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TAFANERS: Els polítics ho veuen tot de colorins

El dijous 25 es va inaugurar al Mucbe l’ exposició
“Art Europeu” organitzada per El Drac. 

L’Acte de inauguració va ser una perfonmance al
claustre del convent de l’escola de teatre L’Escenari.
L’exposició romandra oberta fins el 26 de juliol i consta
de  una amplia mostra multidisciplinar d’obres d’artistes
de tota Europa.

text REDACCIÓ fotos JESÚS MAESTRO

“Art Europeu”
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a AAVV de les
partides litorals Riu,
Surrac i Aiguaoliva van
comparèixer ahir per

denunciar una vegada més l’oblit
al que la seua causa es troba
sotmesa. Aquest col·lectiu es va
fundar per denunciar la situació de
degradació de la costa nord de
Benicarló i l’absència de serveis
en una zona que volen que tinga
possibilitats urbanístiques en el
futur PGOU. Segons va explicar
Manolo Roca ahir “en els últims
mesos ni Ministeri ni Generalitat

han fet allò que havien promès”.
Així, Roca, va recordar que “no
s'ha abocat abans de l'estiu
l'arena de Cullera per frenar la
regressió com mesura urgent
mentre arriben altres mesures,
una solució barata”. 

D’altra banda en la part dels
incompliments del Ministeri, va
recordar que tampoc s’ha
convocat la Comissió de
Seguiment , una cosa de la qual
l'alcalde responsabilitza al
subdelegat del Govern. Però
d’altra banda el líder veïnal va
assenyalar que “ha arribat el

moment que Vicente Rambla, que
va visitar el lloc, actue i agilitze el
pla B, perquè fins al moment, i a
pesar dels compromisos de PP i
PSOE, els resultats han estat
nefasts”. L’associació de
propietaris va responsabilitzar de
la situació al nul avanç del
Concert previ. “Açò clama al cel,
es va començar la seua tramitació
fa sis anys i ja no sabem que està
passant amb tants retards”, va dir.
Al seu judici “hi ha maniobres i ja
no pensem en no res de bo”, va
assegurar i va assenyalar
l’arquitecte municipal i tècnics
com responsables de la poca

Els veïns de Riu, Surrac i Aiguaoliva titllen de nefasta la
gestió urbanística i acusen a Ministeri, Ajuntament i

Generalitat d’oblidar-los
La AAVV de les partides litorals Riu, Surrac i Aiguaoliva van comparèixer ahir per

denunciar una vegada més l’oblit al que la seua causa es troba sotmesa.

L
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Marc Fresquet, Miguel Piñana i Susana del Olmo
protagonistes principals d'un Club Natació
Benicarló que va aconseguir 14 medalles en el
Campionat Autonòmic Junior i Absolut. 

Aquest passat cap de setmana, 27 i 28 de Juny, es
va disputar el Campionat Autonòmic Junior i Absolut
d’estiu a la ciutat d'Alacant en les instal·lacions de la
piscina municipal MonteTossal. En ella es van donar
cita 23 Clubs de la Comunitat Valenciana amb 261
nedadors i nedadores amb mínimes autonòmiques
acreditades. 

Un club Natació Benicarló “que es va emportar el gat
a l’aigua” amb la 2ª posició per equips femení junior i la
4ª en masculí, i que no cessa de trencar barreres, va
demostrar tenir les mesures preses a la piscina
olímpica. Tot això a la vista dels triomfs assolits amb 14
medalles i una nova mínima d'Espanya absoluta en el
que va ser un compromís, a priori, molt complicat al
tenir un equipo Junior en una competició plena
d’absoluts però que no va impedir l’efectivitat en els
marcadors. 

I com a resultat d’aquests nous triomfs Miguel Piñana
acudirà el pròxim 21 al 24 de Juliol al Campionat
d'Espanya de Natació que se celebrarà a Las Palmas
de Gran Canària. També Marc Fresquet i Susana de
Olmo tenen pendent una cita el pròxim 15 al 18 de Juliol
a Orense on nedaran en els Campionats d'Espanya
Junior d'Estiu.

Així, un Marc Fresquet molt inspirat va aconseguir
medalles en totes les sèries séries i es va encarregar de
“moure” la maquinària del Club Natació format aquesta
vegada pels nedadors i nedadores Miguel Piñana,
Agustín Parra, Marcos Fuente, David Marquès, Ferran
Remolina, Paula Saura, Susana del Olmo, Andrea
Fuentes, Sara Marquès, Montserrat Astor, María Coll,
Raquel Fabregat i Meritxell Sospedra. 

MEDALLER

Marc Fresquet Burriel 

2n  plata 50 m papallona 27.59 - 2n plata 50 m lliures 25.57 – 3r

bronze 100 m papallona 1:01.54 – 3r bronze 100 m lliures 55.75 

Miguel Piñana del Pino 

3r bronze 100 m esquena 1:02.26 - Mínima 

Campionat d'Espanya  

Andrea Fuentes Barreda 

2a plata 50 m lliures 30:05 

Susana del Olmo Cerdà 

3a bronze 200 m braça absolut 2:49.85 – 3a bronze 200 m braça

junior 2:49.85 – 3a bronze 100 m braça 1:21.19 

Sara Marquès Villarrolla 

3a bronze 400 m estils 5:40.59 

Equip relleus femení( Andrea, Maria, Susana i Paula) 

3s bronze 4 x 100 estils 5:01.10 

text REDACCIÓ

EQUIP... MILLOR IMPOSSIBLE 
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agilitat en matèria urbanística i la
situació de “encallament” del
document urbanístic. Així va
assenyalar que volen “repatriar” a
alguns propietaris de dos de les
partides a uns terrenys propers a
l'actual cementiri. “Quan els socis
s'han assabentat que volen llevar-
los les seues finques de primera
línia de mar per a canviara-les per
altres quatre quilòmetres endins
prop del cementiri, s’han calfat
molt els ànims”, va assegurar. La
zona acollirà també part de
l’aprofitament que correspon als
propietaris de la Tossa, que queda

protegida en el concert previ.
Roca va recordar que cada mes
que passa canvien les lleis i ens
trobarem ara amb una nova LUV
que elimina la necessitat dels
concerts previs. “Com es pensa
conjugar açò perquè no quede en
paper mullat?”, es va preguntar.
Aquest col·lectiu va reclamar una
solució que llance un dels
passejos litorals més bonics de la
Comunitat Valenciana, amb zones
verdes i aparcaments. Per aquest
motiu han reclamat al president
del PP local una entrevista que no
es dóna. “Per primera vegada en
tres anys no ens contesten”, va
alertar. 

