenent com cabal tractat aquell
que se sotmet al sistema de
pretractament de l’emissari
submarí-, amb el cabal projectat
per l’Entitat de Sanejament
d´Aigües, pot veure’s que
l’emissari submarí de Benicarló
està sobresaturat, açò és, està
sotmès a quasi un 45% més del
volum d’aigües residuals per al
qual realment va ser projectat.
Així, mentre el cabal mig diari
projectat per a l’emissari submarí,
va anar de 9.000 m3/dia, realment
està passant per ell, un volum mig
de 16.349 m3/dia2. 

(*)www.ajuntamentdebenicarlo.org/
r2h/files/4176.pdf

ve de la pàgina anterior

“El volum d’aigües residuals generat a Benicarló ha experimentat un augment considerable.”

El passat cap de setmana es va disputar a
Ponferrada el Campionat d'Espanya de Gimnàstica
Rítmica, sent, la quarta participació consecutiva,
que ja és molt a dir, on la gimnasta benicarlanda,
Inés Domingo, aconsegueix apujar-se al pòdium de
les campiones. Al final de la competició va
asconseguir cinc metalls, cosa que s’ha de sumar el
fet d'haver-se-la valorat com la millor esportista de
Benicarló l’any 2008 

El concurs general va començar el divendres 19, Inés
actuava amb la corda i el cercle posicionant-se
momentàniament en quart lloc. Però la competició no
acabava ací. El dissabte de matí Inés va remuntar al
tercer lloc amb un exercici de pilota en el qual li treia dos
punts a la quarta classificada. A última hora de la
vesprada, realitzava el seu exercici de maces, un dels
seus millors muntatges, quedant segona en aquest
aparell, i assegurant-se el pòdium un any més. A més,
una vegada va saber que tenia el bronze en la
classificació general, cosa que li dóna la possibilitat
d'ascendir a primera categoria, una telefonada de la
presidenta del Club Mabel, des de Benicarló, amb
moltes felicitacions, li va donar la notícia que havia estat
triada com la millor esportista de Benicarló.

El diumenge de matí Inés va participar en les finals
dels quatre aparells, on solament es classifiquen les vuit
millors gimnastes de tota Espanya, demostrant la seua
qualitat gimnàstica i la seua bona execució i elegància
millorant els resultats obtinguts en el concurs general
quedant tercera en corda, pilota i maces i segona en
cercle. Cal donar-li l’enhorabona a Inés pel seu treball i

el seu sacrifici i a les seus entrenadores, Manola i
Blanca, per haver deixat el nom del club i de la nostra
ciutat ben alta a més d’animar-les a totes a seguir
treballant i recollint èxits.

text i foto VICENT FERRER

Inés Domingo, màgnífica, cinc medalles, al campionat d’Espanya

El Thalassa es va fer a la mar. Entre
aplaudiments de desenes de seguidors
del món del kayak del Maestrat es va
celebrar a mitjan matí el primer bautisme
de mar d'una d'aquestes embarcacions
fabricades artesanalment en fusta. 

La platja de la Caracola, on comença
Peníscola i acaba Benicarló, va ser l'escenari
del primer contacte amb el Mediterrani
d'aquesta bella peça fabricada per Albert, un
entusiasta afeccionat al món del kayak.
L'emotiu acte de posar en el seu mitjà natural
a la fusta modelada és tot un acte de passió
per la mar i per aquesta manera tan diferent
de navegar i interpretar la vida. 

text i foto REDACCIÓ

Celebrada la botadura del Thalassa 

La criatura va prendre la
seva horitzontalitat i va
deixar veure el seu estil
mariner.
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Pròximament s'obriran dos nous locals a
Benicarló i Vinaròs 

Benihort segueix ampliant la seua xarxa de fruiteríes
a la comarca. Aquest dimecres 17 de juny presentava
la primera de les seues friuteríes a Benicarló que
funcionarà en règim de franquícia. Fruites i Verdures
Gal·la, situada en el carrer Francisco Pizarro, nº1, és
propietat de Mª Pilar Ferreres Fresquet. La qualitat i
bons preus dels productes de la cooperativa
benicarlanda estan garantits en aquest nou
establiment. 

En el nou local es va obsequiar als clients amb un
enciam, com regal de benvinguda i se'ls va oferir una
degustació de suc de taronja. 

La regidor de Comerç, María Ortiz, va acompanyar
en l'acte inaugural al president de Benihort, Florencio
Herrero i al seu director Guillermo Edo, qui va destacar
que “el sistema de franquícia és altra de les modalitats
que Benihort contempla a l'hora d'expansionar la seua
xarxa de fruitería. Per descomptat que la qualitat,
varietat i preus competitius dels productes que
comercialitza la nostra cooperativa també estan
assegurats en aquest tipus d'establiments”. 

Amb Fruites Gal·la són ja tres les fruiteríes amb les
quals cmpta Benihort, “però la cooperativa
benicarlanda treballa ja en l'obertura de la seua tercera
tenda a Vinaròs (Avinguda Llibertat, 1) i en el segon
local de Benicarló”, tal com va anunciar el president
Florencio Herrero. 

text REDACCIÓ

PRIMERA FRANQUÍCIA DE BENIHORT FRUITERIES EN BENICARLÓ 

El Club Natació Benicarló, diumenge passat 14 de
Juny, va realitzar una exhibició de natació, amb els
més menuts, en les instal·lacions de la Piscina
Municipal. Allí els acompanyaren familiars i amics dels
nedadors i nedadores que, tot i la seua curta edat, ja es
van defensar molt bé en els carrils de la piscina de 25
metres. Més d'un centenar de nedadors de l'Escola del
Club i l'Esport Escolar van exhibir el seu art en l'aigua
enfront dels aplaudiments i ànims del públic en les
graderies, acomiadant la temporada 2008-2009. Segur
que tornarem a parlar molt d'aquests joves nedadors i
nedadores.

