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La Penya Barça de Benicarló fa soci d’honor a Àngel “Pitxi” Alonso

La Penya Barça de Benicarló, que compleix XX
anys, va retre, dissabte passat homenatge a
l’exjugador, entre d’altres clubs, del FC Barcelona,
al benicarlando Àngel “Pitxi” Alonso. 

L'entitat també va aprofitar per a lliurar un carnet al
jove Jonatan Aparicio, jugador de basket en les
categories de base del club blaugrana. Com era
d’esperar, molta expectació per l’arribada d'Alonso a la
nova seu de la penya. El benicarlando va arribar des de
Londres on va estar comentant el primer partit de
pretemporada del FC Barcelona, i es va mostrar
satisfet de la rebuda i de l’homenatge rebut, que es va
perllongar a la nit amb un sopar on van acudir tots els
presidents que ha tingut l’entitat en els seus vint anys
d’història. Alonso va rebre el primer carnet de soci

d’honor que la penya lliurava i ho va agrair signant un
pòster d’ell, vestint la samarreta del Barça, per després
deixar-se fotografiar amb els molts afeccionats que l’hi

ho van demanar. 

Àngel va comentar a aquest
mitjà que no descarta tornar a
asseure’s en una banqueta,
però que aquesta temporada
tornarà a aparèixer com
comentarista en la TV3, de fet
ja va començar divendres
passat i va respondre a la
pregunta que es fan els
afeccionats del Barça respecte
el camerunés Etoó per a dir,
“és normal la polèmica. Si et
fixes en el seu rendiment en
els anys que ha estat al Barça
cal llevar-se el barret, ja que
serà difícil que es trobe a un
jugador que faça més gols que
ell. El seu rendiment ha estat
molt bo, però l’entrenador és el
que mana i el que veu el que
passa al vestidor i el que, al
final, pren les decisions per a
buscar el millor per a l’equip. El
canvi ha estat una aposta
personal i això comportarà, per
una banda, que els favorables
a Samuel tinguen les ungles
preparades per si l'inici no és
bo i, per l’altra, per els
detractors del camerunés,
esperar que el seu recanvi ho
faça bé per a dir que Etoó no
feia cap falta. Amb tot crec que
el Barça ha fet un fitxatge
fantàstic, ja que si bé el perfil
és diferent, no hem d’oblidar
que ha marcat 25 gols en una
Lliga tan difícil com la d'Itàlia”.
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olt millor del que
apuntaven les
perspectives. Així han
definit la campanya

d’estiu des de la Unió de
Comerços de Benicarló, que han
vist amb satisfacció com les
previsions inicials no s'han
complit. Mª José Batiste,
presidenta de l’entitat, assegurava
que “no ha estat tan malament”
per als comerços que duen

diversos anys amb les seues
portes obertes al municipi. Tot el
contrari del que està succeint amb
aquells que s'han llançat a
l’aventura en plena crisi
econòmica. Tres comerços “no
van aguantar la temporada
d’hivern” i es van veure obligats a
baixar la persiana de manera
definitiva. Malgrat tot, el nombre
és inferior a les previsions inicials
dels organismes oficials i
observatoris de comerç, que
auguraven un daltabaix major del

sector comercial. “De moment,
hem superat aquest sotrac,
encara que ni des de lluny hem
arribat al nivell de vendes d’altres
anys”, assegurava Batiste. La
presidenta de la Unió confia que el
pitjor de la crisi haja passat i que,
almenys, el nivell de vendes
durant aquesta temporada d’estiu
es mantinga com fins ara. I tot
malgrat que els descomptes que
s’ofereixen no són d’allò més
substanciosos. 

El color del comerç: del negre... al gris
Mentre des de la Unió de Comerços s’indica que la cosa no està tan malament, i

que creuen que el pitjor ja ha passat, la realitat s’entesta en afirmar el contrari
quan els carrers comercials del centre de la ciutat estan vuits i, per les nits,

igualment, les terrasses del centre estan més que buides. Només es salven, i
justet, les terrasses dels bars i gelateries de la zona del Morrongo.
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La setmana passada vam tenir el nostre
tradicional sopar estiuenc de La Veu, esport olìmpic.
L'absència de part de l'elit de la nostra redacció, així
com la d'aquells que es van absentar per els bous,

no va minvar la qualitat i quantitat de les viandes
gaudides. En les presents imatges els oferim un joc
de cercar les diferències. 

Fins el proper soparot!

EL SOPAR DE LA VEU

Després de la disputa –encara
incompleta a causa dels partits
ajornats- de la 4ª jornada de la 1ª
fase, l’emoció va pujant de to, a
l'haver encara molts candidats amb
possibilitats de colar-se entre els 8
millors i poder optar, d’aquesta
forma, al podi. En el grup A, el dels 7
equips, els empats al capdavant
entre INSTALACIONES SANTI amb
NOU BENICARLÓ/TOLDOS RAIVA i
de ICA OV/GRUPO PEINADO amb
CLÍNICA DENTAL BENICARLÓ ha
obert molt el ventall de possibilitats,
mentre que RÁCING CLUB, amb la
seua victòria enfront de
PELUQUERIA RACHID dóna un pas
important a la recerca de la classificació. En el Grup B,
GELLIDA E HIJOS segueix intractable al capdavant de la
classificació. L’OVELLA NEGRA va guanyar a
ESPORTSARÍN.COM en un partit en el quE el perdedor
quasi deia adéu a les seues opcions de passar a l’altra
fase. El mateix podria dir-se de la clara victòria de
FRIEND’S BLO enfront de IURISOR. I en el Grup C, va
haver reedició de la final de l’any passat entre BAR
BARTOLO i PUCHAL CLIMATIZACIONES, resolta a
favor dels primers, que donen un pas de gegant cap els
quarts de final. En el duel de restauradors EXTERIOR
CASA RAFA va guanyar a NEPTUNO i segueix “viu” en

un grup que cada vegada es complica més. SEROFFICE
BAIX MAESTRAT va complir amb els pronòstics i va
golejar el colista TDT PUBLICITAT, amb el que també
segueix entre els candidats. A partir del dilluns 27, 5a i
última jornada de la 1a fase per als grups B i C, tot i que
encara faltarà completar la 1a jornada parcialment
ajornada per la pluja. En la classificació de l’esportivitat
s’ha quedat sol, al capdavant, PLANTACAR, l’únic equip
que encara no ha estat objecte de cap sanció
disciplinària. Poden seguir tota l’actualitat del torneig en:
www.esportsarin.com i en el web del Benicarló Aeroport
Castelló Futbol Sala.

text REDACCIÓ

TORNEIG D'ESTIU FUTBOL-SALA 2009 
Ha arribat l’hora de la veritat a la 1a fase
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Existeix la teoria, en un sector
massa gran, que les rebaixes són
per recuperar la inversió que s’ha
fet de la compra de gènere que no
s'ha venut. I si ha funcionat així
sempre és perquè els descomptes
que s’han ofert al consumidor han
estat atractius. Com reconeixen
els propis comerciants, la
tendència del mercat ha canviat i
cada vegada més, els compradors
es desplacen a altres localitats. La
regla de tres, per tant, és fàcil
d’establir. Si ací s’està rebaixant al
voltant del 30% (excepte algunes
excepcions que arriben a majors
descomptes) és lògic que els
clients vagen a buscar el 70 i 80%
que s’ofereix a Castelló o
València. Pagant autopista i
gasolina, encara resulta més barat
que comprar a Benicarló. Això
sense comptar amb la possibilitat
de lluir models exclusius, una
cosa que a la nostra ciutat és més
difícil d’aconseguir.