Mobilitzacions i accions
judicials

El col·lectiu veïnal va anunciar
mobilitzacions d’àmbit nacional i
van explicar que estudien al costat
dels seus serveis jurídics la
possibilitat de reclamar a través
d’una querella al Consistori per les
pèrdues d’aprofitament a que els
va dur el vigent PGOU de 1986 ja
que, segons sostenen, “hi ha
documents que diuen que açò era
una ciutat jardí semiintensiva
urbanitzable i ara és rústica”. Per
a Roca “seria una cosa pareguda
al cas Arizmendi i reclamaríem de
80 a 100 milions d'euros”. La
superfície d'aquest àmbit és de
prop d'un milió de metres
quadrats. La resta de la roda de
premsa la van dedicar a criticar a
la Conselleria “per voler especular
amb els terrenys, dissenyant horts
protegits en 800.000 metres
quadrats d’aquestes zones
litorals” i va advertir que “anirem a
la Comissió de Peticions de la UE
a denunciar-lo si prossegueixen
amb les seues intencions”. 

L’alcalde de Benicarló no veu
motius perquè els veïns de la

costa nord demanen
indemnitzacions 23 anys

després

L’alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, va dir
desconèixer les pretensions de la
idea llançada per l’associació de
veïns de les partides Riu, Surrac i
Aiguaoliva. Segons Domingo “no
té massa sentit que no
presentaren ni una sola al·legació
en el seu moment i ara després de
més de 20 anys vulguen
indemnitzacions”. El Consistori
valorarà més endavant les
declaracions dels veïns de les
partides litorals del nord, que van
mostrar el seu desacord amb el
retard del Concert previ i amb
certs “moviments” que tenen com
a objectiu aquestes partides semi-
verges del nord de la localitat.

ve de la pàgina anterior

“Estudien la possibilitat de reclamar a través d’una querella al Consistori”

El passat cap de setmana es va celebrar a Motril
(Granada) el Campionat d'Epanya d'Atletisme
individual, on l’atleta benicarlanda, Cristina
Ferrando, es va proclamar campiona amb un millor
salt de 1,74 metres. 

L’atleta es mostrà molt nerviosa al llarg de la
competició doncs havia de saltar 1,75 per a participar en
el Campionat del Món que se celebrarà a Itàlia. Tot i així,
la benicarlanda ja tenia la mínima però es jugava la
classificació ja que altres tres atletes tenien l’oportunitat
d’aconseguir la mínima, però al final dels campionats
ningú va superar la marca de Cristina Ferrando, que
aquesta temporada s’ha fet amb el títol juvenil i júnior,
saltant en totes les competicions més de 1,70 metres. El
dilluns la Federació Espanyola d'Atletisme va donar a
conèixer la llista de seleccionats per al Campionat del
Món, on es confirmava que la benicarlanda serà la
representant espanyola en el salt d’altura femení. Així
mateix el Comitè Olímpic Espanyol donava a conèixer el
dimarts la selecció definitiva per als Jocs Olímpics de la
Joventut que se celebraran en la ciutat finlandesa de
Tampere del 18 al 25 de juliol pròxim, on també
competirà Cristina Ferrando.

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando aconsegueix el seu passaport per el Mundial 
i els Jocs Olímpics de la Joventut

El migcampista gadità Felipe Macías podria
signar amb el CD Benicarló al llarg d’aquesta
setmana si cristal·litzen les converses amb el
president del club Pedro Jimenez. 

El jugador, que va eixir de la pedrera del Cadis ha
jugat en els següents clubs: Cadis B, San Fernando,
Almansa, Caravaca, Olímpic de Xàtiva i Pego; té 28
anys i fa uns dies va estar a Benicarló on va visitar les
instal·lacions del Municipal “Pichi Alonso”. Per altra
banda el president ha comentat que el club ha concedit
quatre baixes: Emilio, Javi Ferreres, Caracuel i Ángel
Bel, aquest últim sembla que recalarà al Sant Jordi,
equip que també s’ha fet amb els serveis del
centrecampista Carrillo, que la temporada passada
militava  al Vinaròs. I respecte a l’operació retorn, el
president ens confirmava que realitzaran la
pretemporada Raúl Martínez, Layo, Alex Sorlí i Ferran,
sobre els quals decidirà Pepe Abad abans d’iniciar la
temporada. Respecte a Macías, si signa, l'equip
comptarà amb un jugador que li donarà un toc d'ofici al
jove equip benicarlando, ja que és molt tècnic, amb joc
fred i cerebral, amb bona visió de les jugades i
lliuraments molt precisos amb passades llargues i bon
rematador de cap. Encara que tot açò 

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló molt interessat pel centrecampista gadità Macías

El Consistori valorarà més endavant les
declaracions dels veïns de les partides litorals del
nord, que van mostrar el seu desacord amb el retard
del Concert previ i amb certs “moviments” que tenen
com a objectiu aquestes partides semi-verges del
nord de la localitat.
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Benihort va créixer un 15,62% en el 2008, tal com
es desprèn dels seus comptes anuals. Aquestes
dades econòmiques, al costat d'uns altres
d'interès, es van fer públics durant l'Assemblea
General Anual que es va celebrar aquest divendres
26 de juny a la nit en les instal·lacions que la
cooperativa benicarlanda té en el Polígon
Industrial de Benicarló. 