CALENDARI PRÒXIMES COMPETICIONS A
BENICARLO

26 Juny: Exhibició Escola del Club 
Piscina Club de Tenis,Escola del Club

5 Juliol: Travessia al Port (Sant Pere), 
Totes

18 Juliol: 24 Hores a la Piscina Municipal, 
Totes

26 Juliol:Travessia Peníscola-Benicarló,  
Majors 16 anys

Els més menuts

text REDACCIÓ

El Club Natació Benicarló, diumenge passat 14
de Juny, va realitzar una exhibició de natació, amb
els més menuts, en les instal·lacions de la Piscina
Municipal.

FOTO!
Imatge de la conferència "La Carta de

poblament de Càlig i Alí." que divendres passat,
dia 19, va fer el professor de l'UJI VICENT
GARCÍA EDO.  La propera conferència anirà a
càrrec de JUAN BAUTISTA SIMÓ CASTILLO,
que parlarà sobre "l'origen i significació dels
peirons al Maestrat. Procés actual de realització
d'una rèplica medieval".

Aquestes conferències s'estan realitzant al
Centre de Cultura de Càlig dins del «Programa
d’activitats» que ha confeccionat el CC Pere de
Balaguer amb motiu de la commemoració dels
775 anys de la donació de la carta de poblament
de Càlig.

Exposició de pintura: 

NICOLE WYNANTS
Del 26 de juny fins al 18 de juliol
Centre Comercial Costa Azahar

El passat divendres dinou de juny van tindre lloc les
eleccions a president del Benicarló Base Futbol. Com ja
es va informar la setmana passada, hi havia dos
candidats. 

Per un costat, l’actual president Juan José Cornelles, que
es presentava amb els mateixos membres de la junta directiva
que han estat els darrers quatre anys, amb algunes
incorporacions. Per l’altre, Francisco Salvador, darrer
president del Benihort i que oficialment no presentava els
membres de la futura junta directiva encara que
extraoficialment se suposaven alguns que, com no es van
arribar a fer públics, quedaran per sempre en l’anonimat. Els
convocats a votar eren els pares, a raó d’un vot per xiquet
inscrit. La participació va ser molt elevada i el local del club va
estar molt animat al llarg de les tres hores que va estar oberta
l’urna electoral. Els resultats finals, després de realitzat
l’escrutini, van reflectir una clara victòria de Juan José
Cornelles davant el seu rival, la qual cosa fa que tan ell com
la seua junta directiva estaran quatre anys més al capdavant
del futbol base local. Només tindre coneixement dels
resultats, el president reelegit va manifestar que agraïa el

suport dels pares a la gestió i el treball dels darrers quatre
anys, que han suposat un canvi substancial respecte al model
anterior. Cornelles també va voler destacar que aquesta
victòria a les urnes li dóna més força per a continuar millorant
aquelles coses que fins ara no han sortit com estava previst.
També cal destacar la felicitació de Francisco Salvador al
president elegit així com a la resta de la junta directiva, actitud
que l’honora i deixa constància de la seua valentia i
honradesa. En acabar, els membres de la junta guanyadora
se’n van anar a sopar a un conegut bar de la ciutat, on les
butxaques van quedar ben eixutes. 

Eleccions a president del Benicarló Base Futbol

text REDACCIÓ
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El Mucbe de Benicarló ha renovat el sistema
d’il·luminació que tenia fins ara i l'ha substituït per
leds, un sistema que millora entre un 80 i un 90%
l’eficàcia il·luminadora i suposa un estalvi de llum
del voltant del 80%. A més, l’emissió calorífica del
led és mínima, amb la qual cosa no afectarà les
obres d’art que s’exposen. El canvi en el sistema
d’il·luminació suposarà reduir a menys de la meitat
la despesa de llum del Mucbe i millorarà
substancialment la qualitat de les seus
exposicions.

Paral·lelament, el Mucbe ha actualitzat el sistema de
seguretat i ha substituït les antigues càmeres de VHS
que es van instal·lar ara fa 10 anys, coincidint amb la
rehabilitació del Centre Cultural, per un sistema de
gravació digital que emmagatzema les imatges en un
disc dur. El nou sistema millora la rapidesa a l'hora de
buscar imatges i la qualitat, per ser imatges en color.

Per últim, el Mucbe ha adquirit 24 panells d’alumini
blanc que permetran muntar exposicions al claustre,
una petició llargament esperada per les associacions i
artistes que sol·licitaven més espais per exposar. El fet
que el Convent de Sant Francesc estiga declarat BIC
obliga a tindre especial cura amb l’edifici històric, amb
la qual cosa era impossible penjar quadres a les parets
del claustre. Ara, amb aquests panells s'obrirà un nou i
atractiu espai expositiu al Mucbe.

text i foto VICENT FERRER

El MUCBE renova la il·luminació i la seguretat

El Club Natació Benicarló, en un intens cap de
setmana a Torrevella i Castelló, va augmentar amb 7
noves medalles el currículum dels alevins

Durant aquest cap de setmana dues seccions del
Club Natació Benicarló van ser protagonistes en
diferents punts del país. L’equip Aleví va participar en la
XXVII Edició dels Jocs de la Comunitat Valenciana a la
piscina municipal de Torrevella (Alacant) on les nostres
joves nedadores Anna, Irene i Nerea van aconseguir un
total de 6 medalles. Mentre en la ciutat de Castelló
l’equip Junior i Absolut va disputar la 8ª edició del Trofeu
Interclubs en la piscina de la Salera a Castelló amb
nombroses victòries en les diferents sèries.

Sens dubte es van emprar a fons les nostres joves
promeses Alevins que van haver de competir al costat
d'altres 34 equips de la Comunitat Valenciana i 250
participants en aquesta nova i calorosa edició de
l'Autonòmic.

Alevins-Torrevella (Alacant)

L’equip femení va estar format per les nadadores
Noemí Anta, Anna García, Vanessa Bel, Irene Sorando,
Marta Valdearcos (4a en 200 m papallona), Neresa
Sorando, Gisele Mateu, Anna Añó i Carla Fresquet. Per
equips es va aconseguir la 6a posició en els 4 x 100
estils i en el rànquing per equips femenins van quedar
en 4t lloc.