Els problemes als que
s’enfronta el sector comercial de
Benicarló són diversos i contra
tots ells intenten lluitar per sortir-
se’n. Un d’ells és el canvi d’actitud
dels compradors “que ara tenen
major mobilitat” i es desplacen a
altres localitats a realitzar les
seues compres. Aquest, no
obstant això, no és un problema
que preocupa especialment als
comerciants, que han assumit
aquest canvi de tendència i s’ho
prenen amb filosofia. “De la
mateixa manera que els
benicarlandos se’n van a d’altres
pobles a comprar, ací tenim
clients d’altres poblacions on
també hi ha comerç”, asseguren.
Significatiu és el cas, segons
relataven, de veïns d'Alcalà i
Torreblanca “que tenen més prop
Castelló però prefereixen vindre a
comprar ací”.

Un altre dels problemes és el
dels horaris d’obertura dels
establiments comercials ja que
han de lluitar contra l’amplia

forquilla il·legal que ofereixen els
estrangers establerts al municipi.
La guerra contra ells es va obrir
l’hivern passat, quan la gran
quantitat de denúncies
presentades pels mateixos
empresaris locals va forçar al
consistori a iniciar tràmits
sancionadors contra ells ja que la
política d’actuació municipal no
havia aconseguit acabar amb el
problema. “Pagaven la multa i el
diumenge següent, tornaven a
obrir les portes”. La regidora de
Comerç, María Ortiz, assegurava
que “contra més denúncies
tinguem, més força podem fer des
de l’ajuntament per acabar amb
aquesta situació d’il·legalitat”. Així,
els comerciants van iniciar una
campanya de presentació
d’escrits davant el consistori
reclamant la seua intervenció per
solucionar aquesta problemàtica
d’obertura fora de l’horari
comercial al considerar que
estaven incorrent en un delicte de
competència deslleial. Les
denúncies se centraven sobretot
en els establiments de més de
cent cinquanta metres quadrats
que obrien en festiu, un horari
prohibit per la normativa per
aquesta extensió. La successió de
denúncies i sancions
econòmiques ha fet desistir a
aquests empresaris d’obrir fora de
l’horari establert per la normativa.

Al costat contrari estan els
comerciants locals que ‘redueixen’

els seus horaris adaptant-los a les
seues necessitats. Així, és
habitual durant aquest mes de
juliol, que alguns establiments
‘allarguen’ el seu horari d’obertura
matinal fins a les deu i mitja del
matí, quan el seu rètol indica les
10 hores. A la tarda, la cosa no
millora. De sis a vuit de la tarda,
malgrat que l’horari oficial que
apareix penjat a la porta és de
17’30 a 20’30. Així les coses, no
és estrany veure passejar els
clients pel carrer Major, que és on
majoritàriament es produeixen
aquestes irregularitats, mentre
que els propietaris dels comerços
es dediquen a altres labors. Això
si s’esperen, perquè amb un
servei així, el més habitual, és que
desisteixen i dirigisquen els seus
passos cap a d’altres poblacions,
on els comerciants són més
seriosos a l’hora de complir amb
els seus clients. Si no, com
s’explica la solitud del carrer Major
en hores punta? Un panorama
desolador, sobretot, si es compara
amb la nostra ciutat veïna del nord
on, gairebé, cal fer cua per entrar
als seus establiments.

Les campanyes de
dinamització del comerç local
tampoc sembla que estan “ben
dirigides”. L’ultima brillant idea ha
estat la del trasllat del lloc de
celebració de Comerços al Carrer,
que habitualment es realitzava als
carrers del nucli antic, a la
immensitat de la Plaça
Constitució, que  acollirà
l’esdeveniment, probablement,
sota un sol de justícia i sense un
ànima disposada a recórrer els
tenderets dels comerciants.
Sense una imatge homogènia i
unes campanyes clares de
dinamització, sense atractius i
ganxos, els clients seguiran
deixant de comprar a Benicarló.
Una llàstima tenint en compte que
el tracte personalitzat que
ofereixen, és la millor arma que
poden utilitzar per defensar-se.
Però sembla que encara no han
aprés a fer-ho... correctament.

ve de la pàgina anterior

En juliol, alguns establiments ‘allarguen’ el seu horari d’obertura fins a les deu i mitja del matí

Excel·lents resultats de Susana del Olmo i Marc
Fresquet en la seua participació en la XXXI Edició
del Campionat d'Espanya Junior a Orense (Galícia). 

Es va celebrar una nova edició dels Campionats
d'Espanya Junior, enguany en la piscina Olímpica
Rosario Dueñas, a la ciutat d'Orense (Galícia) els dies
15, 16, 17 i 18 de Juliol de 2009. Una cita en la que el
Club Natació Benicarló va ser representat per Marc
Fresquet Burriel i Susana del Olmo Cerdà. La presència
dels nedadors del Club Natació Benicarló no va passar
desapercebuda però açò és un luxe al que ja comencem
a estar acostumats i aquesta vegada va ser de la mà
d’aquests excel·lents nadadors que, al costat d’altres
456 de tota Espanya, van realitzar un impressionant
treball en l’aigua de la pileta olímpica. 

Categoria femenina. En aquesta categoria Susana
del Olmo “es va plantar” en dos finals estatals. En els
200 m braça (Final A), amb un crono de 2:45.09, va
aconseguir la 8a posició. En els 100 m braça, amb un
crono de 1:16 (Final B), va aconseguir la 14a plaça del
rànquing estatal. També va aconseguir una 17a plaça en
els 50 m braça amb un crono de 35:70. Veritablement un
impressionant final de temporada realitzat per Susana. 

Categoria masculina. En aquesta categoria Marc
Fresquet va realitzar els seus temps i malgrat que no va
millorar la seua marca estatal es perfila com un dels
favorits per a la pròxima temporada. Un crono de 25:72
en els 50 m lliures i 55:85 en els 100 m lliures li va valdre
per la 49a i 53a posició del rànquing estatal.

text  REDACCIÓ

Natació: XXXI Campionat d’Espanya Júnior 2009

El Benicarló Aeroport Castelló s’estrenarà en la
lliga 2009/10 el pròxim 12 de setembre davant
l’Azkar Lugo. El conjunt cadufero programa la
pretemporada amb dos encontres al  pavelló
Municipal. 

El Pavelló Municipal serà escenari d’un inici de Lliga
trepidant per el Benicarló. En la tercera jornada, el 26 de
setembre, es disputarà el derbi contra el Playas i en la
cinquena jornada el FCBarcelona Mobicat, serà el rival
dels caduferos a la pista blava de Benicarló. 

El Benicarló rebrà al Lobelle, botxí en els play-off, en
la Jornada 9 i al Campió de l'última Lliga, el Pozo, en la
Jornada 12. Després d’aquest partit, es trobarà als

recent ascendits Arcebansa Chint Zamora i Sala 10
Zaragoza de forma consecutiva en la tretzena i
catorzena jornada. 