Un centenar de socis de Benihort van participar en
aquesta assemblea anual en la qual es van donar a
conèixer els “Comptes Anuals i Informe de Gestió
corresponents a l'exercici 2008, juntament amb
l'informe d'auditoria de comptes anuals”. En ella van
intervenir el president Florencio Herrero, el director de
l'empresa Guillermo Edo, així com el cap
d'Administració, Jaime Climent. 

El director Guillermo Edo va ressaltar en la seua
exposició que “Benihort va créixer un 15,62% en l'any
2008”, una dada que la situa entre les empreses que
més ha crescut en la nostra comunitat dins del sector
hortofrutícola” De la mateixa manera, va informar que
“la mitjana de creixement de l'empresa en els últims 10
anys ha estat d'un 15%”. 

De l'informe de gestió presentat per Edo també
s'extrau que totes les àrees de la cooperativa agrícola
benicarlanda han crescut en el 2008, encara que la
secció de cítrics ha despuntat amb un volum superior
als 40.000.000 de quilos, el que la converteixen en
l'àrea que més ha aportat a les xifres globals de
l'empresa. 

Amb tot aquestes dades sobre la taula, el president
Florencio Herrero va manifestar que “l'exercici  2008
ha estat marcat a nivell mundial per la crisi. Nosaltres
els pagesos estem acostumats a viure en una crisi
permanent propiciada pels baixos preus de les nostres
rendes agrícoles i també la intentem esquivar. Però a
pesar d'aquests baixos preus, penso que hem de
sentir-nos orgullosos pel treball del passat any que ens
ha dut a registrar importants xifres per a la nostra
empresa”. 

Com una de les tres primeres cooperatives de la
Comunitat Valenciana, Benihort continua diversificant
el seu negoci i complementa l'àrees més tradicionals
com la d'hortalisses, cítrics o subministraments amb
unes altres d'emergents. 

Entre les més recents es troba Benihort Distribució
que ja compta amb 5 fruiteríes i que contínua
expansionant-se. Al seu costat, se situen altres dos
importants projectes: el d'energia fotovoltaica i el de
subministrament de carburants que en aquest 2009
volen veure assentades les seues bases. 

text REDACCIÓ

BENIHORT VA CRÉIXER UN 15,62% EN 2008

El passat cap de setmana l'escola de ciclisme del
CC Deportes Balaguer va participar a Nules en una
nova prova de les escoles provincials de ciclisme,
aconseguint al final molt bons resultats, amb dues
victòries en la categoria femenina per part de Mar
López i Isabel Balaguer. 

En la modalitat de gimcana els resultats dels ciclistes
benicarlandos va ser els següents:

PROMESES: 1a Isabel Balaguer. 10é Oriol Querol.
16é Ander Penya. INFANTIL 1r: 5é Sergio Castell.
INFANTIL 2n: 4t Joel Valera. A continuació es va
disputar la carrera sobre un circuit urbà, amb aquests
resultats: PROMESES: 5a Isabel Balaguer. 13é Oriol
Querol. 16é Ander Penya. PRINCIPIANTS 1r: 11º
Alejandro Carceller. PRINCIPIANTS 2n: 7a Míriam
Querol. ALEVÍ 1r: 1a María del Mar López. INFANTIL 1r:
11é Sergi Castell. INFANTIL 2n: 10é Joel Valera. Pel
que fa a l'equip cadet, van participar en la població
tarragonina de Camarles en una carrera que puntuava
per a la Copa Catalana de cadets, competint amb els
millors ciclistes catalans de la categoria, aconseguint
les següents classificacions: 7é David León. 13é Marc
Lluch. 15é Julián Balaguer. 40é José Luís López.

Bons resultats dels ciclistes del Deportes Balaguer

text i fotos VICENT FERRER

Diumenge passat 28 l’equip cadet
de ciclisme Blatem-Benicarló es
desplaçà a Catalunya per a disputar
una carrera de cadets al Prat de
Llobregat. 

Els corredors benicarlandos van
realitzar una bona cursa amb esment
especial a Marc Lluch, el qual, va estar
escapat durant més de mitja carrera
aconseguint una meritòria tercera
posició en la classificació final, però sent
el primer entre els cadets de primer any.
Donada la duresa del recorregut només
van finalitzar la prova 25 corredors. Els
resultats dels ciclistes benicarlandos
van ser aquests: Marc Lluc 3r i primer
(cadets primer any), David lleó 12é.
També van prendre l'eixida Julián
Balaguer, Isaac Sòria, José Luís López i
Iván Cheto.

Dura cursa de l’equip ciclista Blatem-Benicarló a El Prat de Llobregat

text i foto VICENT FERRER

Els corredors benicarlandos van realitzar una bona
cursa amb esment especial a Marc Lluch
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Nascuda a Brussel·les en 1943. Als 11
anys va fer la seua primera exposició en
Usumbura  (Bujumbura) - Àfrica.  De
tornada a Bèlgica, va estudiar en la
reconeguda Escola Superior
d'Arquitectura i de les arts visuals “L’
Abbaye de la Cambre” a Brussel·les, en la
qual Paul Delvaux era professor. Va
cursar els estudis d'arquitectura i
decoració d'interiors.  

A Benicarló ha sigut impulsora de
projectes culturals com “L’art al carrer”,
les exposicions al Parador de Turisme,
l‘escultura de “Els llauradors” de José
Caldés, diverses instalacions ceràmiques
de Miguel Cavero com la renovació de la
font de Mestres del Temple, la fundació
del grup pictóric “Inconsciente Colectivo” i
moltes altres.

La seua exposició actual al centre
Comercial Costa Azahar pot visitar-se fins
el18 de juliol.