L’equip masculí va estar compost per Marc Octavio,
Juan Diego Ruiz, David Valdearcos, Adrian Adell i José
Julián Jaén, quedant en el lloc 12 del rànquing per
equips i que, al final, es van quedar sense medalles, un
poc injust a la vista dels cronos realitzats en una edició
d’alt nivell.

Junior i Absolut – Castelló

L'equip masculí va estar compost per Miguel Piñana,
Marc Fresquet, Agustín Parra, Ferran Remolina, David
Marquès, Marcos Fuente, Guillermo Soriano, Jordi
Curto, Carlos Fuente, Albert Astor, Ferran Marzá, Josep
Navarro, Vicent Prats, Javier Traver i Joan Ferran
Barrachina.

A nivell individual van destacar Miguel Piñana amb la
1a posició en els 200 m esquena i 2a posició en els 50
m. Marc Fresquet va finalitzar 3r en els 50 m papallona
i posteriorment va haver retira-se per unes molèsties
musculars. També Agustín Parra va arribar en tercera
posició en els 50 i 200 m braça, Ferran Remolina 2n i 3r
en els 50 i 100 m braça respectivament. David Marquès
va finalitzar 2º en els 200 m esquena i Marcos Fuente
va ser 2n en els 400 m estils. Jordi Curto  va ser 3r en
els 400 m estils.

L’equip femení va estar compost per Montserrat
Astor, Sara Marquès, Raquel Fabregat, Mari Carmen
Sorlí, Andrea Fuentes, Inmaculada Cerdà, Paula Saura,
Susana del Olmo, Lucía Piñana, Marina Herrero,
Claudia Campos i Meritxell Sospedra. A nivell individual
van destacar Lucía Piñana 3a en els 200 m esquena,
Claudia Campos 3a en els 100 m braça, Meritxel
Sospedra 3a en els 400 m estils, Susana del Olmo 2a
en els 200 m braça i Paula Saura va ser 3a en els 50 m
papallona.

text REDACCIÓ

Set noves medalles

A nivell individual van destacar Miguel Piñana
amb la 1a posició en els 200 m esquena i 2a posició
en els 50 m.

Romiatge Virgen del Rocío de Benicarló 2009 

26,27 i 28 de Juny

FOTO!
El dia 9 de juny de 2009, dos cuiners de

la comarca van triomfar al 43 Concurs
Internacional de la “trucha de León”
(esdeveniment de interes turistic regional)

Juan Vicente Albert de el Pinche de Oro de
Benicarló va fer 3er amb el PLAT LLEONS DE
INNOVACIÓ TRADICIONAL amb uns
Canelons de perdiu foie i bolets amb
bechamel de carxofes i 5é amb el PLAT DE
TRADICIÓ LLEONESA amb “Codillo” de pernil
al forn amb salsa de carxofa i bolets.

Salvador Alcaraz del Llagostí d'or de
Vinaròs va rebre una MENCIÓ ESPECIAL en
la modalitat de “TRUCHA DEGUSTACIÓN”
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E S P O R T S

Dissabte passat, a l'Auditori Municipal, es va
celebrar la gala de l’esport benicarlando, on es van
triar al millor esportista, la millor entitat i la millor
trajectòria dins del món esportiu. La gimnasta Inés
Domingo va aconseguir el guardó, que no va poder
rebre perquè es trobava a Ponferrada disputant els
Campionats d'Espanya on va acabar tercera en la
classificació general en el seu debut com a júnior,
tot i els seus tretze anys. 

El premi a la millor entitat va ser per al Club Natació
Benicarló. I el premi a la millor trajectòria esportiva per
a Pablo Martínez Ruiz. La gal·la va ser presentada pels
periodistes locals Irene Pitarch i Joan Peiró, mentre que
els premis eren lliurats per l'alcalde Marcelino Domingo
i l’edil d’esports Joaquín Pérez Ollo. La gal·la és un
homenatge i un agraïment al treball de tots els clubs i
associacions esportives de la ciutat. Com mostra del
seu protagonisme es van passar unes fotos de l'actual
Campiona d'Espanya en salt d'altura juvenil Cristina
Ferrando, també absent al trobar-se competint. 

Quatre van ser les entitats esportives que es van
presentar al guardó de la millor, valorant-se la gestió
esportiva, la capacitat d’autofinançament i la memòria
anual: Club de Tennis Benicarló, Club natació Benicarló,
Club d'Atletisme Baix Maestrat, i Club Bàsquet
Benicarló, decidint el Consell Consultiu d´Esports donar
el premi al Club natació Benicarló, el president, Antonio
Saura, va pujar a l'escenari per rebre, de mans de
l'alcalde, Marcelino Domingo, el trofeu. Un club que
compta amb 88 nedadors federats, 65 inscrits en
l'Esport Escolar i 122 en la seua Escola de Formació,
tots amb el suport de 242 socis, que li han permès
arribar a la divisió d'Honor de la Comunitat Valenciana.
A continuació va haver l’agraïment a les empreses que
col·laboren amb l’esport base local. El Benicarló Base
futbol ho va fer amb Ashland Chemical; el centre Social
del Bussejador amb IFF Benicarló; la Unión Ciclista

Benicarló amb Arcadio Gregori S.L.; El club de Pesca El
Mero amb la Caixa Benicarló; el Club de Tennis
Benicarló amb IFF Benicarló; i el Club Bàsquet
Benicarló amb Spain Tir. 