Una vegada conegut el calendari de Lliga, el conjunt
que entrena Eduardo García “Miki” té previst posar-se
prompte al treball. La segona setmana d’agost serà
quan els jugadors tornen als entrenaments per preparar
la temporada 2009/10, que es perfila emocionant. El
quadre cadufero ha programat tres partits per la seua
pretemporada. El primer, el 19 d’agost, davant la seua
afició contra el FCBarcelona. 

El dia 2 de setembre jugarà contra el Manacor el seu
segon partit de pretemporada a Benicarló i el dia 4
disputarà a Navarra, enfront del MRA, l’últim partit
abans del començament de Lliga 2009/10.

text VICENT FERRER

El Benicarló Aeroport Castelló debutarà a la lliga 
davant l’Azkar de Lugo

Jugara contra Barcelona, Manacor i MRA a la pretemporada
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El primer d'ells és la
construcció d'un passeig
marítim entre el port i la Platja
del Morrongo. La nova
infraestructura s'edificarà
sobre el Dic de Ponent i es
realitzarà gràcies a la inversió
prevista per la Generalitat
Valenciana. 

El consistori benicarlando ja ha
rebut el projecte, que serà sotmès
ara a estudi per part dels tècnics
municipals. Antonio Cuenca,
regidor d'Urbanisme, detallava
que el passeig “arranca de la
Platja del Morrongo i mitjançant
una rampa accedeix a la part
superior del dic”. Al llarg del
recorregut, s'han dissenyat una
sèrie de marquesines per a
l'obtenció d'ombra “a les quals
nosaltres afegirem algunes
variants perquè no siguen
homogènies”. Una altra de les modificacions que ha
previst el consistori és la instal·lació d'una zona de
serveis amb bar, que finalment se situarà al costat del
far que tancarà el passeig, ja en la bocana del port. 

En secció el passeig es cimenta “independentment
del dic” per a evitar sobrecàrregues, recolzant-se el
pes majoritàriament a la platja del Morrongo. A més de
la zona d'accés des de la plaça, s'han dissenyat dues
rampes que permetran els usuaris pujar o baixar al
passeig des de la mateixa platja. Paral·lel a la nova
infraestructura i sobre l'arena, es disposarà d'un
passeig que utilitzarà passarel·la de fusta en tot el seu
recorregut. Cuenca explicava que a l'avanç del
projecte que ara ha arribat al consistori se li afegiran
les modificacions proposades des de l'ajuntament.
L'edil d'Urbanisme confia que l'estudi definitiu “estiga
llest a l'octubre, per a dotar-lo de pressupost, licitar les
obres i que aquestes comencen en el primer trimestre
de l'any que ve”. Si es compliren els terminis previstos,
Benicarló podrà gaudir d'aquesta nova infraestructura
de cara a l'estiu que ve. El cost total de les obres, que
seran assumides íntegrament per la Generalitat
Valenciana, encara no està determinat, tot i que
Cuenca calcula que “no baixarà dels dos milions
d'euros”. 

Aquesta no serà l'única modificació que patirà el
perfil de la platja del Morrongo, que també veurà

modificada la seua idiosincràsia gràcies al projecte de
millora que prepara el consistori. L'ordenació
d'aquesta platja urbana suposarà la incorporació de
“camins de passarel·les de fusta, que ajudaran els
banyistes a arribar a la riba, diversos punts de
jardineria i la connexió amb el Passeig Sud”, el tercer
dels projectes que ordenarà l'espai. El finançament
d'aquestes obres serà a càrrec de l'ajuntament encara
que l'edil d'Urbanisme no descarta la sol·licitud
d'ajudes a diferents organismes oficials, com Costes.
“Si l'hi hohan fet a Vinaròs o Peníscola, també ens ho
poden fer a nosaltres”, assegurava. 

Perl que fa les obres del Passeig Sud, l'edil
d'Urbanisme recordava que l'ajuntament ja disposa de
tots els terrenys necessaris per a l'execució del
projecte dissenyat per l'administració central, una de
les condicions perquè donen inici les obres. Finalment,
l'edil d'Urbanisme es referia a l'ampliació del port
esportiu de Benicarló, ja que la licitació de la redacció
del projecte ha eixit a subhasta aquesta mateixa
setmana. La infraestructura suposarà una inversió de
més de 45 milions d'euros, encara que “és una obra de
llarga durada per a diverses legislatures perquè té
molta tramitació”. La construcció d'amarres per a
vaixells amb eslora superior als 25 metres és per a
Cuenca una molt bona notícia, ja que suposarà
l'arribada de turistes amb alt poder adquisitiu a la
ciutat. 

text REDACCIÓ

Benicarló ordenarà la seua façana marítima sud gràcies a l'execució de
tres projectes que s'executaran en breu

Diumenge passat es va disputar la més antiga
de les clàssiques de natació de la província, la
Peníscola-Benicarló, on van prendre l’eixida un
total de 44 nedadors (37 homes i 7 dones). 

L’estat de la mar es va anar complicant a mesura
que passava el matí i així, després de la primera hora,
l’onatge va anar a més, dificultant la cursa, tot i que el
vent i el corrent favorable ajudaren, al final, l’arribada
dels nadadors a la línia de meta Els guanyadors van
ser els vinarossenc Sergi Ibáñez i Noemí López, i el
més jove en arribar a meta el benicarlando Joan
Ferran Barrachina, tercer, malgrat els seus 14 anys.
Com a data curiosa, el vent i el corrent favorable, va
permetre que els deu primer classificats superaren el
temps realitzat fa uns anys per David Meca. Els 44
nedadors van prendre l’eixida a les nou del matí des
de la platja sud de Peníscola i, solament deixar l’abric
del port, es van trobar amb una mar que, a poc a poc,
va anar incrementant l’onatge a causa del fort vent
que va començar a bufar a partir de les 09,30 hores.
Aquest vent, que si va afavorir una arribada més
ràpida, també va incrementar l’altura de les ones i amb
això la dificultat per poder arribar a meta. De fet, açò
va fer que alguns participants no veren la gran boia
que marcava l’entrada al carril de meta i hagueren de
ser ajudats per les embarcacions de suport per trobar
la direcció correcta.

Acabada la prova, es va efectuar el lliurament de
premis a tots els participants. Al primer classificat,
masculí i femení, la copa i el taló de 200 euros,
juntament amb diversos obsequis i els diplomes
acreditatius, que també van ser lliurats a tots els
nadadors i nadadores que van completar aquesta
dura clàssica de natació. Classificacions (tres primers
masculí-femení): 1 . Sergi Ibáñez,Vinaròs, 1.42.19 2 .
Ramón Miguel Cortés, Vila-Real, 1.44.31 3 . Joan
Ferran Barrachina, Benicarló, 1.45.28. 1 . Noemí
López, Vinaròs, 1.51.48 2 . Meritxell Sospedra,
Benicarló, 2.05.40 3 . Lucia Piñana, Benicarló 2.08.32.

El benicarlando Joan Ferran Barrachina, 14 anys, tercer Celebrada la XVII
Edició de la Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló 

text VICENT FERRER
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En uns terrenys al costat del Polígon Industrial El
Collet s’han iniciat els treballs per a la construcció
del velòdrom de la ciutat, una vella aspiració dels
ciclistes benicarlandos que havien d'entrenar en els
carrers del citat polígon amb el perill que això
sempre comporta. 

