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Critèrium atlètic de Benicarló. Sis mínimes mundials i vuit europees

El passat divendres es va celebrar a Benicarló l'acte
de presentació de la recentment creada Assemblea
Republicana. Cal mencionar que l'assemblea va decidir
centrar aquest primer esdeveniment públic en la figura de
Marcelino Domingo Sanjuan y en el important paper que
va tenir l'educació durant el govern democràtic republicà.
Per aquest motiu es va decidir fer un acte d'homenatge a
la figura del polític republicà en la plaça que porta el seu
nom en el nostre municipi. L'acte, carregat d'emotivitat i
records, va consistir en la lectura pública dels fets més
importants en la vida política i personal de Marcelino i
posteriorment mentre una dolçaina feia sonar la música
de l'himne republicà cadascú dels assistents va deixar un
clavell roig en record del mestre republicà. A més, i de
manera simbòlica, es va penjar una placa en el nom de
MArcelino Domingo Sanjuan i els colors de la república
de fons. Posteriorment, i en una penya Setrill plena de
gom a gom ( es va reunir gent de l'educació, de la política,
estudiants...), la professora de la universitat de València
Mª Carmen Agulló va fer una xerrada carregada de

compromís i rigor històric sobre la figura de Marcelino
Domingo Sanjuan i la tasca importantíssima que les
mestres republicanes van tindre durant el període de
govern republicà, durant el conflicte armat i també durant
el franquisme. La conferència es va tancar amb una gran
ovació que va emocionar a molts dels assistents i amb
una roda de preguntes que va obrir un interessant debat.
També cal destacar la presència en els actes dels
representants de tots el partits polítics municipals
excepte del PP. Tot i això, cal dir destacar la presència de
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, en la
conferència; ja que com tothom sap existia una relació
familiar directa entre ell i l'homenatjat. 

Per altra banda l'assemblea es va mostrar molt
satisfeta per la resposta de la gent i creu que aquest és
un gran primer pas per tractar de consolidar una
alternativa popular basada en el republicanisme i per
poder expandir la flama republicana pels pobles de la
nostra comarca. 

Homenatge a Marcelino Domingo Sanjuan 
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ulio Conesa,
r e s p o n s a b l e
d'Administració Local i
Serveis a la Ciutadania

de CCOO ha reclamat a Vinaròs,
durant la celebració d’unes
jornades informatives per agents
policials, el compliment i
desenvolupament de la Llei
6/1999 de Policia Local, una
norma que va considerar vàlida
per afrontar els problemes diaris
amb els quals es troben els
agents. Conesa va remarcar a
més el conflicte obert amb el
titular de la Conselleria d'Interior,
Serafín Castellano, per la seua
intenció de crear una nova llei
“amb la qual s’inventa una

necessitat que no li ha demanat
ningú, ni els ajuntaments ni els
sindicats o actors socials i treballa
en ella sense negociar res i que
ha paralitzat en els últims dos
anys el sector policial”, va
assegurar. D’altra banda el cos
segueix amb els seus problemes
d’interinitat, de no substitució
d’agents de més de 60 anys,
d’homologació de cursos,
retribucions o de salut laboral.
Segons va assenyalar el
responsable sindical
l’avantprojecte de Castellano “és
inoportú i inadequat” ja que no
inclourà normes que l’afectaran,
com la Llei de la Funció Pública o
la de Règim Local, “mentre
seguim sense comptar amb una
Llei de Bombers i ací no s’entra”.

Conesa va recordar que alguns
dels canvis que es pretenen
introduir, com l’edat màxima per a
accedir al cos de policia local, es
poden fer realitat modificant un
decret autonòmic sense
necessitat d’una nova llei. D’altra
banda va assegurar que “es
menteix” amb les expectatives
generades en el cos de guàrdies
locals que es pretén crear.
“Només una llei orgànica pot
donar-los la condició d’autoritat,
una norma estatal que no es pot
atorgar amb una llei valenciana”,
va indicar. D’altra banda va alertar
de les intencions d’obrir una porta
a la privatització de la gestió
policial igual que ocorre amb la
sanitat.

CCOO considera suficients els efectius policials a el País Valencià però demana la
creació d’un cos de policia valenciana amb totes les funcions 

Segons assenyala el responsable d’Administració Local i Serveis a la Ciutadania del sindicat,
les comissaries comarcals del pla PLISE “són pura imatge” i no es podran ni presentar

denúncies a Benicarló. Assegura que les intencions de Serafín Castellano passen per deixar
una porta oberta a la gestió privada de la policia

J
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text REDACCIÓ

Dissabte passat, al vespre, es va celebrar a l'Estadi
d'Atletisme de la partida Povet un critèrium, organitzat pel club
d'Atletisme Baix Maestrat, on van participar atletes nacionals
buscant aconseguir les marques que els donaren el pas a
participar en les pròximes competicions internacionals. Al final
del mateix els participants van aconseguir sis mínimes per als
Campionats del Món, vuit per als europeus i 124 per als
campionats estatals. La vesprada, nuvolosa, va ser perfecta
per a les diferents proves celebrades amb un vent a favor en
les distàncies curtes que en alguna ocasió superava els 2 m/s
(cosa que va invalidar aqueixes marques). Els joves atletes del
club es van encarregar d’ajudar en tot moment. 