Es va passar a l'elecció de la persona amb millor
trajectòria esportiva 2008 amb els següents aspirants:
José Manuel Tarragó Calvet, Club Petanca Bolas i
Bochas; Joaquín Alegret Estrany, Club de Pesca El
Mero; Pablo Martínez Ruiz, Club Atletisme Baix
Maestrat; Fernando Salvador Sebastiá, Club
Baloncesto Benicarló; i Juan Francisco Pons
Casacuberta, Club Handbol Benicarló. El guanyador va
ser Pablo Martínez Ruiz, qui, als 8 anys va començar en
el club a créixer com atleta, amb diverses medalles
nacionals i internacionals en els 110 metres tanques, i
des del 2007 com entrenador del club. Va rebre el
guardó de mans de l'alcalde Marcelino Domingo.
Solament restava saber qui seria el millor esportista de
2008, i van ser els candidats qui es van presentar en la
pantalla col·locada en l'escenari: José Carlos Calvo
Verge, Club Bolas i Bochas; equip sènior femení del
Club Hand-bol Benicarló; Carlos Añó Monllau, Club de
Pesca El Mero; Joel Ralla García, Societat
Colombicultura la Benicarlanda; Gaspar Brau Sainz,
Club de Tennis Benicarló; Francisco Peña Pau, Societat
de Caçadors San Huberto; Miguel Piñana del Pino, Club
Natació Benicarló; Fiorella Chiappe Mause, Club
Atletisme Baix Maestrat; Eduardo Centelles Foix, Club
Bàsquet Benicarló; Inés Domingo Orti, Club Mabel; i
Antonia Esteller Foix, Gimnàstica Manteniment Tercera
Edat. L’elecció va recaure en la jove gimnasta Inés
Domingo Orti, que estava en Ponferrada disputant el
Campionat d'Espanya, on debutant com júnior, tot i els
seus tretze anys, va acabar tercera. Va rebre el guardó
una de les seues entrenadores, Cristina Morales Belda. 

La gal·la es va tancar amb unes paraules de l'alcalde
Marcelino Domingo, qui felicitava  als tres guanyadors i
a tots els nominats, convidant als assistents a un vi
d'honor.

text  i foto VICENT FERRER

Inés Domingo triada com millor esportista de 2008
El Club Natació Benicarló i l’atleta Pablo Martínez guardonats

Mestral. Feia un mestralet de muntanya al Boixar,
diumenge passat a les vuit del matí, que requeria roba
llarga. El mateix mestral que baixa a Benicarló passa
abans per la Tinença, però allà dalt manté la frescor
originària. La puresa.

Reivindicació. Un megàfon ens informava per què
estàvem allà: II Marxa per la Recuperació de la Tinença
de Benifassà. Hi ha maneres diferents de fer sentir la
pròpia veu per defensar una manera d’entendre el país.
Caminar, vam descobrir eixe dia, en pot ser una de
senzilla, barata i plena de sentiments.

Camí, sendera. La millor manera de conèixer un
territori és recórrer-lo a peu. Les senderes de la Tinença
travessaven espais magnífics, sorprenents per al neòfit
en aquelles contrades. Els camins ens confonien amb un
espai poderós que ens transmetia la seua essència.

Poble. Espais humans que mantenen la presència
lligada a l’entorn, a la muntanya. Una altra manera

d’entendre el poblament que cal mantenir intacta per no
oblidar una manera de viure. Amb noms: el Boixar,
Coratxà, Castell de Cabres. Són noms d’esperança,
fidelitat. Noms que parlen un llenguatge oblidat,
menystingut.

Carrasca, boix, savina, roure, pi. Tots els colors del
verd, però sempre un verd nostrat, mediterrani, res a
veure amb les prades pirinenques o de nord enllà. Un
verd propi, pròxim, que amb els anys aprenem a estimar.

Mas. Ressons de les generacions que humanitzaren
aquests llocs remots: mas de la Cova, mas de Vilalta, lo
Maset, la Caseta dels Bous. Imatges d’un passat que
qüestionen el present. 

Terra. El camí fa prendre consciència de la realitat
material del paisatge, de les textures del món que ens
sosté. Textures abruptes, que ens diuen a cau d’orella
que els barrancs i els tossals ja hi eren, allà, abans que
nosaltres.

País. Futur. Tinença.

Tinença

text CARLES LLUCH

Exilis
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Ara li toca al col·legi Catalàn

No contents amb deixar als
xiquets sense poder realitzar
l'assaig general el divendres de
matí, els flamants responsables
de l'Auditori Municipal van fer
una volta mes de rosca a la
malifeta. Dilluns a la tarda.
17'30h. Els alumnes havien
quedat amb els seus monitors
per a realitzar l'assaig general
abans de començar el festival.

però per alli no va parèixer cap
responsable esponsable fins a
les 18'30h., mitja hora abans de
començar l’esdeveniment. Així
que els xiquets van haver
d’assajar utilitzant el xicotet
reproductor que, per sort, duia
el director del centre. Però això
no va ser tot. A l'arribar, els
alumnes van deixar la roba que
havien d’utilitzar en les diferents
actuacions dins els camerinos
(que per cert fa unes setmanes
ja vam dir com estaven
d’aquerosos). Però, de sobte, la
porta d’un d’ells es tanca i, acte

seguit, l’altra. I la pregunta del
milió, qui és la llumenera que ha
posat pany i forrellat als
camerinos i després no les
deixa als responsables dels
actes? I és que ningú les tenia i
com no hi havia cap
responsable municipal que
obrira les portes els xiquets van
acabar actuant amb el posat.
Bona manera d'acabar amb el
treball de pares i mares que,
amb tanta ilusió, han perdut
hores i hores perquè tot
estiguera perfecte...

ve de la pàgina anterior

El cap de govern israelià, Netanyahu, s’ha vist
obligat, finalment, a acceptar una evidència del tot
justa, legal i moral políticament: el dret dels palestins
a un estat propi –“pàtria” l’havia anomenat el Sant
Pare-, però amb la condició de no disposar d’exèrcit
i amb control estricte de les instàncies internacionals.
Com ells, pot ser? Que no tenen exèrcit –bomba
atòmica inclosa- i acompleixen fidelment les
resolucions de l’ONU –des de 1948-?

Es pot fer gala d’un major cinisme?

Marc Antoni Adell

ELLS TAMBÉ?

No contents
amb deixar als
xiquets sense
poder realitzar
l ' a s s a i g
general el
divendres de
matí, els
f l a m a n t s
responsables
de l'Auditori
Municipal van
fer una volta
mes de rosca a
la malifeta.