José Antonio Pérez Ollo, edil d’esports, ens va
comentar que era una vella aspiració de la Unión
Ciclista Benicarló i de l’ús de la qual també es
beneficiarà el recentment creat CC Deportes Balaguer.
Per altra banda segueixen a bon ritme les obres
d’ampliació dels vestuaris del Municipal Pichi Alonso,
que haurien d’estar finalitzades abans d’iniciar-se la
temporada. A més, el regidor d’esports, Pérez Ollo va
afegir que està en cartera la futura construcció d’un
trinquet atès que l’afició a aquest esport ha renascut en
la ciutat, que en el seu moment va arribar a comptar
amb tres.

El regidor d’esports diu que aviat
s’iniciaran les obres del velòdrom

text VICENT FERRER

Diumenge passat es va celebrar una nova prova
ciclista de la categoria cadet a la localitat valenciana
d'Aldaia. Van participar 80 ciclistes de tota la
Comunitat Valenciana, que hagueren de donar 25
voltes a un circuit, pràcticament pla, per a totalitzar
uns 60 Km. a una velocitat mitja de 40 Km./h. 

Havia esprints que puntuaven a les voltes 5, 10, 15 i
20. Després del pas per la volta 10 es va produir
l’escapada de cinc corredors entre els que es trobava el
benicarlando David León, i que es va mantenir fins a la
meta. Aquests corredors van arribar a tenir 2´30” faltant
5 voltes per al final, però com tots van guardar forces no
van arribar a doblar al gruix dels corredors. A l'últim pas
per meta els escapats passaren agrupats aleshores va
llençar el seu atac Hèctor Sáez, que al final va quedar
2n, al que va respondre David León, presentant-se tots
dos sols a la recta de meta on es va imposar a l’esprint
David. Al gruix dels corredors van entrar en les primeres
posicions més ciclistes del Blatem-Benicarló, sumant la
victòria per equip, cosa que va fer que tots els seus
components hagueren de pujar al pòdium. 

Classificació general benicarlandos: 
1r David León 

10é Marc Lluch 
18é Jose A. Borja 

25é Jose Luis López
44é Rubén Candel
També van córrer 

Julián Balaguer, Aitor Freije i Isaac Sòria.

David León i l’equip cadet del Blatem-Benicarló aconsegueixen les primeres victòries
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Aquest passat divendres dia 24 de juliol es va
celebrar l’acte de presentació de Susana Pérez
Alonso com a dama del COR DA CAPO
BENICARLÓ.

És una primícia per aquesta entitat benicarlanda i,
per aquest motiu excepcional, els coristes, pares i
amics de Da Capo es van reunir per a celebrar, per
primera vegada en la seua història, aquest acte de
presentació oficial en un elegant restaurant de la ciutat,
on van dedicar una forta ovació a l’arribada de la dama
2009, Susana Pérez, molt vinculada a l’associació per
ser corista des de fa molts anys.

El President de l’entitat Pablo Bustos Duatis va llegir
un emotiu poema preparat especialment per a Susana
Pérez per agrair-li de part de tots la seua simpatia i
destacant, entre d’altres, la seua qualitat humana
excepcional. Enmig de forts aplaudiments, li va posar la
banda i la Directora, Mª Carmen Gellida, li va donar un
ram de flors amb una placa recordatori de l’acte.
Després, la secretaria de l’entitat, Ingrid Queralt, li va
oferir un collaret amb una clau de sol, en nom de tota
la junta i dels coristes.

Susana Pérez es va mostrar molt emocionada i va
dir unes paraules d’agraïment per aquesta especial
elecció, no sols per tractar-se de la primera dama de
COR DA CAPO sinó, més a més, per la seua forta
vinculació afectiva a tots els membres d’aquesta entitat,
considerant-los, més que amics, com la seua família.

Susana Pérez va manifestar sentir-se molt orgullosa
i honorada per aquesta elecció i, per la seua banda, va
voler donar les gràcies a tots amb un gran quadre que
ella mateix havia muntat amb un “collage” de fotos
antigues i noves, procedents de l’arxiu de Sandra
Bayarri, que va fer saltar més d’un somriure, o llàgrima,
als assistents que havien oblidat l’existència d’algunes
de les imatges. Un elegant sopar i un acte molt emotiu
que envoltats per la música del CD de Da Capo i de
cançons a capella va prosseguir fins la matinada al port
de Benicarló.

text REDACCIÓ

PRESENTACIÓ OFICIAL DE
SUSANA PÉREZ ALONSO COM A

DAMA DEL COR DA CAPO 
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La Cooperativa compta ja amb 5 botigues a la
comarca que donen treball a 20 persones.

Al voltant de 300 persones van acudir el divendres 24
de juliol a la inauguració de la segona fruitería de
Benihort a Benicarló, situada en el centre de la
població, la Plaça Mercat Vell, 13 . Amb aquest són 5 ja
els establiments amb els quals la cooperativa
benicarlanda compta ja a la comarca: tres a Vinaròs i
dues a Benicarló. 

A l'acte van assistir nombrosos convidats entre els
quals van destacar l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, el Consell Rector de Benihort, així com els
responsables de cada àrea, al costat d'empleats i socis,
sense oblidar, la presència de la Reina de les Festes,
Digna Ramos, al costat d'altres representants de la vida
política, social i cultural del municipi. A l'acte inaugural
el president Florencio Herrero va explicar que “aquesta
expansió que estem realitzant amb les nostres fruiteríes
s'ha convertit en un complement per al pagès de la
nostra cooperativa, ja que actualment al voltant d'un
50% del producte dels nostres socis es ven en les
nostres tendes. Es tracta, per tant, d'altra alternativa
més rendible als mercats tradicionals”. Benihort
Fruiteries posa a la disposició dels seus clients més de
300 referències entre fruites i verdures, a més d'altres
articles, com productes cooperatius de les nostres
terres procedents de Intercoop, entre els quals
destaquen vi i caves, patés, melmelades, olis, o
formatges, entre uns altres. 

Per la seua banda, el director de Benihort, Guillermo
Edo, va ressaltar que “amb l'obertura d'aquests cinc
establiments s'han creat 20 nous llocs de treball, que
han cobert homes i dones de les dues poblacions en les
quals ara estem treballant, és a dir Benicarló i Vinaròs”.
Finalment, Juan Francisco Ortiz, el cap de l'àrea de
Distribució,  servei al que pertany Benihort Fruiteries, va
incidir “en el modern i innovador disseny de les tendes,
obra de l'estudi de decoració Espai Obert i de la
dissenyadora benicarlanda, Maite Vilamalla” i va agrair
el treball realitzat des de les diferents àrees de
l'empresa “que fa que els nostres establiments
funcionen cada dia”.    

text REDACCIÓ

BENIHORT OBRI LA SEUA SEGONA FRUITERÍA EN BENICARLÓ 

A l'acte van assistir nombrosos
convidats

El proper diumenge, 2 d'agost, més de 30
establiments comercials de Benicarló sortiran al
carrer per oferir els seus productes. 