Els primers classificats del Critèrium van estar: Categoria
Femenina 1ª - Glory Alozie Ouluchi (València Terra i Mar), amb
una marca de 13"64 en 100 metres tanques. 2ª - Ana Torrijos
Caparros (València Terra i Mar), amb una marca de 13"65 en
100 metres tanques (Mínima Europea Promesa). 3ª - Auri
Bokera Abia (A.D. Marathon), amb una marca de 54"61 en 400
metres llisos (Mínima Europea Sub.23). Categoria Masculina
1º - Arnau Erta Majo (FC Barcelona), amb una marca de 13"78
en 110 metres tanques (Mínima Mundial Juvenil). 2º - Eduard
Vils Farreny (CA Igualada), amb una marca de 10"46 en 100
metres llisos. 3º - Ruben Pros Guasch (Medilast Sport), amb
una marca de 10"69 en 100 metres llisos. Els atletes van
aconseguir 6 marques mínimes per assistir a Campionats
Mundials. Tres mínimes per el Mundial Juvenil en 100 metres
tanques a càrrec d'Elena Cerdan García amb 14"21 i Maria
Aznar Cuadrado amb 14"22 i 14"23. Dos mínimes pel Mundial
Juvenil en 110 metres tanques a càrrec d'Arnau Erta Majo amb
13"78 i 13"86. Una mínima per el Mundial Juvenil en 400
metres tanques a càrrec d'Enrique González Sánchez amb
53"68 . També s’aconseguiren 8 marques mínimes per assistir
a Campionats d'Europa. D'altra banda es van obtenir un total
de 124 mínimes estatals (53 masculines i 71 femenines),

distribuïdes en les següents categories: 20 mínimes en
categoria juvenil (9 masculines i 11 femenines). 31 mínimes en
categoria júnior (19 masculines i 12 femenines). 30 mínimes
en categoria promesa (10 masculines i 20 femenines). 43
mínimes en categoria absoluta (15 masculines i 28
femenines).

text i fotos VICENT FERRER

Critèrium atlètic de Benicarló. Sis mínimes mundials i vuit europees

“Llegó la primavera

las rosas florecerán

y será nuestra rotonda

orgullo de la ciudad”... 

pues esto en una placa...
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Suficients agents
Les dades presentades per

CCOO assenyalen que el nombre
d’agents, en la mitjana
comunitària i provincial, és
suficient i superior tant a la mitjana
estatal com l'europea i a la que
recomana l'ONU. A pesar d’això
en el denominat Alt Maestrat el
nombre d’agents de policia local
de base segueix sent nul i hi ha
més de 10.000 veïns que tan sols
poden encomanar-se a
l'esporàdica patrulla de la Guàrdia
Civil. L’evolució global, en canvi,
ha anat compassada amb el
creixement poblacional. Mentre
que en 1995 els agents de les
policies locals i cossos de
seguretat de l'estat eren 14.165,
amb una mitjana de 3,6 per mil, en
2009 són 22.764 en el conjunt
valencià. En Castelló són 2.815
efectius, dels quals el 61,59% són
de Guàrdia Civil i Policia Nacional
i el 38,40% de la Policia Local,
amb una ràtio de 4,7 per mil, molt
per sobre del 4 per mil europeu o
les recomanacions del 3 per mil
de l'ONU. AL seu judici “no és
necessari un major nombre
d'agents, però si un acord entre
Estat i Generalitat per a aglutinar i
fer eficaços i eficients els cossos
policials”. En la seua opinió el
problema es dóna per la falta
d’interès del Consell a assumir les
competències en matèria de
Seguretat que permet l’Estatut. A
diferència de Peníscola, on hi ha
una ràtio de 5,52 agents per mil, a
Benicarló els agents tenen una
ràtio de 2,07 cada mil.
S’incompleix d’una manera clara
el compromís electoral del PP de
crear a Benicarló patrulles
canines, desenes de nous agents
i unitats antidisturbis. Tan sols
Peníscola ha complit en aqueix
sentit, alhora que a Benicarló
proliferen els robatoris amb
violència on els encaputxats, els
incendis intencionats, l’ús de
pistoles i els successos es
repeteixen d’una manera

exagerada. En un moment de
borratxera de xifres en el mes de
febrer, el primer edil va assenyalar
que 150 agents patrullarien per
Benicarló una vegada estiguera
construïda la comissaria
autonòmica, sense comptar els
serveis comarcals que realitzen
els diferents cossos.

PLISE pura imatge

El Pla d'Infraestructures de
Seguretat i Emergències
(PLISE) que preveu a Benicarló
una oficina comarcal de Policia
Autonòmica va ser molt matisat
per aquest representant de
CCOO. Segons va recordar “no és
el cos que planteja l’Estatut, sinó
policies nacionals adscrits, amb el
que estem venent imatge però tan
sols per a determinades
competències”. Així va assenyalar
que “no són un servei de
seguretat pública integral, tindran
un local d’aturada on acudir
després de fer els seus torns per
la comarca però allí no es podran

presentar denúncies”, pel que va
reclamar “compromisos més
ferms i seriosos en aquesta
matèria que obrir comissaries per
ací”. El Consell va pressupostar
500.000 euros per l’adequació de
la futura caserna de Benicarló en
2009 una vegada el Consistori
cedisca l’edifici. Aquesta mateixa
setmana l'alcalde de Benicarló
assegurava que no acceptarà més
serveis comarcals que acabe
sufragant el municipi de Benicarló,
en referència als serveis socials i
culturals. No obstant això el
Consistori ha regalat l’ús d’una
comissaria que en altres localitats
la Conselleria pagarà integrament.