Benicarló ha estat inclòs en
el portal del comerciant, una
eina web promoguda per la
Direcció general de Comerç
dirigit a tota la xarxa Afic, on la
localitat es troba adherida des
de 1997. 

El web portaldelcomerciante.com

arreplega una destacada relació
d'informació per atendre les
necessitats diàries del
comerciant de la població, va
explicar l'edil de Comerç, María
Ortíz. Entre el seu contingut
figura informació com el racó de l'emprenedor, amb les
fórmules socials possibles, la normativa i les ajudes
existents. Una altra de les seccions és l'espai del
comerciant, amb normativa sobre l'horari comercial o la
relació de festius en els quals es pot obrir a la
Comunitat Valenciana. 

L'artesania i un llistat de totes les associacions de
comerciants de la Comunitat, o la normativa de
consum i comerç, són altres dels aspectes inclosos en
aquest portal. Altres seccions destacades permeten
als usuaris rebre butlletins, conèixer el pla renove
d'aparells condicionats, normativa d'arrendament de
locals o els beneficis de la responsabilitat social
corporativa. 

La xarxa Afic ocupa unisca posició destacada pel
que fa a la informació, sobretot a nivell local. Segons
va explicar Fidel García “el portal ofereix una
informació molt útil de suport a la gestió financera en
temps de crisi, productes financers per al comerç i
directoris i enllaços”. La tècnica de Comerç del
Consistori de Benicarló, Cinta Pellicer, va mostrar
alguns dels treballs realitzats per a dinamitzar el
comerç de la població, com la peatonalització del
centre, la guia comercial, les ordenances municipals,
la possibilitat de descarregar-se models de la xarxa, la
festa de la carxofa o la secció d'associacions gremials
i mercat municipal. A més conté una bústia de
suggeriments perquè els ciutadans i visitants opinen
sobre els comerços de la localitat, per millorar. 

text REDACCIÓ

Benicarló ha estat inclòs en el portal del comerciant

La memòria anual de Cocemfe assenyala al
incivisme i les barreres arquitectòniques com
principals situacions a millorar en 2009.

L'informe anual, que edita Cocemfe i Bamesad,
d’aquest 2008 constata el poc avanç que ha existit en
matèria de sensibilització a l'administració local i
població en general de les barreres que diàriament es
troben les persones amb mobilitat reduïda al circular
pel baix Maestrat. Cocemfe va iniciar una campanya
denominada “avui per mi, demà pot ser que per tu” en
el qual suspenen en solidaritat l’incivisme de la gent a
pesar dels anys de reiterades denúncies contra les
barreres arquitectòniques. 

Cocemfe ha denunciat que continuen havent massa
barreres, voreres sense rampes, cotxes i motos
aparcats a les voreres, que obstaculitzen el pas,
conductors que estacionen els seus vehicles en
aparcaments reservats a persones amb mobilitat

reduïda o passos de vianants, sacs de material d'obra
i bastides que envaïxen voreres i passos de vianants
adaptats, o mobiliari urbà mal col·locat que posa en
perill la integritat dels ciutadans. 

Aquest col·lectiu, que ha liderat la lluita per
l'adaptació de les estacions de tren de Benicarló i
Peníscola després d'indignes episodis viscuts en
primera persona per discapacitats, ha demostrat la
seva vitalitat en la seva participació en múltiples
activitats. El col·lectiu té com objectius la integració
social, laboral, el respir familiar, la supressió de
barreres, la conscienciació i la normalització de la vida
de les persones discapacitades. Per això oferixen
serveis d'informació i assessoria, xerrades en centres
educatius sobre accidents de trànsit i les seves
seqüeles, concursos de dibuix, assistència a fires i
jornades, pràctica d'esport adaptat al Baix Maestrat,
Esport Adaptat (BAMESAD) per a la superació de
barreres psicosocials, o la seva integració en el Grup
d'Investigació, Anàlisi i Treball sobre Discapacitat
(GIAT-D) de la Fundació Isonomía de l’UJI. 

text REDACCIÓ

L'informe anual que edita Cocemfe i Bamesad de 2008
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La diferència turística

Certament tenia tota la raó
del món la regidora eixa de nom
tan llarg, la de turisme, quan va
dir que en un any és notaria la
diferència entre quan estaven el
bipartit i ara que mana ella del
turisme benicarlando. Els
tafaners recordem com va ficar
el crit al cel sobre les pobres
infraestructures turístiques, tant
privades com municipals, que
dia tenia el nostre municipi i com
va criticar l’anterior equip de
govern per aquella suposada
desídia. I ara resulta que amb
aquesta senyora el desgavell
està corregit i augmentat. La
regidora del PSOE, Bel, li ha tret
els colors per la gran quantitat
de coses que falta per acabar ja
a plena temporada. Una
mànega per rentar els peus,
sens dubte ecològica com no
n’hi ha, les passarel·les
amuntegades i sense ficar,
lavabos que no funcionen... Ara
ja només cal que, com l’any
passat, agafe les vacances a
plena temporada. Tal com indica
el seu càrrec.

La diferència turística (i 2)

Per cert, segons ha denunciat
la regidora socialista que
l’Òrgan Municipal Gestor de
platges va arribar a pensar en
no donar les banderes blaves si
la cosa no canviava. Certament
un canvi radical no li estaria de
més, i no de façana, si no de
veritat. Per què, un any amb
cagallons surant, altre sortint
merda pel col·lector de darrera
del Parador, i ara amb les
infraestructures a mitges, i
continuant sense depuradora,
que voleu que us diguem...?
Credibilitat, allò que és diu
credibilitat, per donar-nos-en
una de bandereta, però de
plàstic (no biodegradable) i que
ens fique “marranos”. 