Exposició de pintura: 

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

Els dies 18 i 19 de juny van tindre lloc els
concerts de música de cambra que cada curs
realitzen els alumnes del Conservatori “Mestre
Feliu” de Benicarló dins del marc del claustre del
Mucbe, i com a final de curs es va celebrar el
concert de cloenda amb les actuacions de
l'Orquestra i la Banda del Conservatori. 

En aquest acte van tindre lloc diverses donacions: el
flautista Jordi Grau va regalar al centre tota la seua
biblioteca composada de partitures i llibres relacionats
amb la música, tantmateix l'AMPA del conservatori va
fer entrega de la col·lecció integral de CD del
compositor J. Haydn i per finalitzar les donacions, el
director del Conservatori Rafel Ávila, va rebre  de les
mans de la pintora benicarlanda Carmen Jovaní , un
quadre amb motius musicals d'una bellesa expressiva
que de ben segur va quedar en la memòria de tots els
assistents. Per a finalitzar l'acte es va fer entrega d'un
diploma i un peti record a tots els alumnes que aquest
curs han finalitzat els seus estudis professionals en el
Conservatori.

text REDACCIÓ

LES NITS AL CONVENT I EL CONCERT  DE CLOENDA POSEN FI AL CURS
DEL CONSERVATORI “MESTRE FELIU” DE BENICARLÓ

Dilluns passat 29 de juny, amb l’assistència del
Regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo i el tècnic
d'Esports de l'Ajuntament, José Luis Ferrers, es va
celebrar en un abarrotat saló de plens de
l'Ajuntament de Benicarló, el sorteig de grups i
aparellaments dels 19 equips participants en la XXIX
Edició del veterà torneig, així com el lliurament de
reglaments i fitxes als delegats. 

Com novetat més important, pel que a regles es
refereix, destacar que aquesta edició del Torneig s’ha
avançat al presumible canvi de la norma que obliga a
traure de banda i córner amb el peu. Així es va acordar
sol·licitar al Comitè Provincial d'Àrbitres que es puga
traure amb les mans, tenint en compte la dificultat que

representa el fer-lo amb el peu en un terreny de joc on
la tanca està tot just a 30 cm de les línies de banda i
fons. 

Per altra banda, aquest serà el primer torneig arbitrat
exclusivament per àrbitres pertanyents a la Delegació
de Castelló de la Plana, ja que la Delegació del Baix
Maestrat només compta, en aquests moments, amb un
col·legiat i no ha volgut arbitrar el torneig per motius
personals. Pel que fa al sistema de competició, els 19
equips s'han repartit en tres grups (1 de 7 equips i 2 de
6) jugant-se sistema lliga a una volta, tots contra tots,
dins de cada grup. Els dos primers classificats de cada
grup, més els 2 millors segons (per coeficient) passaran
a quarts de final, els guanyadors de quarts disputaran
les semifinals, els perdedors de semifinals jugaran pel
3r i 4t lloc i els guanyadors disputaran la gran final. El
Torneig repartirà 2.400 € en premis.

text REDACCIÓ

TORNEIG D'ESTIU FUTBOL-SALA 2009
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El sempre meravellós i interessant món del circ
va ser el tema central de l'audició de final de curs
dels alumnes de llenguatge musical de l'Escola de
Música “Ciutat de Benicarló”. 

El públic present, que omplia l'Auditori Municipal, va
gaudir durant una hora de diferents i peculiars
actuacions dels personatges clàssics del món del circ,
amb una obra en to de bon humor i amb uns alumnes
il·lusionats a oferir el millor de si mateixos. 

Petits domadors i lleons, jocs de màgia molt
particulars, els sempre alegres pallassos, les
“peripècies” dels malabaristes o els acròbats del ritme
van ser les actuacions centrals de l'espectacle
presentat en forma de text teatral pels estudiants del
centre, amb la col·laboració, d'altres més majors que
han passat en altres etapes per les aules de l'Escola de
Música. La dansa, la cançó, la música instrumental, la
percussió corporal, matèries presents en la formació
acadèmica durant el curs, es van transformar per a
l'ocasió en activitats adaptades en cada actuació als

alumnes participants segons la seva edat, des dels
alumnes més petits de 6 anys als que estan a punt de
finalitzar el grau elemental. Les vistoses disfresses
preparades, les sorpreses que sempre envolten el món
del circ, la simpatia dels més petits i la il·lusió de pares
i alumnes a gaudir d'una jornada tan especial van fer de
la jornada un moment màgic. 

Aquesta actuació va servir com el colofó d'un curs
que tindrà continuïtat en el pròxim amb nous reptes i
il·lusions per fer possible que la música a Benicarló
continue tenint com referència principal l'Escola de
Música “Ciutat de Benicarló”. 

L'activitat musical continua intensament amb les
diferents audicions de les aules d'instrument que estan
programades durant tot el mes de juliol en la Plaça de
Sant Joan i els concerts de preparació per a la cita de
Kerkrade de la Banda “Ciutat de Benicarló”.

text REDACCIÓ

FESTIVAL FI DE CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA 
“CIUTAT DE BENICARLÓ” 

Els usuaris del Centre Ocupacional “El
Maestrat” de  l’Ivadis podran prestar
serveis per al consistori de Benicarló.

La Generalitat destina durant enguany 68 milions
d'euros per a millorar la inserció laboral dels col·lectius
en risc d’exclusió. Benestar Social i l’Ivadis
desenvoluparan un Pla Integral d'Ocupació, dotat amb
més de 6,5 milions d'euros, per facilitar la inserció
sociolaboral de discapacitats El Vicepresident Social,
Juan Cotino, va destacar la necessitat de fomentar la
inserció laboral de les persones amb discapacitat “per a
aconseguir una veritable integració en la societat i una
millora de la seua autonomia personal, i amb això la
seua qualitat de vida i la de les seues famílies”. Cotino
ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió
que va mantindre amb l’alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, per a tractar diversos assumptes socials
d’interès per al municipi. En la trobada també han estat
presentes el secretari autonòmic de Família i
Coordinació Social, David Calatayud i el director de
l’Ivadis, David de Cubas.