Perseguiran les defecacions
canines

Per altra banda l’edil Antonio
Cuenca va anunciar dimecres una
nova Ordenança de Parcs i
Jardins que contempla sancions
amb l’objectiu que siguen un
atractiu per a la ciutat. Cuenca va
assenyalar que cal inculcar als
veïns un respecte i donar valor als
parcs i jardins. La normativa
busca que els arbres no siguen un
suport publicitari, no es puguen
fixar-hi cordes que els malmeten i
perseguir als propietaris que
duguen als gossos a fer les seues
defecacions als jardins i no les
arrepleguen. Els qui actuen
adequadament són casos
excepcionals i segons va
assenyalar “els jardins semblen
camps de mines”. Cuenca
finalment va anunciar que
transmetrà la nova ordenança a la
policia perquè perseguisquen els
delinqüents i es faça complir la
normativa.

La nota curiosa

El mateix regidor Cuenca, no
se’n va poder estar d’animar els
periodistes a retratar, novament,
des de les altures la rotonda

florida en el seu enèsim intent per
veure si aconseguia promocionar-
la. Veurem quina se li ocorrerà
quan tinga la seua font.

ve de la pàgina anterior

“L'alcalde no acceptarà més serveis comarcals que acabe sufragant el municipi” 

El Club Natació Benicarló es va desplaçar, este
passat cap de setmana, a la ciutat de Castelló per
disputar una nova edició del VII Trofeu Interclubs, a
les instal·lacions de la Piscina La Salera, juntament
amb 14 equips de la Comunitat Valenciana i amb un
total de 162 nadadors.

L’equip masculí va estar format per David Marqués,
Albert Astor, Manuel Montserrat, Jordi Curto, Joan
Ferran Barrachina, Carlos Fuente, Ferran Marzà, Vicent
Prats, José Antonio Adell, Marcos Fuente i Marc
Fresquet.

A nivell individual va destacar novament Marc
Fresquet amb el 2n lloc absolut en la prova dels 200 m
lliures amb un crono de 2.05.92 i el 3r lloc absolut en els
100 m papallona amb un crono de 1.02.15. També José
Antonio Adell va aconseguir el primer lloc en els 100 m
braça amb un crono de 1.18.67. Manuel Montserrat va
finalitzar en la primera plaça de la seua categoria en els
1500 lliures i un esplèndid Albert Astor es va alçar amb
el primer lloc en la seua categoria en els 200 m i 50 m
papallona així com la segona plaça en els 50 m lliures. 

L’equip femení va estar compost per Meritxell
Sospedra, Lucía Piñana, María Coll, Marina Herrero,
Montserrat Astor, Sara Marqués i Claudia Campos.

A nivell individual les nadadores Benicarlandas van
imposar un fort ritme en l’aigua que va portar a Sara
Marqués a aconseguir la segona plaça en els 200 m
estils amb un crono de 2.47.49 unit també al segon lloc
de Montserrat Astor amb un crono de 1.18.38 en els 100
m esquena. Ja en les seues respectives categories
Meritxell Sospedra va aconseguir una nova mínima
autonòmica i segon lloc en els 100 m papallona i el 3r
lloc en els 800 m lliures. Lucía Piñana el primer lloc en
els 100 m papallona i 800 m lliures. Claudia Campos el
primer i segon lloc respectivament en els 100 m braça i
400 m estils. María Coll el tercer lloc en els 50 m braça
i 100 m papallona i per a finalitzar el segon lloc en els 50
m braça de Marina Herrero.

Novament van estar els mateixos nadadors i
nadadores, com en jornades anteriors, els que van
clavar el crono amb mínimes nacionals i autonòmiques
i sense polvoritzar rècords amb banyadors cars,
finalment prohibits per la RFNE i sense ser
retransmesos per la televisió ni ràdio. I és que l’esforç
és el major secret “a veus” d’este equip de natació
benicarlando perfectament compenetrat amb la seua
entrenadora Lucía Vicente. Jornada rere jornada els
resultats estan ací. Per sort, estos joves nadadors i
nadadores sí són profetes a la seua terra (millor entitat
esportiva 2008, millor esportista de l’any en repetides
edicions), i a la vista està que no tenen límit en els
resultats. Sens dubte són els millors. Felicitats.

text REDACCIÓ

UN EQUIP DE XAMPIONS

“Julio Conesa, responsable
d'Administració Local i
Serveis a la Ciutadania de
CCOO ha reclamat a
Vinaròs, durant la
celebració d’unes jornades
informatives per agents
policials, el compliment i
desenvolupament de la Llei
6/1999 de Policia Local, una
norma que va considerar
vàlida per afrontar els
problemes diaris amb els
quals es troben els agents.”

“Els  nadadors van clavar el
crono amb mínimes nacionals i
autonòmiques i sense polvoritzar
rècords amb banyadors cars,
finalment prohibits per la RFNE i
sense ser retransmesos per la
televisió ni ràdio.”
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El CDB va acabar la temporada
d’una manera poc..., poc..., poc... no
sé com dir-ho, vaja, que vam perdre al
camp de l’Almenara per cinc a zero.
Així, amb un epíleg tan desafortunat,
es posa fi a una campanya marcada
per la convulsió general i per la presa
de decisions ràpides, encertades i
sobretot necessàries. Si no passa res
–si li ha de passar alguna cosa a algú
serà a nosaltres, que no ho dubte
ningú- l’any que ve continuarem
jugant a preferent i segurament seran
molts els equips, la majoria, que
hauran de confeccionar una plantilla
tot atenent la nostra filosofia: gent de
casa, poca perra, molta il·lusió i un
cert compromís amb la samarreta. 