Jazzilandia

Un tafaner que s’avorria,
passant per davant d'un cartell
deixos que hi ha a la plaça del
crimen de Cuenca (encara que
ell no va ser), on posen la
programació del Castelló
cultural eixe (entre altres coses
la del Palau de Congressos de
Penícola), ha vist que encara
està la programació del festival
de jazz de Peníscola de l’any
passat. Allí que es va quedar
pensant si era que se n’havien
oblidat de canviar-lo o, tal volta,
devia ser una mesura de crisi i,
per si el tornen a fer, doncs, ja el
tenen i no caldrà canviar el
cartell. Estalviadors que són
estos peniscolans o els del
Castelló Cultural. De tota
manera, no estaria de més que
amb un grafo d’eixos
permanents, perquè no
s’esborre, li canviaren l’any i la
data.

De tècnis i funcionaris
diversos

De pedra es van quedar els
alumnes de la Universitat
Popular quan diumenge passat
van acudir a desmuntar
l’exposició de final de curs.
Seguint les indicacions, es van

personar a les instal·lacions,
deixant de costat menjars
familiars, i compromisos
diversos, propis d'una jornada
festiva. No comptaven amb la
presència aïrada d’un 'protector'
de les instal·lacions, que es va
negar a permetre el
desmuntatge de la susdita. En la
seua defensa, es va remetre al
seu contracte laboral on,
segons assegurà, consta que és
'tècnic encarregat de la
vigilància del recinte' o alguna
cosa per l’estil. Sempre segons
les seues declaracions, no tenia
cap ordre escrita de permetre el
desallotjament de les sales i va
dir que allí no entra ningú. Així
que allí és quedaren les
pertinences d’aquells alumnes
que, molt gustosament, havian
cedit per a major glòria de les
il·lustres parets del convent. A
tal nivell arribà la discusió, que
els alumnes van optar per
desistir en les seues intencions,
deixant les instal·lacions tal i
com les van trobar. El problema
va arribar quan els encarregats
del muntatge de la següent
exposició, que havia d’omplir les
sales, van arribar dimarts i es
van trobar amb el recinte ple.
Però aqueixa, és altra història...

ve de la pàgina anterior

laveubenicarlo@terra.es

Si es vol ser rigorós i una mica ritualista, cal començar
una llibreta d’anotacions d’estiu precisament el dia –per
no dir l’hora i el minut i el segon exacte- en què l’estiu
astronòmic arriba. I això passa precisament avui. Malgrat
la dada científica, el dubte em trasbalsa: ¿hauria de
començar aquesta llibreta de notes d’estiu precisament
avui o hauria d’esperar a fer-ho el dia de Sant Joan
perquè en realitat és quan celebrem l’entrada de la nova
estació? Sense voler-ho, el conflicte de la modernitat
entre la tradició científica i la tradició religioso-ritual-
esotèrica es fa evident. Si hem de fer cas als astrònoms
–i em sembla que tenen prou credibilitat per merèixer la
nostra confiança-, la nit més curta de l’any serà la d’avui.
Però la mania de les tradicions populars, en bona part
d’arrel cristiana o de tradició cristiana que es va fer seva
una celebració més ancestral,ens desplaça les dates del
calendari. Ara penso que hauria estat millor esperar a
començar aquesta llibreta tot just després d’haver-me
mullat els peus a l’aigua quan la nit del 23 de juny deixés
pas al nou 24. Sempre he volgut ser respectuós amb allò
que la ciència ens aporta com a veritats indiscutibles,
úniques, demostrades, però em sorprèn a mi mateix una
mena de força oculta que m’arrossega cap a formes de
ritualismes  obertament irracionals.  Potser serà l’edat,
aquests anys que passen de pressa i que hem fan
prendre consciència de la finitud de la vida d’una manera
ben palpable i a voltes crua? Potser serà que vull validar
l’existència de forces o ritmes ocults de les coses? O
potser serà aquesta calor, aquesta remaleïda calor que
em fa suar de mala manera i que em deixa aixafat, com
una  ànima en pena?

Afortunadament, però, la  racionalitat s’imposa i
estreno aquesta llibreta precisament avui, diumenge 21
de juny, el dia en què astronòmicament comença l’estiu.
Alguna cosa em diu que això em portarà sort, que aquest
estiu tindrà alguna sorpresa interessant que ara està
oculta en algun lloc, esperant que arribi el moment, que
el destí es faci realitat, que la Lluna ho marqui.

24 de juny

La nit ha estat sorollosa, calorosa i tendra alhora. Ara
escric amb certa mandra perquè la calor és viva i perquè
estic una mica emboirat –em sembla que el cava em fa
més mal que abans, encara que aquesta nit francament
no n’he begut massa. Vull constatar en aquesta llibreta la
satisfacció secreta –i una mica clandestina- pel
compliment del ritual d’aigua. Se’m fa difícil viure el dia
d’avui com un dia feiner perquè els anys de la infantesa

els vaig viure en un indret on avui era festa de guardar –o
de dormir. I aquesta mandra que ara tinc no és només
perquè tinc son i perquè fa calor i perquè allò que queda
de cava dins el meu cos va fent el seu procés de
metabolització i d’eliminació tan lentament com pot. En el
fons, sento que dins meu hi batega l’enyor  d’aquells sant
Joan de la meva infantesa amb la foguera que fèiem al
carrer de casa. Aleshores, el carrer  de casa encara no
l’havien asfaltat i la terra permetia fer una petita foguera
al voltant de la qual tot el veïnat es reunia. Tot començava
força dies abans amb la recollida de trastos vells i papers
que anaven fent una bona pila. La tarda era de
preparació de la petita foguera i el moment màgic de
l’encesa, quan la llum del dia s’escolava carena enllà,
feia créixer unes flames que de seguida volien llepar la
nit. L’endemà quedava ben definit el rastre de la foguera. 

També penso en aquesta festa com la festa nacional
dels Països Catalans, d’aquests països nostres que es
van dissolent en la misèria, en l’autododi, en el no-res.
Aquests països nostres que, si mai van ser un projecte de
llum, de flames, de vida, ara sembla que siguin unes
flames que s’apaguen. No sé si ni tan sols en queden les
cendres, com quedaven al carrer de casa l’endemà de la
revetlla.

Ara l’estiu ja està definitivament encetat. Caldrà
pensar que en fem, ara que estem en temps de crisi.