Botigues de roba, joieries, establiments esportius o
sabateries seran alguns dels comerços que muntaran el
seu stand a la plaça de la Constitució amb un objectiu
ben clar: oferir qualitat al millor preu. De fet, s'esperen
rebaixes de fins al 70 i 80%. Amb aquesta nova edició
del Comerç al Carrer, Benicarló consolida
definitivament aquesta iniciativa comercial que té una
prioritat per damunt de tot: dinamitzar el poble i
fomentar que els veïns i visitants surten al carrer.La
regidora de Comerç, María Ortiz, i la presidenta de la
Unió de Comerços, María José Batiste, han presentat
aquesta campanya, que enguany té una novetat
interessant: un servei de cafeteria que dedicarà tota la
recaptació a l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

L'horari serà de 10.00 a 21.00 hores i l'experiència es
repetirà durant les properes Festes Patronals, donada
la bona acollida que va tindre incorporar una jornada de
Comerç al Carrer al programa festiu de l'any passat.

text REDACCIÓ

El comerç de Benicarló sortirà al carrer el 2 d'agost

ASSOCIACIÓ LOCAL EMPRESARIS PESCA D’ARROSSEGAMENT BENICARLÓ 

Benicarló 20 de juliol de 2009. 

Senyora directora: 

Aquesta associació, vistes les publicacions aparegudes en la premsa provincial sobre la mateixa que no
s’ajusten a la realitat, vol deixar bé clar que no dóna suport a cap candidatura en unes hipotètiques eleccions
a la nostra Confraria, ni la persona el nom de la qual apareix en aquestes publicacions ens ha manifestat ni
les seues intencions ni que vaja a presentar-se en un futur. Altra cosa és que aquesta associació done suport
a les seues reivindicacions. I és més, aquesta associació va deixar ben clares les seues intencions en
l'anterior missiva publicada en la seu setmanari i cap membre de la mateixa ha manifestat altres intencions ni
aspiracions que no siguen que les coses es facen ben fetes, Per tant ja deixem clares quines eren les
intencions d’aquesta associació. Aprofitem l’ocasió, per donar-li les gràcies per poder expressar la nostra
opinió lliurement en el seu setmanari

ALEPA

Carta a la directora

Divendres 31, 19: 30 h
Audició secció de percussió de l'Escola de Música Ciutat de Benicarló.

Plaça de St. Joan. 
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
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INTERSINDICAL VALENCIANA es congratula
de l'actitud de la direcció general de la Dona, de
la Conselleria de Benestar, arran de la queixa
presentada sobre llenguatge sexista en el
formulari de l'observatori de Publicitat Sexista i
en la pàgina web de la Generalitat Valenciana.

L'àrea de la Dona de la Intersindical Valenciana
va presentar davant l'observatori de Gènere de
l'esmentada conselleria, dues queixes sobre ús de
llenguatge sexista en el formulari de reclamació de
l'observatori de la Publicitat Sexista, així com en la
pàgina web de la Generalitat Valenciana,
presentada recentment.

Per part de la direcció general de la Dona i per la
Igualtat s'ha donat contestació prenent nota dels
canvis proposats quant al formulari de reclamació,
emprant un llenguatge que no discrimina a les

dones, a més d'incloure el mateix formulari en
valencià, sol·licitat també per Intersindical
Valenciana.

Respecte a la web de la Generalitat Valenciana,
l'esmentada direcció general contesta que ja havia
informat a l'òrgan competent de l'ús de llenguatge
sexista i sol·licitat els canvis, no obstant donar
trasllat de la queixa de la Intersindical a aquest.

Durant el present mes Intersindical Valenciana ha
presentat queixes sobre ús de llenguatge sexista en
la majoria de les pàgines web de les conselleries de
la Generalitat. Confiem que aquests canvis es facen
extensius a totes elles i utilitzen un llenguatge que
faça visibles a les dones.

Macu Gimeno

Coordinadora àrea 
de la Dona de Intersindical Valenciana

La família de Lucía García Jiménez,
la xiqueta de 3 anys de Vinaròs que
pateix paràlisi cerebral, segueix
buscant suport per millorar la qualitat
de vida de la menuda. Un espectacle
benèfic per a recaptar fons, amb la
finalitat de poder seguir pagant el seu
tractament, és l'última iniciativa
engegada i tindrà lloc el pròxim 8
d'agost a partir de les 19 hores en la
plaça de Bous de Vinaròs.

Sota el títol “Arte bajo Aragonés” es
presenta aquest espectacle les entrades
del qual poden adquirir-se al preu de 10
euros a les Oficines d'Informació i Turisme
de Vinaròs, Benicarló i Peníscola. Tot el
recaptat en aquest festeig serà donat a
Lucía per al tractament al que s'ha de
sotmetre. Els seus pares i familiars
agraeixen la col·laboració d'ajuntaments,
empreses i particulars que ja s'han
interessat pel cas de Lucía. 

ESPECTACLE BENÈFIC
PER  DONAR SUPORT

A LUCÍA 

Nota de premsa

tlfn: 696 18 81 67

De moment, ja s'ha signat la llicència de
construcció de les naus que l'empresa CAIGOR
S.L. va alçar fa uns anys en la UE 3 del polígon
industrial “El Collet”. El pròxim pas es farà dijous
que ve en el Ple ordinari del mes de juliol, quan el
consistori accepte els terrenys cedits per la
mercantil sobre la base del dotacional que li
correspon per la urbanització privada del sector. Fa
un any que el consistori va aprovar el Pla Parcial
dissenyat pel Sepiva, que autoritzava al consistori
iniciar l'expedient sancionador contra l'empresa.
Ara, i després d'haver pagat les corresponents
sancions econòmiques, la situació de CAIGOR
estarà regularitzada. 

L'empresa va tramitar en 2001 un PAI en el polígon
industrial El Collet en terrenys de la seua propietat. El
consistori va plantejar una denúncia i sanció
econòmica a l'entendre que es va allunyar del disposat
en el PGOU després d'actuar en aquesta finca pel
silenci administratiu de l'àrea d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Benicarló. A més es va produir un
conflicte amb el Sepiva, que va reclamar sòl públic per
ampliar el polígon, alhora que el Consistori va donar
llum verda a un desenvolupament privat del mateix.
Caigor va urbanitzar la zona sense autorització a
l'obtenir per silenci administratiu la llicència que van
sol·licitar al consistori. Els tràmits administratius
sancionadors contra l'empresa es van iniciar quan la
Comissió Territorial d'Urbanisme a Castelló aprovava
definitivament un Pla Especial de reserva de sòl públic
presentat per la conselleria d'Indústria, en contra del
criteri mantingut en el seu moment pel ple de
l'Ajuntament de Benicarló. 

La reserva de sòl es feia amb la intenció que la
Conselleria realitzara per gestió directa una nova fase
del polígon industrial El Collet, quan, quasi al mateix
temps, una empresa de mobles, Caigor S.L., havia
iniciat tràmits per ampliar instal·lacions en el mateix
lloc. El criteri mantingut per la majoria del consistori
(amb els vots a favor del PP i el Bloc) va ser la de
facilitar l'expansió a aqueixa empresa, ja que en el cas
que passaren a formar part del Sepiva, l'empresari
hauria de recomprar uns terrenys que ja eren seus. La
decisió de la comissió d'Urbanisme va establir que "la
tramitació del Pla Especial ha estat correcta" per part
de la Conselleria, assenyalant que "excedeix de les
competències de l'Ajuntament l'impedir que la
Conselleria d'Indústria puga establir aquesta reserva
de sòl". 

text REDACCIÓ

L'ajuntament de Benicarló tancarà un dels capítols més
embolicats de la història urbanística de la ciutat

L'empresa va tramitar en 2001 un PAI en el
polígon industrial El Collet en terrenys de la
seua propietat i el consistori va plantejar una
denúncia i sanció econòmica a l'entendre que
es va allunyar del disposat en el PGOU.