Queden lluny els temps en què
entranyables tractants de futbolistes
com el senyor Galvis o el senyor
Miravet s’apropaven al nostre poble
amb un mostrari de potencials figures
vingudes de Zamora, Burgos, Almería
o las Mil Viviendas de Alicante. S’ha
acabat lo socarrat. Segurament
tornaran temps millors per a
l’economia –no sabem com ni quan- i
segurament tornarem a ensopegar en
polítiques de dilapidació (no,
depilació, imbècil) i bajanades
diverses. Per cert, no sé si ve al cas o
no, però diumenge passat em vaig
entretindre una estona mirant per la
tele el partit de promoció d’ascens a
segona divisió A que van disputar
l’Alarcón i el Sant Andreu (sí, sí, ja
m’ho faré mirar) i vaig comprovar que
el davanter centre dels madrilenys era
un tal Cristian el vam tindre nosaltres
ací i es va atipar de marcar gols.
Queda dit. 

En otro orden de cosas, avui
mateix, es verificarà a la sala de
premsa del pavelló poliesportiu
l’assemblea general ordinària. La
Junta ho ha fet d’allò més bé i ha
convocat els socis mitjançant cartes
personalitzades en les quals s’informa
dels punts de l’ordre del dia i s’ofereix
la possibilitat de delegar el vot per al
que siga en una altra persona.

Suposo que l’assistència no serà
massiva però també estic segur que
la reunió esdevindrà intensa. Sol
passar. 

L’actual Junta ha fet moltes coses
ben fetes –dies hi haurà per recordar-
les totes-, però una de molt important
ha estat la posada en funcionament
d’una pàgina web. El CDB el tenim
ara a l’abast de tot el món, de tot el
Món. L’altre dia hi vaig fer una incursió
cibernètica que es deu dir i em van
cridar l’atenció algunes coses. Una,
per exemple, és que hi ha un enllaç
amb el bloc de Pitxi, cosa que suposa
un reconeixement prou explícit a la
figura de tan remarcable personalitat
local. Està bé. Dos, també per
exemple, és que trobem un apartat
dedicat a la història del nostre estimat
club. Ací hi ha marro, sí, sí, tal com
sona. Quan es parla dels jugadors
més destacats de tots els temps
d’aquesta casa únicament es fa
referència a Javier Verge “Xoco II” i a
l’esmentat Àngel Alonso. Sí, és clar
que tots dos van ser magnífics
futbolistes, un finíssim estilista el
primer, però també és cert que hi ha
hagut altres figures emblemàtiques.
Sense anar més lluny i ocupant un
lloc destacadíssim, José Verge “Xoco
I”. I no cal furgar més, però la seua

absència en aquest apartat em
sembla no del tot elegant. Hi ha hagut
molts jugadors de Benicarló que han
triomfat per aqueixos camps de Déu
com ara Pepito “Mosca”, Rosendo
Timoteo, Joaquín “el Peque” o César
Calvo i també d’altres que es van
estimar més deixar passar grans
oportunitats i quedar-se a casa
assaborint els plats d’olla que feien
les mares com és el cas paradigmàtic
de Raül Roca. I no cal recordar gent
que ha vingut de fora i després ha
saltat a la fama com ara Juan Carlos
Rodríguez –molts anys vinculat al
Llevant, l’Alabés o el Còrdova-,
Alejandro Arenales –jugador a
primera amb el Salamanca i
l’Osasuna- o Xavier Valero –actual
entrenador dels porters del Liverpool.
No sé si la tecnologia ho deu
permetre, però estic segur que
Gregorio Segarra cediria
gustosament els drets d’autor, però
valdria la pena plantejar-se penjar a la
xarxa la bonica història del futbol local
que tan brillantment va escriure l’amic
gasetiller. A més, així li quedaria clar a
un senyor de Castelló i del Madrid que
treballa amb mi que Antonio Navarro
Manzanares “Tonín” no ha jugat mai
amb el Benicarló. I em pagaria la
cervesa que m’he jugat i que em deu.  

FINAL POC…, POC…, POC…
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

"Tot i els menystenyiment que, quasi sempre, els hi fa el lector als del futbol, per fi, ha
arribat el desgreuge. Així, a un d’ells, li han ficat el seu cognom a un carrer... encara que

siga al Pinell de Brai" 

L'exposició permanent del
Mucbe, Bona terra, bona collita,
acaba de complir el primer any
oberta al públic amb un balanç
de 29.655 visitants, una xifra que
reflecteix la bona acollida que ha
tingut la mostra. 

Entre tots els visitants cal
destacar la visita de fins a 96 grups
escolars vinguts de tota la comarca
i de 63 grups d'adults procedents
de tota la geografia espanyola que,
aprofitant les vacances, han visitat
l'exposició. Paral·lelament, també
cal remarcar la visita de 26 grups
procedents de les diferents escoles
d'estiu que s'organitzen a
Benicarló. Les visites guiades per
al públic més jove s'han
compaginat amb dos tallers didàctics que busquen
apropar la natura als escolars a través de les olors i els
colors de la terra. Com a novetat, a partir d'aquesta
mateixa setmana s'estrenarà la segona part del
documental de testimonis que forma part de l'exposició
i que compta en primera persona les experiències dels
llauradors. La primera part, que s'ha projectat fins ara,
parlava de la vida quotidiana al camp, mentre que
aquesta segona part se centra més en el treball del dia
a dia al camp. “Bona terra, bona collita” és la primera
exposició que produeix el Mucbe. L'important esforç
econòmic que ha suposat la mostra s'ha vist
compensat per l'elevat nombre de visites que ha tingut
l'exposició. Així ho diu la coordinadora del Mucbe,
Lorena Luján. "Ara podem concertar visites a llarg
termini perquè tenim una programació fixa, i això

resulta molt atractiu per als touroperadors que
promocionen visites organitzades per la zona". Per a la
coordinadora, també ha estat molt important la
resposta de la gent de Benicarló. "Molts benicarlandos
s'han apropat a conèixer el Mucbe gràcies a esta
exposició. La gent se sent molt identificada amb el
contingut de la mostra".