21 de juny

text JOAN HERAS

Llibreta d’estiu
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m permetrà, i no s'ho
agarre a mal, que
comence amb l'espifiada
de la setmana. L'accent

que li han posat al seu mateix
cognom, senyora Garcia, estic
convençut que el bo del seu germà,
sense estridències però amb
fermesa, l'haguera llevat amb un
retolador roig llampant i li haguera
recordat, a qui fóra, que les planes
acabades en vocal no s'accentuen.
Queda dit. 

No sap com m'ompli de goig que a
Benicarló se li reta un homenatge
digne a un dels seus fills. Estem
acostumats a menysprear tot el que
siga d'ací i a adular en excés tot allò
que ve especialment del sud i
d'occident. Som així, no podem fer-hi
més, però caldria que començàrem a
replantejar-nos-ho. Amb dificultat he
llegit la placa que per sempre més
quedarà a l'entrada de la Biblioteca
Municipal. No sé de qui haurà estat la
idea però cal felicitar-lo. Emotius els
versos de Manel: “Bastaria sols un
mot per fer més digne el món. I
nosaltres no som res si no som
paraules”. Li pego voltes al mot.
Dignitat, amor, vida, poesia... país,
llengua, poesia... No sé. Inisisteixo,
l'han encertada amb el tema de la
setmana i l'Ajuntament també l'ha
encertada aquesta vegeda. I mire que
els costa, eh? Perquè ací, i perdone la
barbaritat però és com ho sento ara
mateix, no som capaços de
reconéixer res de ningú si no cria
malbes. És rídicul (és aquest, Manel,
el mot del nostre Ajuntament?),
absolutament ridícul, que el camp de
futbol no porte el nom d'Àngel Alonso
perquè no ha sigut futbolista del
Madrid o del Múrcia o seleccionador
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. És ridícul,
absolutament ridícul, que
benicarlandos il·lustres no tinguen el
reconeixement que tindrien si foren
de qualsevol altre poble. En fi. 

Mire, avui m'he capficat en això
dels mots. No tinc ganes de guerra
amb ningú, de veritat. Només que ja
no puc més de carabassins, soques i
trompinos que no en tenen prou de fer
el ridícul (em repeteixo?) sinó que, a
més a més, en fan ostentació. Els
mots fan les llengües i nosaltres, de
llengua, en tenim una. No cal passar-
se la vida repetint-ho, però tots els
nostres mots moriran d'inanició,
moriran perquè les administracions
els deixaran morir i aqueix dia no molt
llunyà hi haurà qui es menjarà un
pollastre i estarà content perquè
haurà contribuït a allò que deia
Franco que la unidad de los hombres
y las tierras de España es intangible.
Hi haurà contribuït amb les seues
normalitzacions del castellà i amb les
seues manipulacions i sobretot
animat per la nostra ignorància, per la
nostra deixadesa, pel nostre ancestral
meninfotisme. I nosaltres, els qui
encara ens creiem que podem salvar
els mots, ens n'anirem amb ells amb
la nostra impotència, la nostra ràbia,
la nostra fel amarga i, sobretot,
sobretot, amb la sensació que no hem
fet el que calia. Més mots: ràbia,
fàstig... resignació, resignació,
resignació. 

Però, va, deixem-ho perdre
(literalment) tot. Per sort ens queda
l'humor. No ens podran negar el dret
de riure, fins i tot de riure'ns d'ells. I en
això de l'humor cal reconéixer la que
La Veu és una publicació avançada.
La fotesa sempre ha estat el refugi del
perdedor, sempre ens quedarà la
possibilitat de descollonar-nos io de

descollonar-nos amb motius. Com em
fan riure els tafaners. Que bona és la
foto del turista un millón a la
inauguració de la biblioteca armat
amb el seu para-sol, la seua cadireta
platgera i tot atent per si queia alguna
cosa. Sensacional. Per cert, ara que
parlem de turistes i biblioteques. A mi
personalment em sembla molt bé que
qui vulga llegir el Marca, l'ABC o
qualsevol altra publicació que no siga
aquesta revista (l'any passat no la
compraven a la biblioteca del
Morrongo) es gaste els diners al
corresponent quiosc. Per tant, que la
biblioteca (diariteca o revistiteca de la
platja) desaparega em sembla un
encert. Enhorabona a la regidora
corresponent per haver alguna cosa
de substància. 

Acabaré fent un breu comentari
sobre les fotografies en què apareix la
nostra primera autoritat. A la portada
se'l veu amb un perfil abdominal
preocupant. Aquest xic o menja
massa, o fa poc esport o simplement
se li ha quedat el talle de president de
falla. A l'última, amb la mateixa
camisa, apareix al costat del nostre
Cuenca; em preocupa la tendència
que té el senyor Domingo a tapar-se
la cara amb les mans, el veig
preocupat, patint... i no sé per quin
motiu si des que estan ells a
l'Ajuntament ha quedat clar que a
Benicarló ens ponen totes: ja tenim
l'escola oficial d'idiomes, solucionat -a
bones hores- el problema de la
partida Povet, iniciades les obres de
les carreteres de Càlig i peníscola, el
valencià una mica més malament que
fa uns mesos... què més se li pot
demanar a la vida?   

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

text EL LECTOR

E
Reconeixement

Encara quer no vos ho
cregueu els tafaners hem rebut
un allau de comentaris divertits
sobre la imatge i comentari del
Micolor de la setmana passada.
Segurament podrà passar a
l’antològica del que portem fet
fins ara. En fi, agraïts, però que
conste que nosaltres poca cosa
hem fet, els dos personatges en
qüestió, ell solets s’ho fan tot. I
és que donen per a molt.

Turistes de formigó

Llegim a la premsa seria que
aquest estiu la Comunidad rebrà
un 20% menys de turistes que
l'any passat. Doncs que bé, més
amples estarem. I ara que faran
amb tots eixos pisos, hotels i
apartaments buits? Quan
d’espai desaprofitat! Llàstima
que es gastaren eixos diners en
formigonar i formigonar el
territori en lloc de fer un
Benicarló més agradable i més
bonic per als benicarlandos.
Marcelino, a vore si fas més cas

de la gent del Fòrum de
Participació Ciutadana! Que per
alguna cosa es va fer!