Pla Integral d'Ocupació
Així mateix, Cotino va fer referència a la pròxima

ficada en marxa d’un Pla Integral d'Ocupació que tindrà

una inversió superior als 6,5 milions d'euros, amb
l'objectiu de fomentar la inserció sociolaboral de les
persones amb discapacitat. Els eixos fonamentals del
Pla Integral d'Ocupació que desenvoluparà la
Conselleria de Benestar Social a través de l'Institut
Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social
(IVADIS), són els cursos formatius, que finalitzen amb la
realització de pràctiques en empreses, gestionats a
través del SERVEF; així mateix, s’han aconseguit
acords específics amb empreses privades per a la
incorporació en les seues plantilles de persones amb
discapacitat  juntament amb la labor dels Centres
Especials d'Ocupació. Pel que fa al Pla, ha destacat
que enguany “la Generalitat va a engegar 65 programes
de formació i ocupació juntament amb el SERVEF i amb
unes 50 empreses de la Comunitat Valenciana, que
beneficiaran a més de 4.500 persones amb
discapacitat”.

Visita al bus interactiu 

A l'acabar la reunió, el Vicepresident, al costat de
l'alcalde de Benicarló i un grup de persones amb
discapacitat, van visitar el bus interactiu de la
Generalitat, que estava instal·lat a la plaça de la
Constitució.

L’IVADIS i l'Ajuntament de Benicarló signen un conveni per a emprar a
persones amb discapacitat
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Una sèrie d'entitats i personalitats de tot l'estat
espanyol presentaran una Iniciativa Legislativa
Popular per tal de facilitar l'intercanvi del senyal de
televisió entre comunitats autònomes que
comparteixen una mateixa llengua o llengües
similars. Així es pretén donar solució, a través de la
plena legalització de les seues emissions, als
problemes en la recepció de TV3 al País Valencià. A
més, la llei permetrà d'assolir el reconeixement legal
de l'existència de les realitats lingüístiques i culturals
dels territoris en l'estat espanyol amb llengües
pròpies diferent de l'espanyol.

Hem de recordar que no és clar encara que, amb
la implantació de la TDT i l'apagada de la senyar
analògica, TV3 es puga veure a Benicarló o a altres
localitats del Baix Maestrat.

És per això que la Plataforma Benicarló en
Valencià té la intenció de donar el seu suport a
aquesta iniciativa i col·laborar en la recollida de
signatures, ja que la presència de mitjans
audiovisuals en valencià és indispensable per assolir
la plena normalització lingüística a què aspirem.

Una Iniciativa Legislativa Popular és un sistema
legal per aconseguir l'aprovació d'una llei mitjançant
la recollida de signatures. A partir del moment que es
pose en marxa hi haurà 9 mesos per recollir 500.000
signatures vàlides en el conjunt de l'estat espanyol.

Ara per ara, a la espera de com es desenvolupa
l'acció, si vols més informació, visita aquesta web:
www.televisiosensefronteres.org 

(Enviat per Plataforma Benicarló en Valencià)

Televisió Sense Fronteres 

El passat dia 20 de Juny, va tenir lloc la festa de final
de curs del E. M. Ródenas. Per a tots nosaltres, que
componem i formem part d'aquest col·legi, va ser una
festa molt especial. Acabem d'estrenar “cole”. Al final
va ser possible, per fi vam disposar d'un espai i
d'instal·lacions acords a les necessitats de tots els
nostres fills, això es va notar en el bon ambient i la gran
col·laboració de tota la gent que va vindre a gaudir
d'aquest dia. Gràcies a tots els quals d'una o altra
forma han fet realitat aquesta nova etapa de l'I. M.
Ródenas.

text AMPA RÓDENAS

Festa de final de curs del col·legi E. M. Ródenas
FOTO!
Senyora Directora.

Un grup de pares i mares del CP Mestre
Francesc Catalan, front a la desídia i
despreocupació dels nostres polítics en el
manteniment de l’escola, i vist el poc cas
que han fet dels informes i demandes del
director del centre, volem denunciar el mal
estat en que estan el serveis dels alumnes
més xicotets.

Per una part estan mal fets. Van posar uns
lavabos i urinaris molt alts per als xiquets i
xiquetes de tres, quatre i cinc anys. Solució al
problema: en compte de baixar els lavabos i
urinaris van posat un escaló a amb el perill
que això representa de relliscades en un lloc
on cau aigua. Per a resoldre aquest segon
problema enganxen una goma al canto de
l’escaló. Però aquesta goma es desenganxa i
ja fa molt de temps que està per terra.

Vist que ja ha acabat el curs i que no hi ha
perspectives de solució, ens veiem en
l’obligació de denunciar al mitjans de
comunicació la poca vergonya dels nostres
polítics.

Per la comprovació de l'estat dels serveis
adjuntem unes fotografies.

Atentament la saludem un grup de

pares i mares del Fracesc Catalan.
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és que totes les aigües
residuals que arriben a la mar
estiguen “completament”
depurades. O siga, que és com
si abans de comprar ja ens
hagueren venut un producte
caducat, que ja és dir. I a tot
això, segurament, caldrà afegir-
li els problemes que tindrà quan
comencen ha arribar residus
industrials que no haurien
d’estar en eixes aigües. En fi,
que som així, en dos paraules,
que diria el Quesulin, de: “estu...
pendons”. Redimonis quina
pudor a merda hem agafat.