Recordem que l'exposició Bona terra, bona collita es
va inaugurar el 15 de maig de 2008 amb la presència
de nombroses autoritats i dels representants de les
empreses que la patrocinen, IFF, Ruralcaixa i Ashland.
La mostra és un homenatge a l'esforç i la constància
dels llauradors i llauradores de la comarca que han
lluitat per la seua terra. Està dissenyada a partir de
diversos àmbits temàtics, com ara els cultius, els
aparells i arreus, la indumentària o les construccions
agràries.

text REDACCIÓ

L'exposició 'Bona terra, bona collita' compleix un any 

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria
de Serveis Municipals, ha adquirit quatre vehicles nous
que serviran per millorar qualitativament el servei que
actualment ofereix la Brigada. Es tracta d'un furgó per
a treballs de magatzem i muntatges de caps de
setmana, dos furgonetes per al treball diari d'obra i
manteniment i una desbrossadora per netejar els
camins rurals. En total, la inversió ha estat de 52.000
euros.El regidor d'Agricultura i Serveis Municipals,
Eduardo Arín, considera que amb aquestes
adquisicions "ens hem posat al dia". "Calia modernitzar
el parc de vehicles dels Serveis Públics per cobrir en
condicions les necessitats d'una ciutat que cada dia es
fa més gran i exigeix més i millors serveis".

text REDACCIÓ

Serveis Municipals adquireix quatre vehicles nous
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Un any més l'estació mòbil de la Inspecció
Tècnica de Vehicles es desplaça a Benicarló a
passar la inspecció a la nombrosa flota de tractors
existent 

No són de color groc i tampoc són l'última moda.
Aquesta setmana els propietaris de tractors de
Benicarló han estat citats perquè els seus vehicles
siguin inspeccionats. Per a això s'ha disposat un àmplia
esplanada coberta en el polígon industrial per a evitar-
los desplaçaments per les carreteres principals i se'ls
ha citat com en el metge. Benicarló despunta en les
estadístiques de tractors cada mil habitants segons un
estudi de la Cambra de comerç de Castelló. Mentre
que el nombre de tractors per mil habitants era de 6,29
en la província de Castelló en 2004 enfront des 5,02 a
la Comunitat Valenciana, Benicarló tenia una mitjana
de 7,4 és a dir que uns 200 d'aquests vehicles circulen
diàriament i donen suport a l'agricultor en els seus durs
treballs quotidians. Paradoxalment, la localitat amb
menor nombre de tractors per mil habitants és la veïna
Peníscola, amb 0,8 vehicles per cada mil habitants. 

Dos agricultors, un de Benicarló i altre de Peníscola,
esperaven pacients que els toqués el seu torn. El
Consistori va fer públic uns dies abans que es
realitzarien les inspeccions tècniques periòdiques dels
tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada,
remolcs agrícoles i altres vehicles especials. Ambdós
van explicar que, a pesar de les facilitats, fer el viatge
suposava un trastorn. “Aquest tractor mai surt de la
finca, no acostuma a anar per carretera”, però es va
armar de paciència per accedir fins al polígon per la N-
340 i la CV-135. En els últims anys, per seguretat i per
ser vists molt millor, se'ls va fer instal·lar un lluminós
rotatori. La despesa no va ser barat però els sacrificats
agricultors estan ja acostumats a fer més i més
esforços. “Mira, ahir vam haver de comprar un potet
químic amb una botellete menudeta a mitjan omplir que
costava 300 euros. Imagina't la de quilos que hem de
produir per a pagar els productes, costos en materials,
tot són despeses”, va explicar. La situació en el camp
no és excessivament bona però els agricultors
admeten que la seguretat és el primer “ja sigui per a
nosaltres per a evitar accidents o per a qui circulen per
carretera”. 

text REDACCIÓ

Els tractors també passen la ITV 

Tufarret guanya la final de la lliga benicarlanda
després duna dura partida contra el seu germà Jon

Diumenge passat, al frontó de l'IES Joan Coromines,
davant moltíssim públic, es va disputar la gran final de
la Lliga de Benicarló, entre Tufarret i Jon, vencent el
primer per 41-30. Com a pròleg una partida d'exhibició i
la partida per a dirimir el tercer i quart lloc, imposant-se
Esteller a Jordi per un atapeït 31-29. Una competició
que ha organitzat al llarg dels últims mesos el club
Arrea-li Bona de Benicarló. La gran final va ser una lluita
constant entre els dos germans, ambdós amb potent
servei, el que semblava indicar que seria una partida
curta, però no va ser així, perquè lluitant al màxim cada
punt van aconseguir mantenir l’interés de la partida. Va
jugar molt fort Jon d'eixida mantenint avantatge en el
marcador fins a arribar als deu punts, però va perdre el
servei i Tufarret li va endossar un parcial de 10-0 que va
resultar definitiu per a l'esdevenir de la partida, doncs
els intents de Jon per reduir la diferència van ser
infructuosos, fins i tot va salvar un punt de partida que
va ser com el cant del cigne, ja que Tufarret, que va
arribar al final amb deu punts d'avantatge, va tancar la
partida a la segona oportunitat.