L'Ajuntament de Benicarló ha assumit plenament la el
servei d'accés a Internet de la Biblioteca Municipal
desenvolupant i executant un projecte basat
exclusivament en tecnologies obertes i programari lliure.

Fins ara, l'Ajuntament oferia un servei públic d'accés a
Internet gràcies al programa del Ministeri d'Educació “Internet
en las Bibliotecas” i un conveni bilateral subscrit entre Red.es
i la Generalitat Valenciana. Amb la finalització d'aquest
conveni, l'Ajuntament assumirà la prestació dels serveis de
connectivitat, suport i manteniment de l'accés públic a
Internet utilitzant tecnologies obertes i programari lliure.
L'objectiu és continuar oferint al públic una connexió a
Internet de qualitat.

Actualment, les dependències de la Biblioteca Municipal
“Manel Garcia Grau” compten amb quatre ordinadors
personals amb connexió a Internet de banda ampla. Tots els
ordinadors utilitzen l'última versió estable del sistema
operatiu Debian GNU/Linux amb l'entorn d'escriptori KDE 3.5.
Els usuaris, a més dels navegador web Mozilla Firefox i
Konqueror, tenen a la seua disposició un conjunt
d'aplicacions lliures que amplien les possibilitats d'ús dels
equips: OpenOffice.org per a l'ofimàtica, k3b per a
l'enregistrament de CDs i DVDs, GIMP per al tractament
d'imatges gràfiques, Qcad i Inkscape per al tractament
d'imatges vectorials, mplayer per a la reproducció d'arxius
multimèdia, i així fins més de 800 aplicacions i utilitats
totalment lliures. A més, s'ha instal·lat una zona wi-fi,
controlada pel personal responsables de la Biblioteca, des
d'on els usuaris autoritzats poden navegar per Internet.

text REDACCIÓ

La Biblioteca “Manel Garcia Grau” de Benicarló ofereix accés públic a Internet amb GNU/Linux
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Bar el far
Ara resulta que els nostre

megaregidor, el far-ao Kuen-ka,
vol endreçar-nos l’espigo sud
fent una mena de passeig amb
un bar... al costat del far. En
paraules seues “arranca de la
Playa del Morrongo y mediante
una rampa accede a la parte
superior del dique. I nosotros
añadiremos algunas variantes,
a las marquesinas, para que no
sean homogéneas”. Esperem
que no es despiste cap barca
quan entre al port mirant on no
deu. A veure si un dia es
trobaran amb una a dalt del far
fent-se el cafè. Ei, al temps, que
de més grosses se’n veuen.

ve de la pàgina anterior

LA BATALLA DE GAROÑA (1)
a controvèrsia  sobre el

tancament de la central
nuclear de Santa Maria de
Garoña és un episodi

més, una batalla, del conflicte entre
pronuclears i antinuclears que ja
dura uns quants anys. Des de la
seva aparició cap els anys seixanta
del segle XX, l’energia nuclear d’ús
civil ha sofert la repulsa de la major
part de la societat. Accidents com els
de Three Mile Island (1979), i
sobretot, el de Txernòbil (1986), la
manca de solucions satisfactoris pel
confinament dels residus nuclears, i les eficients noves
centrals de gas naturals,  van fer que aquesta tecnologia
entrés en declivi; de fet durant anys no es projectà cap nova
central nuclear als països desenvolupats. Però, el proper
esgotament dels combustibles fòssils i la necessitat de
reduir les emissions de diòxid de carboni per minvar el canvi
climàtic han afavorit la revifada de l’energia nuclear. 

El primer reactor nuclear inaugurat a l’Estat Espanyol fou
el de la central José Cabrera a Zorita (1968), seguit pel de
Santa Maria de Garoña (1970) i vuit reactors més; els
darrers, inaugurats l’any 1987, foren els de Vandellós II i
Trillo. Els reactors de Zorita, Garoña i Vandellós I
s’anomenen de primera generació per ser els més antics i
tenir una tecnologia menys complexa que la resta. 

A 1994, el govern socialista de Felipe González decreta
la moratòria nuclear, la paralització de tots els projectes de
noves nuclears i estableix l’anomenat “cànon  nuclear” sobre
el consum elèctric dels usuaris per compensar les inversions
fetes per les companyies elèctriques. S’ha assenyalat que
foren els accidents de les centrals abans esmentats i la
pressió del moviment antinuclear els que determinaren
aquesta decisió, però analistes reconeguts, com l’ exministre
d’indústria socialista Juan Manuel Eguiagaray, no pensen el
mateix. A Estats Units hi hagué una aturada brusca en la
construcció de nous reactors nuclears sense cap decisió del
govern federal, sols pel  mateix funcionament del mercat. La
crisi del petroli de 1973 provocà una tensió inflacionària que
provocà un increment dels tipus d’interès dels préstecs, i a
més, la demanda elèctrica frenà el seu creixement. Així
doncs foren raons econòmiques, l’ajuda a les elèctriques per
uns projectes sobredimensionats  i uns crèdits a alts
interessos, les que poden estar darrere de la moratòria
nuclear socialista. Els consumidors hem pagat a les
elèctriques pel cànon més de 10.000 milions d’euros.

L’any 1989 el reactor Vandellós I tingué un greu accident
amb perill d’alliberament de gasos radioactius a  l’ambient; a
1990, l’empresa propietària decidí clausurar el reactor
davant del gran nombre de modificacions que li exigí el
Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per la reobertura. A
2002, el govern popular de Jose María Aznar decidí tancar
la central de Zorita per problemes d’envelliment i un seguit
notable d’accidents; el CSN proposà el tancament efectiu
per a 2006 com així es realitzà, als 38 anys de

funcionament. Així doncs,
actualment sols queda en
funcionament Garoña de les centrals
amb reactor de primera generació,
amb tecnologia menys avançada. 

A les eleccions generals de 2004,
guanyà el PSOE amb Jose Luis
Rodríguez Zapatero amb el
compromís del tancament gradual de
les centrals nuclears al seu
programa. Tornà a guanyar a les
generals de 2008 amb un compromís
semblant però més matisat: el
tancament es faria de forma

ordenada en el temps i al final de la vida útil de la central.
Tècnicament la vida útil d’una central és de 40 anys encara
que els permisos de funcionament es renoven cada 10 anys.

La central de Santa Maria de Garoña, ubicada a la
província de Burgos, fou construïda entre 1966 i 1970, any
en que es connecta a la xarxa elèctrica. El seu únic reactor
és del tipus  d’aigua en ebullició (BWR): la fissió del
combustible nuclear fa bullir l’aigua produint vapor que
marxa per una circuit a moure les turbines generadores
d’electricitat. La potència del reactor és de 466 mega-vats
(Mw), prou baixa quan a la resta es d’uns 1000 Mw. El
sistema de refrigeració pren i aboca aigües a l’Ebre. La
central és de l’empresa Nuclenor (50% d’Endesa i 50%
d’Iberdrola).