Estació adaptada

L’altre dia una veïna de la
nostra població que havia d’anar
a l’estació per agafar un tren va
quedar-se sorpresa de com de
bé han apanyat l’accessibilitat a
les andanes. Havien ficat uns
ascensors acristallats que eren
una “moneria”. Per fi gent amb
la seua capacitat de moviment
disminuïda, gent gran, o
qualsevol amb maletes, podrà
moure’s per les andanes sense
problemes. Ara només caldria
que tots els trens sigueren
accessibles. Però bé, tot
arribarà, que diu la gent gran.
Esperarem.

Banquets unipersonals

Però tot i l’adaptació el que
no cal es haver-se d’adaptar, el
cul, als pocs seients que han
deixat a sota del parral que
cobreix l’andana principal. I és
que només hi ha un parell. La
resta, a l’exterior, perquè la gent
puga ficar-se ben morenet, per
no dir color gamba, si ten
passes, ara a l’estiu, o agafar
una galipandria a l’hivern quan
ploga una mica. Nosaltres, com
d’idees no ens falten, vam
recordar les paraules del
supermegaregidor Kuen-ka, que
va dir que volien de llevar els
banquets, unipersonals, del
carrer de l’Hernan Cortés i, vam
pensar... idea, per què no en
fiquen uns quants d’eixos, que
aniran a parar a qualsevol racó i
els fiquen a l’estació per
completar els que fan falta a
sota el parral? I la gent
segurament li ho agrairà! Ah, i la
idea és debades!

Riu Sec navegable

Ara resulta que a la
Generalitat no saben res de
l’embarcador nàutic que el
nostre Megaregidor va anunciar
que tindríem a la Rambla de
Cervera. I és que aquella
portada memorable de La Veu
s’ha vist contestada pel
conseller del ram que ha dit que
ell no sap res d’això de fer el riu
sec navegable. Una altra de les
kuen-kades a les que ens té
acostumats el regidor més
treballador del nostre
ajuntament. Tot i que de
vegades se li’n va la força per la
boca. És el que hi ha. I no hi ha
més.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Estem
acostumats a
menysprear
tot el que
siga d'ací ...
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Depuramenys
No cal dir que el nostre municipi

en matèria mediamabiental està a
la cua del país, juntament amb la
nostra ciutat veïna del sud. No
tenir un abocador legal, ni una
planta de reciclatge, ni una
depuradora, ens situa, sense cap
mena de dubte entre els més
contaminants i contaminats dels
municipis costaners. Tot, i totes
les banderes blaves, ISO,s,
Qualiturs i demés guardons que ens vulguen
donar per envoltar les nostres vergonyes.

Ara pera ara, la nostra ciutat continua en la
seua fase aguda de convertir la nostra mar
mediterrània en el seu femer particular amb un
emissari submarí que l’únic que fa és enviar la
merda uns kilòmetres mar endins. Com aquell qui
amagan la merda sota la catifa, al no veure-la, ja
està content. Satisfet de com de neta “apareix” la
casa.

Però sembla que, per fi, tindrem depuradora.
Aviat començarà tota la tramitació i podrà ser una
realitat. Tant d’estira i arronsa entre els partits
polítics i una Generalitat més preocupada en
gastar-se els diners en grans esdeveniments
mediàtics, ens ha conduït a aquesta situació que,
no ens oblidem, ha propiciat una multa de la
Comissió Europea per no acomplir les seues

directives en matèria
mediambiental.

A més, aquest endarreriment,
d’entrada, també ens portarà altra
conseqüència negativa, que la
construcció se’ns quede menuda
abans de començar. Si el 2004 ja
estaven pels 16.500 m3  d’aigües
residuals, i l’EDAR que ens
construeixen té un pico màxim de
depuració de 18500, no cal ser un

linx per adonar-se’n que, a data d’avui,
segurament ja passem d’eixos 18500 m3 d’aigües
residuals que té per depurar, de pico màxim, la
nova EDAR. Altra volta ens ha passat el mateix
que amb el nou centre de salut, que abans de
començar ja se’ns ha quedat menuda. I les
conseqüències quines seran, doncs que si no
fiquen en marxa, ja, la tercera línia que diuen
podem tenir, no és podran depurar totes les
aigües residuals que arriben a la nostra
depuradora. O siga, que l’excedent,
probablement, anirà a la mar sense depurar. Amb
la qual cosa, tot i que una mica menys,
continuarem contaminant.

I la pregunta que esns fem és, alguna vegada
es faran les coses amb una previsió suficientment
folgada perquè no ens passen aquestes coses?
Veurem quina serà la resposta política. Si és que
la hi ha.
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Carxofa: 
Tot i que ja no és temporada, unes quantes a la paella, sempre deixen un bon gust, i totes les

entitats esportives benicarlandes, que han fet que el nom de la nostra ciutat s'escampe per tot
arreu amb el seu bon quefer, sé les mereixen, de totes, totes. Que continue així per molts anys.
Sense vosaltres hagués estat impossible que el nostre Benicarló, esportivament parlant, haja
arribat on ha arribat i siga així de conegut.

Panissola: 
Rasposa i enganxosa per el nostre ajuntament. La Gala de l'Esport benicarlando es mereixia

un reconeixement més acurat. Si l'Auditori havia de ser el lloc de trobada de totes les entitats, i
els guardonats,sentir-se acollits, ho hagueren pogut fer una mica millor. Una convocatòria com
cal, una publicitat com cal, amb un embolcall adient, probablement serviria perquè la Gala no
quedés completament desdibuixada tant pel poc públic assistent com per un piscolabis que
pareixia que els havien obligat a fer-lo. Tal volta seria millor replantejar-s’ho i canviar de format. I
és que cada vegada anem a pitjor
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Per Xavi Burriel

“Ens venen”
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