La partida va tenir com a pròleg a un enfrontament
entre Manya i Albert, amb el veterà Garrido com
“feridor”, imposant-se contra pronòstic el primer per 25-
15. Després de la mateixa, va tenir lloc la final de

consolació, on els espectadors van gaudir per la qualitat
del joc, amb punts molt aplaudits, on al final es va
imposar Esteller, un xaval al que li vam augurar molt
futur en aquest esport, doncs derrotar a Jordi no és
tasca fàcil atès que lluita per cadascun dels punts. Al
final Garrido li lliurada al guanyador de la lliga
benicarlanda uns guants brodats amb el nom del torneig
i felicitava a ambdós per la partida que havien brindat
als afeccionats.

text VICENT FERRER

Esteller va guanyar la final de Consolació a Jordi

“Als tractors se'ls mira l'adreça, els gasos, estat de les rodes, llums i accessoris. Una vegada
constatats determinats paràmetres, ja es poden anar a casa amb un nou adhesiu.”

El Futbol Sala Baix Maestrat, en col·laboració amb la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló, ha engegat
una nova edició del tradicional Torneig d'Estiu de Futbol-Sala
que, una vegada més, tindrà el seu escenari a la Pista
Poliesportiva del Passeig Marítim (Al costat del Bar el Jardí i
l'Hotel Marynton). El Torneig començarà el dimecres 1 de juny
i finalitzarà el divendres 14 d'agost. Estarà dotat amb més de

2.000 € en premis i la inscripció romandrà oberta fins el dia 29
de juny a les 14,00 h.

Aqueix mateix dia, a les 21,00 h. se celebrarà al Saló de
Plens de l'Ajuntament, el lliurament de documentació i sorteig
de grups. Per a inscriure’s en el Torneig n’hi ha prou amb
ingressar l'import de la inscripció (400 €+100 de fiança).

Informació a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló
(Tel: 964 470 050) o al Sr. Francisco Salvador (Tel: 625 655
249).

text GREGORIO SEGARRA

XXIX Torneig d’estiu de Futbol Sala “Ciutat de Benicarló”

L'Escola d'Estiu de Benicarló comença a rodar

L'Escola d'Estiu que cada any organitza l'Ajuntament de Benicarló comença a rodar. Demà i demà passat
estarà obert el termini per a sol·licitar la inscripció als locals del Centre Social Municipal "La Farola" en horari
de 9.00 a 11.00 hores. Els interessats rebran una cita prèvia que serà necessària per a formalitzar
posteriorment la inscripció, que serà de l'1 al 12 de juny.Enguany l'Escola d'Estiu començarà el 29 de juny i
s'acabarà el 7 d'agost i s'organitzarà en tres torns: del 29 de juny al 10 de juliol; del 13 al 24 de juliol i del 27
de juliol al 7 d'agost.L'Escola d'Estiu s'adreça a tots els xiquets i xiquetes nascuts entre l'any 1997 i 2005 i és
un espai on es pot disfrutar d'activitats, tallers i sortides de caràcter lúdic i educatiu. També compta amb un
servei de menjador i de cangur optatiu.Per tercer any consecutiu, l'Escola d'Estiu de Benicarló també tindrà
un espai propi per a les persones discapacitades, que comptaran amb monitors i tallers específics. 
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SOLIDARITAT COL·LEGIADA

El doctor, que no pot dormir amb les ultimes critiques rebudes d’un
columnista d’aquest setmanari, va trobar-se amb un altre facultatiu que ha
estat de vacances a Croàcia. Comentant l’actual situació de crisi, i la
malentesa amb la moda de bany brasilera, el doctor va raonar amb el
col·lega que també al països de l’est s’han pres mesures semblants,
encara que amb unes dimensions mes decents però mantenint els
mateixos principis de reducció de costos.

Dr.Climent

El 14 de maig passat es va celebrar a l'Escola
d'Hoteleria d'Enguera (la Canal de Navarrés) la II Edició
del Concurs Gastronòmic sobre el Gaspatxo Manxego
de la Vall del Caroig. Aquest concurs estava organitzat a
nivell de totes lesescoles d'hoteleria de la Comunitat
Valenciana. El Departament d'Hoteleria de l'IES Joan
Coromines de Benicarló obtingué els següents premis:

-2n Premi en la categoría del Gaspatxo innovador als
alumnes Liana Danciu i Borja Jesús Forés Montaña.

-1r Premi  menció especial en Neteja, pulcritud i al
treball ordenat als alumnes José Guzmán Boix i Rodrigo
Castells Vargas.

Aquest proper divendres dia 29 de maig, a les 18 hores,
al pub Sargantana de Vinaròs se celebrarà un concurs de
cocteleria patrocinat per la marca Gin Rives. Els
participants seran alumnes de serveis de restaurant i bar
del Departament d'Hoteleria de l'IES Joan Coromines. Els
dos primers classificats concursaran a la final amb els
classificats de la resta d'escoles de la comunitat. L'entrada
és lliure. 

L'alumne Héctor Roca Lavernia, del segon curs del Cicle
Formatiu del Grau Mitjà de Cuina, ha estat seleccionat per
a la final del Campionat Nacional de Cuina de carns
amb Indicació Geogràfica Protegida. Aquest concurs se
celebrarà el pròxim dia 2 de juny a Madrid. La recepta
finalista utilitza el “Lechazo de Aragón” com a element
principal, i l´alumne ha d'elaborar vuit racions amb tres
hores. A gaudir de l'experiència i a veure si ens porta algun
trofeu.