Jubilació
Ja ficats en això de parlar de

coses de La Veu, no podíem
deixar de fer-ho sobre un
personatge que ha fet córrer
rius de lletres a la nostra secció.
Com no, estem parlant del
regidor, de regidors, Kuen-ka.
Discupen vostés, que
equivocación, ara no parlem del
regidor, parlem del professor
Cuenca. I així ens volem sumar
a aquells que li han donat
l’enhorabona per la seu
jubilació. Segurament tots
estaran contents, els que es
queden i el que se’n va. Encara
que és una jubilació a mitges. I
és que sembla que només ho fa
del càrrec de professor de
l’institut perquè, de regidor
Kuen-ka,... continua. I nosaltres
no sap com li ho agraïm.

Jubilació (i 2)
Per cert, els tafaners, en

aquest comiat vam veure que el
van obsequiar amb una pedra
(?). Certament, no podem més
que manifestar, encuriosits, que
no tenim massa clara la
significació que pot comportar
aquest estri dur, pesant i
llençable amb que va ser
obsequiat per part dels seus
companys. L’únic que arribem a
albirar és si no devia ser per la
seua afició als treballs... amb

aquest material. En fi, que si
algú ho sap, ací té aquesta
secció.

Una agresión 

En Benicarló, al entregar el
interventor de fondos de la
Corporación municipal,
Bartolomé Fernández
Fernández, una instancia
solicitando la concesión de dos
pagas adelantadas, el
secretario Miguel Ruiz, le exigió
la presentación de la cédula, y,
molesto el primero, arrojó sobre
Ruiz una máquina de escribir y
le produjo heridas en la boca.

La Vanguardia, sábado, 14
septiembre 1935. PAÍS
VALENCIANO. CASTELLÓN,13

Són fets històrics
documentats.

Estaciona on i com vulgues
Les 9 del matí de qualsevol

dia feiner. Carrer de Joan Carles
I. Des de Muchola fins el banc

Central. Vehicles a motor, i més
vehicles a motor, estacionats a
tort i a dret en un carril de
circulació única i estret. Al
principi del carrer, un senyal de
prohibició d’aturar-se a
qualsevol banda del mateix. A
més, línia groga al terra, a
banda i banda de la vorera,
indicant el mateix que el senyal
de trànsit. En definitaiva, no és
pot aparcar de cap de les
maneres en tot el tros delimitat.
Però el resultat quin és? ningú
fa ni punyeter cas. Cada de matí
aqueixa zona és un desgavell
circulatori de gent que aparca,
“només”, per esmorzar, fer-se
un cafè o una cervesa, entrar a
fer les gestions que calguen al
seu banc, traure diners del
caixer automàtic, comprar la
premsa... i no passa res. És
simplement demencial. I els
municipals no apareixen enlloc.
Certament ens agrada aquesta
forma de civisme, tant d’uns...
com dels altres. 

ve de la pàgina anterior

Marcianos
No, no són un grup de marcianos que han arribat atrets per

les immenses obres artístiques d’estil faraònic que ofereix el
nostre poble. No, no estem davant un pel·lícula de l’Espilberg,
esperant “los encuentros en la tercera fase”.

Els fets van succeir a pocs
metres del centre de salut de la
localitat 

Encarna, una coneguda xurrera
de Benicarló de 63 anys d'edat i el
seu gendre, de 25 anys, van estar
ferits de gravetat i traslladats a la
unitat de cremats de La Fe,
després de l'explosió d'una
bombona de gas del seu
establiment. La xurrería és una de
les habituals dels mercadillos del
Maestrat. Els fets van tenir lloc
quan passaven pocs minuts de
migdia en la confluència dels
carrers Organista Coscollano i
Doctor Fleming. Una venedora
pròxima va explicar que
“escoltarem una deflagració i la
gent es va espantar molt”. Els
dependents, segons van explicar, “mostraven cremades
en el cos, cabell i braços. Pensàvem que havia estat l'oli
però pel que sembla va ser la bombona de gas”, va
explicar. Encara que aparentment la dona mostrava
majors danys, segons l'opinió d'alguns testimonis, qui
va ser traslladat en primer lloc en helicòpter va ser el
ferit més jove, que mostrava danys en braços i mans. 

En aquells moments el mercadillo, especialment
animat pel període vacacional per a molts, es trobava

molt concorregut i van ser centenars de persones els
que van presenciar el succés. La Guàrdia Civil, la
Policia Local i ambulàncies del Samu i bombers van
acudir al lloc dels fets. Els ferits van ser traslladats a
l'Hospital de Vinaròs en primera instància i, davant la
gravetat de les lesions, van ser desviats a La Fe en
dues fases. A escassos metres es troba el centre de
salut de la localitat i la residència geriàtrica, que va
coincidir que va ser visitada pocs minuts després de
l'accident pel conseller de Benestar Social, Juan Cotino. 

text REDACCIÓ

Ferits dos venedors de xurros de Benicarló 
a l'explotar-los la bombona de butà 

El projecte arrenca sense data per a la seva
engegada. L'oposició vol que sigui de gestió
pública 

El Ple del Consistori de Benicarló va debatre la
creació de la guarderia municipal per a xiquets i
xiquetes  de zero a tres anys. L'escola infantil se situarà
en els locals que fins a ara ocupava l’Escola de Mar Irta
i serà possible gràcies a un conveni amb la Fundació
Caixa Castelló que seguirà sent titular de l'immoble. 

PSPV i Bloc han mostrat les seves reticències cap al
model de gestió a través d'una concessió, a pesar que
són favorables i han reclamat en reiterades ocasions la
creació d'un centre per a aquesta franja d'edat. Així ho
va assenyalar la portaveu en matèria d'educació del
PSPV, l'edil Xaro Miralles que va demanar “un règim i
preus totalment públics” i va recordar que el Consistori

haurà d'assumir les càrregues dels 5 treballadors amb
que compta l'edifici, que suposarà una despesa mínima
de 10.000 euros mensuals. 