La història de la central de Garoña està plena
d’incidències. A principis dels anys noranta tingué que
realitzar importants inversions per millorar els seus sistemes
d’emergència. Es detectaven  esquerdes a elements claus
del rector, en la meitat dels tubs per on entren les barres de
control que regulen la velocitat dels processos de fissió
nuclear i el CSN manà segellar-les mecànicament. Però el
deteriorament continuà  i, a 2003, es detectaren noves
esquerdes més profundes. Els ecologies nomenaven a
Garoña la central de les “mil i una esquerdes” i demanaven
el seu tancament. A 2006, el CSN li envià a Nuclenor un
seguit de mesures que devia implementar a Garoña per
poder allargar la seva vida; alguns d’ells són els que
s’aplicaran a les noves centrals que s’estan construint a
Estats Units. 

A 2010, s’acompliran els 40 anys de funcionament  de la
central i  s’acabarà la vida útil (teòrica) per la qual fou
dissenyada. Nuclenor demanà poder continuar 10 anys més
funcionant. El CSN emeté un informe favorable però
condicionat a la realització de fortes inversions i renovació
d’equips.  Finalment, el govern Zapatero decidí prorrogar la
vida de la central fins 2013. 

Entrarem a fons els arguments dels uns i dels altres al
proper article, però ens agradaria deixar uns punt clar: de les
tres centrals de primera generació, sols quedava Garoña, i
de centrals n’han clausurat tant Felipe González, com Aznar
o Zapatero. 

Pere Bausà

L

L'ajuntament de Benicarló ha
adquirit tres tapissos que
representen els tres escuts
oficials del municipi.

Espanya, la Generalitat
Valenciana i Benicarló, presideixen
des d'aquesta setmana el Saló de
Plens en substitució del retrat del rei
Juan Carlos I. El monarca ha estat
relegat al lateral que ocupa l'equip
de govern durant la celebració dels
Plens. La nova decoració municipal
ha vingut motivada per la manca
d'aquest tipus d'ornaments que
serveixen per donar mayor realce

als diversos actes oficials. 

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, explicava que el consistori només disposava d'un tapís amb l'escut de Benicarló “però que es
troba en molt mal estat de conservació”. Tots els anys, abans de la celebració de les Festes Patronals, se
sol·licitava a la Diputació de Castelló la cessió dels tapissos d'Espanya i la Generalitat Valenciana per a
guarnir l'escenari de la presentació de la Reina de les Festes. “A l'endemà ens tocava retornar-los corrent
perquè en aqueixes dates hi ha moltes poblacions en festes i tots els necessiten”, detallava Domingo. Per a
l'alcalde, el problema és que “Benicarló, una de les set poblacions més grans de la província, no podia seguir
en aquesta situació”. La decisió final es va prendre durant la visita a una fira, on es va contractar amb una
empresa de Lorca (Murcia) la confecció dels tapissos. 

El consistori ha invertit sis mil euros en ells “i crec que és una cosa que queda per al poble”, afirmava
l'alcalde. L'estrena davant la ciutadania es realitzarà durant l'acte d'exaltació de la Reina de les Festes, que
se celebrarà el 22 d'agost. Posteriorment, es penjaran de les tres balconades consistorials per a donar més
realç a l'edifici durant tota la setmana de festes. Apa, ahí quada eso, que diría un castizo.

Tapissos
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i hi ha una època de
l’any que el nostre
poble esdevé una
magnífica mostra d’allò

que els fins anomenen dolce far
niente, no hi ha dubte que és
l’estiu. Només llegint la premsa
local ens en adonem de seguida.
Però si a més a més es llegeix
aquest setmanari, la cosa pot
esdevenir encara més grossa.
Quina informació hi ha interessant
aquesta setmana?
Indubtablement el tema que
encapçala les informacions té un
gran interès, però potser a una
altra escala, perquè jo estic segur
que a poca gent –no lectora de La
Veu- li interessarà. Però deixant
aquest tema tan ben documentat
que, tot i tractar-se d’un assumpte
més bé cultural, acaba amb una
frase que deixa ben palesa la
indiferència dels nostres
governants envers aquest indret:
“els hauria de caure la cara de
vergonya”. Ara mateix jo em
podria preguntar si realment els
responsable d’aquesta àrea
coneixen el significat d’aquesta
paraula “vergonya”, perquè com
es diu al nostre poble, ni la tenen
ni la coneixen. Anem per feina, el
que realment interessa a tothom
és l’urbanisme i l’aprofitament que
podrem traure de les nostres
finques. Tot el demés no aporta
calés a la butxaca, només fa que
ens els gastem. Per cert, mentre
llegia el tema de la setmana, m’he
trobat un parell de coses que han
cridat la meua mandrosa atenció.
Una ha estat l’abusiu ús de la
preposició “en” en lloc d’utilitzar
“a”, com fem al nostre poble. És
una més de les coses que estem
perdent per culpa de la puta
globalització de la llengua. Una
altra cosa és que he vist una
paraula que m’ha semblat molt
deslligada, encara que ha
comprovat que existeix al

diccionari, com és “museïtzar”. A
mi m’agrada més l’expressió
“convertir en museu”. Perquè
després apareixerà “museïtzació”,
i d’aquesta, “museitzacionar” i així
fins l’infinit. En fi, la qüestió és
anar omplint línies per tal d’acabar
ben aviat.

Un clar exemple del que acabo
de dir fa poc el trobem a la notícia
de la pàgina cinc. Resumint una
mica, allà se’ns diu que “s’ha
obert una tenda en el centre de la
població”. Ara jo estic pensant que
si en lloc d’això s’hagués escrit
que “s’ha obert una botiga al
centre de la població”, potser
haguera sonat més nostre i
menys globalitzat. Però em
sembla que la línia que porta
aquesta publicació va per
l’impresentable salt i les seues
capricioses traduccions literals.
Suposo que així la cosa ja deu
anar bé. Per això jo no diré res.

M’ha semblat magnífic i molt
graciós el còmic setmanal ... o
bisetmanal, no ho sé. La qüestió
és que les paraules que es posen
en boca de Cuenca ens fan vore
al personatge tel com és. O potser
això siga part de la seua
caricatura, és a dir, que de tan
desenvolupar el seu paper oficial,
s’haja convertit en el que veiem al
còmic. “Elenco de miniaturas”.

Quina extraordinària frase.

No comparteixo la primera de
les tafaneries. Els del museu de la
mar estan empipats perquè no
reben prous ajudes (quin tipus
d’ajudes?) i, com no podria ser
d’una altra manera amenacen a
tort i a dret. “Ens emportarem els
nostres tresors a un altre poble i
us quedareu sense”. Això em
recorda el que va passar una
vegada amb el handbol, que se’n
va anar a una població veïna fent
pressió, i em sona que potser un
dels que van fer més pressió per
anar-se’n ocupa un lloc important
dins de l’esport local. Em sembla.
També recordo quan un altre club
esportiu es va amenaçar en anar-
se’n a algun poble veí si no se
l’ajudava més. Mire, senyora
Garcia, qui no estiga a gust, les
portes estan obertes i potser la
casa gran ja no dóna per a tot el
que voldríem. Ens hem d’adaptar
als temps que corren, i ara el que
mana és l’austeritat.

Veig que els del futbol tot i
haver notícies d’aquest esport
setmana rere setmana, encara no
han fet la seua aparició. Serà que
realment els han fet fora?
Tornarem a llegir cròniques
estàndard, amb alineacions,
noms dels àrbitres i golejadors? 