Activitats departament cuina
IES Joan Coromines 

El passat 14 de maig va tenir lloc en el
Mucbe de Benicarló la xarrada informativa
“Educació vial i discapacitat; un problema
de tots”, organitzada per COCEMFE BAIX
MAESTRAT i ATENEO BENICARLO
(Associació-Fundació Dany Cerebral
Adquirit). 

Aquesta xarrada està inclosa dins el
calendari social, mes de la discapacitat. És el
primer acte en el qual col·labora la Fundació-
Associació Ateneu des que ha establit una
delegació a Benicarló per a cobrir la demanda
existent en la zona nord de Castelló. 

Durant la conferència, diversos afectats per
discapacitats diverses van mostrar les barreres
amb les quals es troben cada dia, tant arquitectòniques
com psicosocials i la importància d'educar als xiquets
en seguretat vial, tant de forma teòrica com pràctica en
el dia a dia, servint els adults com exemple. 

Va ser un acte amè i educatiu al que van assistir
representants de la política local, professionals del
sector, familiars de discapacitats, professors
d'autoescola i públic en general. Més informació:
ateneu@ateneocastellon.org  i  telèfon 964 243 240 

text A.F. ATENEO

“Educació vial i discapacitat: un problema de tots” 

El passat 23 de maig, en
un conegut restaurant de la
ciutat, els càrrecs de la falla
L'embut, en el seu 30
aniversari, van rendir un
emocionant homenatge a la
seua comissió, en
agraïment al treball realitzat
aquestes falles. Lucía,
Fallera Major, els Fallers
Majors Infantils, Laura i
Andres acompanyats per
les seues padrines Vicky i
Raquel, van lliurar al seu
president, en representació
de la comissió, un preciós
quadre com record de les
passades festes falleres.
Quedarà exposat en el
casal de la falla.

Dissabte 30 de maig, 17:30, Escola de Teatre L’Escenari

CASTING “LÍNEAS”, Sèrie TV
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Perles faraòniques (2)
Segons sembla el problema

és que el nostre faraó, fent
mostra de la seua saviesa, diu
que aquesta informació no
estava contrastada. Que havia
de contrastar-la a l’ajuntament.
A ell, suposem? A veure si ens
entenem, la informació de qui
era, del periodista? No. Era de
la Cambra de Comerç, d’un
informe publicat per la Cambra
de Comerç, sí. I la Cambra de
Comerç no és un organisme
oficial? I no haurem de suposar
que la informació que genera la
Cambra de Comerç és,
d’entrada, fidedigna? Doncs,
segons, aquest personatge, que
sap de tot, n’entén de tot, però
que demostra no tenir ni idea de
res... no. Ens imaginem que li
devia fer una mica de “reparo”
anar al President de la Cambra
de Comerç a preguntar-li d’on
havia sortit la informació o per

demanar-li que ho rectificaren. I,
ficats a imaginar, també ens
imaginem que... tenia por que
l’enviaren a passeig. 

Perles faraòniques (i 3)
I és que, tot i les evidències,

només podem dir que... els
faraons sempre tenen la raó.
Encara que siguen caps
quadrats. Nosaltres fem nostres
les apreciacions d’un periodista
que, molt correctament, va
intentar fer-li ho entendre-ho
amb un símil. Si l’alcalde
Marcelino, el seu, el nostre,
transmet la notícia que el
President Camps li ha dit que a

Benicarló li cauran un grapat de
milions, com la loteria, ni més ni
menys, el periodista, abans de
publicar-lo, ha de trucar al Presi
Camps per contrastar la
informació? Doncs, ni així. Ni la
intervenció de Marcelino, que va
intervindre per apaivagar els
ànims, va aconseguir que el
nostre faraó se n’anara de la
roda de premsa remugant. No
sabem si perquè se n’havia
adonat que havia ficat la pota o
que continuava pensant (en veu
alta) tenia raó. Coneixent el
personatge... ens decantem
més per açò últim.

ve de la pàgina anterior

Un bon amic i company de
professió em comentava, dins el
necessari bloc de conversa que
dediquem a assumptes que es
relacionen  amb l’exercici
d’aquesta apassionant i de
vegades sorprenent feina de
l’educació dels joves d’avui,que
havia constatat de manera ben
clara com, en conjunt,  les
referències del seu alumnat són
molt diferents de les que podíem
tenir nosaltres quan ens
passejàvem com a alumnes
d’institut. Dit així pot semblar una
evidència quasi qualificable
d’estúpida per la rotunda obvietat:
no té massa sentit, d’entrada,
pensar que la diferència de més d’un quart de segle que
ens separa a nosaltres –al meu amic i a mi- dels nostres
alumnes no ha representat un abisme profund en el
conjunt de les nostres referències culturals, tradicionals,
polítiques, etc. D’acord, sí, però em sembla que hauríem
de filar una mica més prim i analitzar aquest fet amb més
profunditat i intentar entendre, per exemple, si el canvi
de referències és molt més radical que en els que hi ha
pogut haver entre la nostra generació quan érem joves i
la dels nostres pares. I encara més, em sembla que
també hauríem d’analitzar com, malgrat tot, certs valors
tradicionals i obertament conservadors continuen ben
vius en el paisatge de referències dels nostres joves
d’avui. Sigui com sigui, és cert que hi ha canvis i el que
em va explicar el meu amic ho demostra de manera
clara. Resumeixo el fet concret.