Per la seva banda el portaveu del Bloc, José Luis
Guzmán, va assenyalar obertament que no votaran a
favor de la proposta de reglament ni normes d'admissió.
També van denunciar que es desconeixen els preus
que es pagaran i temen que l'obertura de l'escola infantil
puga acabar fent tancar alguna de les existents “perquè
no és tanta la demanda que queda sense cobrir”.
Finalment van recordar que la inversió de la Conselleria
en els últims anys està sent mínima. 

Els terminis de la guarderia s'estan dilatant.
Inicialment el PP va assegurar que l'obertura seria
imminent i els terminis molt breus i que seria necessari
la remodelació del centre. Ara com ara, l'alcalde ha
anunciat l'inici dels tràmits, encara que sense donar
dates de l'inici de les activitats. 

text REDACCIÓ

Benicarló inicia els tràmits per a crear la primera escola infantil municipal 
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Magnífica portada.
Un fons absolutament
negre damunt del qual
hi ha la tassa del vàter.

Però una d’eixes ben boniques,
amb peixets i transparent, com
aquelles coses que es venien a
les botigues de suvenirs que hi
havia abans, on podíem trobar
magnífiques obres d’art com ara
un pom per a la palanca de canvi
del nostre seat, una andalusa per
a posar-la damunt de la tele sobre
un tapet de randa que va fer l’avia,
o un gos d’aquells que es
posaven a la safata del darrere
del sis-cents i que movien el cap
amb una gràcia especial. Tota
aquesta introducció no vol dir una
altra cosa que el tema de la
setmana, tot i la seua importància
envers el nostre poble, em cansa,
m’avorreix i no em motiva a
escriure. Perquè clar, una cosa
que havia d’estar feta ja fa temps i
encara no està ni començada, a
mi realment em cansa i em fa
pensar en tota la merda que ens
hem empassat al llarg de tots
aquests anys del catacrac
urbanístic i immobiliari. No només
nosaltres, sinó tots els que han
pres el bany a les nostres
estimades platges. Perquè clar, la
merda tota anava a la mar, que és
el lloc on tot es desfà i tot es
depura. Però tots tranquils, que la
mar és més sàvia que nosaltres i
totes les coses que li tirem
després ens les torna en forma
d’animalets que ens mengem i
que trobem tan bons. En fi, que
com que el tema de la setmana no
em motivava, he seguit llegint a
vore si trobava alguna cosa més
agradable als sentiments.

S’obre una fruiteria...una
conferència a Càlig... es canvien
les llums del convent de Sant
Francesc...veig que el maleït
SALT ha traduït “plato leonés”

com “plat lleons” i a més a més
ens ha fet una “bechamel”... Tot
un seguit de notícies que es
porten una actualitat que potser
alguna gent -com ara jo-
desconeixíem però que m’ha
deixat la imatge de la regidors
de...comerç i alguna cosa més?
posant a la foto de la inauguració
de la fruiteria. Potser uns/unes
altres regidors/dores haurien
d’agafar exemple i anar als llocs
encara que tots sapiguem que
realment no es guanyen el jornal.
Perquè passo pàgina i me la torno
a vore al costat del meu botiguer
preferit, amb el seu (de la
regidora) somriure definitori i
definitiu. 

Quanta raó tenen els de
Cocemfe. Tanta com incívics hi ha
pertot arreu. Jo també estic fart de
vore cotxes aparcats a llocs
reservats per a minusvàlids o als
passos de vianants barrant el pas
a els que vulguen fer ús de la
rampa. Jo penso que la millor
solució és que una grua vaja
voltant pel poble i s’enduga,
sense contemplacions, tots els
cotxes mal aparcats que vaja
trobant pels carrers. Sense avisar
ni res, directament. A vore si així
es pot posar al cap d’aquests
bàrbars que el carrer no és d’ells.

La conclusió de l’article de Joan
Heras no pot ser més esfereïdora.
Efectivament, jo també penso que
estem assistint a la desaparició
del nostre país com a tal. Cada
dia més, i a una velocitat infernal,
ens estem convertint en una
xarlotada, en una poble sense
identitat absorbit per
l’imperialisme (sí, sí,
l’imperialisme) espanyol que ho
arrossega tot d’una manera
aclaparadora. Perdem signes
d’identitat, perdem personalitat,
perdem tot allò que ens fa ser
alguna cosa més que els altres.
És molt trist però també ens
perdem amb absurds conflictes
inventats al servei dels més
reaccionaris membres de la
societat. En haurem d’anar fent a
la idea de tot plegat perquè tot
això que un dia es va voler
començar desapareixerà sense
haver aconseguit res. Ja falta
menys per acabar la pàgina.

Seguim amb tres pàgines per a
tafaneries i cinc per a esports.
Exacte. El que més ens agrada és
el que passa a casa del nostre veí
i els esports. Radiografia d’una
societat.  

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

text EL LECTOR

E
La xorrera de l’auditori 
Per fi. Ja podem llençar les

campanes al vol. Sembla que
tant d’encomanar-se al déu de
la música, al de veritat, Apol·lo, i
no a Orfeu com molts pensen,
aquest ha fet que sonés la
flauta. I apa,  han apanyat el
trencat, perquè això no és podia
dir gotera, que hi havia al sostre
de l’auditori i que tantes
“xorreres” d’aigua havia donat
per les aules del conservatori.
Ja poden estar tranquils els
alumes quan, a l’entrada del
proper curs, i dels aiguats de
benvinguda qui hi solen
acompanyar-los, ja no hauran
d’anar amb paraigües per dins
la classe o canviant d’aula cada
dos per tres. Els déus siguen
lloats.