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

text EL LECTOR

S
Tafaners vagarós
Tenim un tafaner que,

últimament, sembla estar molt
atabalat de feina (doncs en els
temps que corren... més bé
seria un luxe), i no acaba
d’acomplir com cal amb la seua
funció de parar l’orella. I això és
nota. De tota manera ja ens ha
dit, literal “intentaré començar a
portar-me bé”. Queda dit.

La Fiesta Nacional

Encara parlant del mateix
tafaner, tot i allò dit
anteriorment, hi ha coses que el
superen. I el superen amb
escreix. Vegeu la història, el
passat divendres hi va ser el
sopar d’estiu de La Veu i, com
no podia ser d’altra manera, els
tafaners també hi érem a la
festa. Però tots els tafaners. No!
Tots, no! Va haver un que no va
poder estar perquè estava
també de... Fiesta. Bé, millor si
ho explica ell mateix amb el seu
mail “Aquest divendres, a les set
de la tarde, a la plaça de bous
de València, toregen Morante de
la Puebla, El Juli i El Fandi... i
m'agradaria anar... i endur-me la
dona i el xiquet... i quedar-nos a
sopar per València...”. I així ens
va deixar, tirats, per una
correguda de bous a la capital
fallera per excel·lència:
València.

La Fiesta Nacional (i 2)

Certament, els tafaners,
sabíem de l’afició d’aquest
col·laborador per parar l’orella
però... tanta per escoltar els
“OLEEE”, de la Fiesta Nacional i
no vindre al sopar, també per
excel·lència, de La Veu, era la
primera vegada que ens
passava. Alguns no van poder
vindre, per causes familiars, per
infermetat, però... per veure
com algú li dóna un capot a un
bou... ha estat la primera
vegada. No res, que allà dónde
esté la Fiesta Nacional... ja
saben a qui enviar. Almenys,
esperem tinga la delicadesa de
fer una crònica acurada de
l’esdeveniment i, com no, amb
alguna que altra foto, també. A
veure si li trobem l’entrellat a
això de... deixar-nos asseguts
pel Morante, el Juandi o el Juli...
i per unes quantes banyes.

Més Nacional... encara

Continuant amb la Fiesta
Nasional ací, nosaltres, en
tenim la nostra particular amb el

regidor-faraó Kuen-ka. El més
nacionalista dels nacionalistes,
espanyols, després d’estar unes
quantes setmanes sense
informar de com va de bé el
poble, que per cert és el que
millor sap fe, ara surt, i és
desmelena com el lleó i cap de
quadrilla que és del nostre
ajuntament, contra els mitjans
de comunicació que trauen les
crítiques que els hi fa l’oposició.
L’argument: que l’oposició
menteix i que els mitjans de
comunicació no contrasten el
que aquesta diu. És bo, eh!
Aquest home encara no s’ha
assabentat que qualsevol mitjà
de comunicació el que fa és
transmetre allò que li conten els
polítics... com ell. Si aquests
menteixen ja s’ho faran ells i, en
cas contrari, ... sempre li
quedaran els tribunals. De tota
manera, si tantes mentides diu
l’oposició... encara no hem vist
que l’haja portat als tribunals...
per mentidera.

Banyador llis
Hem tornat a veure l’alcalde

de la nostra ciutat lliurant
premis, i qui bé que ho fa, altra
vegada, amb els de la natació.
Com no podia ser d’altra
manera, de curt, després del
cansament que havia suposat
nadar els 8500 metres de la
Clàssica Peníscola-Benicarló.
Però aquesta vegada, portava
una indumentària més adient, el
seu pantalon curt, no era a
ratlles verticals blaves i
blanques semblants a uns
calçotets, era llis, i de color clar.
Sembla que va aprenent.
Encara que continuant la
màxima de “allá dónde fueres
haz lo que vieres”: De curt.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Grisos comercials (Esperant no tornar al negre)
Dos coses destaquen en gran

manera sobre l’estat del nostre
sector comercial, una, la curiosa
forma de veure-ho que tenen des
de la Unió de Comerços, quan
s’afirma “que no s’està tan
malament”, i l’latra, com el nostre
ajuntament no sap actuar, sol,
davant les infraccions comercials.

Anem per parts. Pel que es pot
deduir de les declaracions de la responsable del
comerç local d’aquesta associació de comerciants
del nostre poble, la cosa no està tan malament
com es pintava des de les administracions
públiques i creuen que el pitjor ja ha passat.

El fet que molta gent opte per anar-se’n a
comprar a d’altres pobles veïns peruè que la seua
oferta comercial és més àmplia, en tots els sentits,
el monetari i el de varietat, ha tingut una resposta
curiosa per part de la seu presidenta  “ja ens
venen d’altres poblacions veïnes”. Certament,
amb un positivisme tan aclaparador és difícil
objectar alguna cosa. Però, tot i voler que així
siga, és continua notant, i molt, com els carrers del
centre de la nostra ciutat es veuen summament
deserts mentre, a no molts kilòmetres, és veu
molta més gent i, molts, d’ací? 

Està clar que no tots han pres las de Villadiego,
però... Tal volta seria millor una reflexió més
acurada sobre quins aspectes comercials, a tots
els nivells, cal millorar per no deixar perdre la

nostra clientela interior que, a la fi,
és qui ens ha de traure les
castanyes del foc. I si és necessari
millorar l’oferta comercial, i
econòmica (els descomptes). Tal
volta seria hora de començar i no
escudar-nos en que ja vindran de
fora per solucionar-nos el problema.

I l’altre aspecte que ens sorprén, i
molt, és la passivitat del nostre

ajuntament davant les infraccions comercials pel
que respecta a les obertures fora dels horaris
comercials establerts. La frase de la nostra
regidora de comerç “contra més denúncies

tinguem, més força podem fer des de l’ajuntament

per acabar amb aquesta situació d’il·legalitat”, és
tota una declaració d’ineficàcia sense parangó.

A veure, la competència de donar llicències
d’obertura als establiments comercials i de
comprovar si acompleixen la normativa d’horaris
comercials no és de l’ajuntament? Doncs, que vol
dir, què el nostre ajuntament no sap actuar d’ofici
per fer acomplir la llei? 

I és que, certament, sembla increïble que
l’ajuntament, tot i saber que és comet una
il·legalitat, només actua quan li arriben un grapat
de denúncies? Actuar d’ofici, no és la seua feina..

Ja poden fer pressió els comerciants perquè
amb aquesta eficiència...

694
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Carxofa: a la Banda de Música de Benicarló pel gran treball musical realitzat a Kerkrade.
Després d’un maratonià viatge en autobús de quasi dos dies, obligat per l’estalvi, gràcies a la
“inestimable ajuda econòmica” del nostre ajuntament”, amb el cansament que això comportava,
tot i així, van fer-se un lloc entre les millors bandes internacionals deixant el pavelló benicarlando
ben alt. Moltes gràcies per la vostra música.

Panissola: per el  regidor Kuen-Ka per espolsar-se de damunt les responsabilitats derivades
de la seua “bona” gestió. I és que aquest home no té remei. Altra vegada ha tornat a criticar els
mitjans de comunicació que es fan ressò de les rodes de premsa de l’oposició... que diu que
menteix. Doncs, si menteix, ja està ell per contradir-los o portar-los als tribunals, no?. La culpa
sempre és dels altres. I ell és tot un sant... Amen.
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