El jardí de l’auditori
I ja que estem per aquesta

zona també us volíem contar
fins a quin extrem arriba això de
la crisi que posats a furtar, ara,
ja no s’emporten ni les coses
que més valor tenen si no
aquelles que, suposadament,
més utilitat tenen... per alguns.
Així, resulta que al jardí de
l’auditori tenim un arbre
monumental que, perquè ningú
li fes una barrabassada, estava
envoltat per una tanca de fusta.
I diem estava perquè ja o hi és.
Sembla que a algú li feia falta
encerclar-se, també, algun
vegetal o ell mateix (tal com està
l’habitatge?), i sense cap mania,
va i s’emporta la tanca que
protegia l’arbre. No creiem que
haja esat fruit  d’una bretolada,
que també ho podríem
considerar, però és que l’arbre
està perfectament bé. No res,
que a algú li feia falta una tanca
i, allà va que trona, s’emporta la

primera que troba pel camí.
Senyors meus que els jardins
públics són de tots, però això no
vol dir que poguéssem
emportar-nos a casa tot el
mobiliari urbà que ens done la
gana. Així se li estelle quan la
torne a plantar.  

Mundades
Ens vam assabentar que el

nostre inefable Jaime Mundo va
aparèixer al Mediterraneo on li
donaven l’equivalent a la nostra
"panissola". La raó és que va
defensar a les Corts la negativa
del PP de donar suport una
moció del Bloc perquè en els
concursos d’obra pública es
donara més importància a les
empreses de construcció que
usaren materials com el taulell,
que en el nostre país, i a l’entorn
de Castelló en particular, té
molta importància, que a d’altres
que no utilitzaven aquests
materials. Segons Mundo,
aquest vot contrari és perquè
això suposaria discriminar altres
industries. O siga que
s’oposaria a utilitzar la carxofa
de Benicarló, en la seua feina
principal, de remenador de
paelles, si no té també la de
Navarra. O, s'oposaria també a
potenciar el moble del Maestrat
si abans no ens fiquen ací un
IKEA, no siguera cas que
discriminem el moble suec. Com
diria el Quesulin, dos paraules:
“im presionante”. Així potencien
el consum de productes

valencians. Així defensa Mundo
els nostres interessos. Per no
cridar!

Números i merda
Els tafaners ens vam quedar

una mica mosques, i
preocupats, quan vam llegir la
passada setmana el tema
principal de La veu. A veure, tal
com molt s’explicava a nosaltres
tampoc ens surten els números
sobre la quantitat de merda que
depurarà la nostra flamant, i
encara no estrenada,
depuradora. Així, nosaltres hem
volgut anar més enllà i apuntalar
aqueixes dades amb les
nostres, en referència a la
població. I així, de resultes hem
pogut extrapolar que si a 2005
sortien pel nostre emissari
16500 m3 de merda, a data
d’avui, i segons la població
actual, ara estaríem vessant,
aproximadament, uns 20.500
m3. I estirant una mica més el
cabdell, també de resultes, ens
quedaria que la nostra flamant
depuradora, encara no
construïda, ja tindria, a data
d’avui, un dèficit de merda per
depurar d’uns 2.000 m3. I si
estirem una mica més,
considerant que perquè aquesta
depuradora estiga en marxa,
encara faltarà més d’un any,
també voldrà dir que quan
estiga feta, segurament, també
superarem eixos 2.000 m3 de
merda que ja superàvem. I
continuant estirant el fil de la
història voldrà dir que, si no
fiquen ja en marxa eixa tercera
línia de depuració, que diuen
que es pot afegir a les dos que
tindrem, abans de començar ja
tindrem una depuradora que no
acomplirà els paràmetres que la
legislació europea obliga, com

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Costa Nord: la rèplica d’una sentència
No hi ha cap dubte que la nostra

costa nord és la parenta pobra del
nostre litoral. Primer, perquè s’ha
anat degradant a marxes forçades
sense que ningú li haja ficat remei
i, després, perquè no hi ha hagut
cap control urbanístic sobre la
zona.

Tot i que cada vegada que venen,
els polítics del ram, anuncien a
bombo i plateret, “soluciones”, que no mai es
concreten en res, ara ens trobem amb la tessitura
que les administracions es passen la patata
calenta d’una a l’altra, sense saber que fer. I
mentre això passa, cada vegada, ens va quedant
menys costa.

Sembla que els veïns de l’associació que dóna
nom a aquesta zona ja s’han fartat que els
preguen pel “pito del sereno” hi han decidit
emprendre accions de tota mena. Segons diuen,
algunes seran d’àmbit estatal, tot i que no s’han
concretat, i d’altra, una mica surrealista, pel que fa
al que representa, sobre emprendre accions
legals contra el consistori per les pèrdues
d’aprofitament a les quals els va portar el vigent
PGOU de 1986. 

Segons indiquen, aquesta zona havia de
convertir-se en una ciutat jardí semientensiva
urbanitzable i ara s’ha convertit en rústica, per la
qual cosa, és de presumir, que el que volen és
pal·liar les possibles pèrdues que això els ha

implicat. Una quantitat que ells han
valorat vora els 80-100 milions
d’euros. La comparativa seria,
segons ells, com el cas Arizmendi a
Vinaròs on l’ajuntament es veu
obligat a indemnitzar, segons
sentència del TSJV, a un veí en 10
milions d’euros per la pèrdua
d’edificabilitat al canviar-li el PGOU
sobre el qual tenia reconeguts una
sèrie de drets.

En el cas benicarlando ara està per comprovar
si els veïns de la zona de Riu, Surrac i Aiguaoliva
tenien consolidat, com en el cas Arizmendi, algun
aprofitament urbanístic abans que entrés en
vigència el PGOU.  

Mentrestant, la polèmica està servida.
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Carxofa:
a Cuenca, per haver-ne jubilat... de professor d’institut. Esperem que gaudisca ell tant,

d’aquesta època daurada... com tots els ciutadans podrem gaudir d'ell ara que tindrà més temps.

Panissola:
(preventiva, perquè ja ens el coneixem) per al regidor Kuen-ka, perquè ara que tindrà més

temps, massa temps, no ens unfle amb projectes lluminosos com fonts monumentals, rotondes
de radiació, normalitzacions lingüístiques, pagaments arbitraris i idees peregrines que no van
enlloc i de vegades ens costen molts diners, massa diners.
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