En una classe de psicologia estaven llegint les
magistrals primeres pàgines de La Regenta de Leopoldo
Alas, sens dubte una de les obres mestres de la
literatura espanyola del s.XIX i de la literatura universal
de tots els temps. Després de la impressionant
descripció de la ciutat de Vetusta a l’hora de la migdiada
i d’haver centrat l’atenció en el campanar majestuós que
domina la ciutat, es dedicaven a analitzar els trets físics
i fonamentalment els  psicològics d’un Fermín de Pas
que, amb el seu allargavistes plegable analitza
voluptuosament els racons del seu domini i, a cops de
retall de vida i d’il·lusions,coneixem els nervis centrals de
l’arquitectura d’un caràcter ambiciós i ple de desig de
poder. En el moment en què s’explica com Fermín de
Pas gaudeix d’una manera diguem-ne que carnal de la
satisfacció de ser escoltat, quan fa els seus sermons en
les festes de guardar més solemnes,sabent-se estimat i

admirat per tot el poble allà
present, el meu amic va aturar la
lectura i va comentar alguna cosa
sobre els sermons. Davant la cara
d’estupefacció i de desconcert de
l’alumnat, va entendre que alguna
cosa no funcionava. Van obrir un
petit debat sobre el tema religiós,
sobre les misses i les seves parts i,
és clar, el resultat distanciava els
alumnes d’una manera radical de
tot allò que tenia a veure amb
esglésies. Alguns havien anat a
missa alguna vegada –el dia de la
comunió del cosí- o el dia del
casament de la seva germana.
Algú va comentar que, abans,
quan era petit, si que anava quasi
tots els diumenges a missa amb
els seus pares però que ara ja feia

anys que no hi anava. El fet era evident:difícilment
aquells nois i aquelles noies podien captar la intensitat i
la força de la descripció de l’ànsia de poder del magistral
de la catedral de Vetusta si no havien viscut,encara que
fos de manera condicionada i sense convenciment ni fe,
l’ambient de la missa, amb tota la seva dimensió ritual,
amb el poder real que dóna la trona o el micròfon quan
el mossèn  fa el sermó i, per tant, expressa de manera
més clara el seu missatge –la seva ideologia, els seus
consells que són indicacions precises que s’han de
convertir en  elements d’anàlisi i en guia pràctica de la
vida moral quotidiana. Amb el meu amic vam recordar
les nostres experiències com a participants poc
convençuts de les misses de la nostra infantesa i vam
constatar que,malgrat que aquelles hores de missa de
diumenge no van impedir que ara siguem ateus
convençuts,el bagatge d’experiències , de pòsit cultural,
ens permet gaudir d’una manera senzillament brutal
quan llegim i rellegim pàgines escollides com aquestes
de Clarín. 

És evident que l’Església catòlica perd seguidors
–dels convençuts i sobretot dels sociològics- i això fa
que es perdin certes referències culturals. Però és que
aquesta realitat es manifesta i en aquesta dimensió –i en
moltes altres, com l’estratificació social- i en bona part la
pròpia actuació de la institució eclesial ho reforça i
fomenta. Cal, doncs, estar atents a aquests cavis de
referències i donar elements més clars, més explícits,
perquè els joves d’avui en tinguin notícia, els puguin
interpretar i, sobretot, perquè puguin gaudir i fer-se seu
meravelles artístiques com aquesta impressionant
Regenta.

Canvien les referències

text JOAN HERAS

Fronteres
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colors. I altra cosa no ho sabem
si també. Entretinguts, no cal dir,
que els tenim una mica entre...
tanta pinga i dominga.

Perles decretades
I és que els decrets del nostre

ajuntament poden arribar a ser,
veritablement, tota una font
d’inspiració. Així ens trobem
algunes curiositats dignes de
menció. La primera, que s’ha
inscrit al llibre d’associacions,
una, amb un nom força
particular “Associació Criant als
Braços”. No sabem exactament
quin és el seu ideari però, si fem
cas del seu nom, els aconsellem
passen pel gimnàs per fer bona
cosa de bíceps. Almenys no
acabaran tan cansats. De tota
manera, anem per parts,
esperarem que arribe la de les
cames... per completar el cos.

Perles decretades (2)
Una alta curiosa és la que és

concedeix llicència d’obertura
per a “cafeteria d’una tassa” .
Home, que voleu que us
diguem, tot i que suposem que
es deuen referir a una tassa, de
les de cafè (l’altra, més
escatològica, no creiem), no
acabem d’entendre com s’ho
faran quan tinguem més d’una
persona o si arribaran així a final
de més. De tota manera, davant
de l’estranyesa d’aquest curiós
tipus de llicència estem pensant
si no serà que el nostre
ajuntament, en aquest temps de
crisi, aguditzant la inventiva
recaptatòria, ha canviat el seu
sistema de cobramenta passant
de l’habitual, per metre quadrat,
al de per tassa, que li semblaria
ser més productiu. Ara, no tenim
molt clar com s’ho faran quan
envien als inspectors, o als
municipals, a comptar les tasses
que hagen declarat els locals.
La picaresca està servida.

Perles decretades (i 3)
Mira tu que fins i tot les

entitats bancàries obren les
seues sucursals sense les
preceptives llicències d’activitat.
Així, a una del carrer Nou
d’Octubre li han encolomat una
multa de 1000 € i li han ordenat
el tancament de l’activitat. Una
altra activitat, en aquest cas
d’impremta, al carrer Crist de la
mar ha sofert també la noteta
del regidor Kuen-ka que ha
demanat, per no tindre llicència
d’activitat, el seu tancament.
Ací, suposem com no arriben a
l’alçada bancària, a més, ha
ordenat que siga la policia qui la
“clasure”. Ja ens veiem el
homes de Parra, successors
dels de Soriano, atacant amb
els gossos antidisturbis eixos
que havien d’arribar. En fi, que
sembla que amb això de les
llicències el regidor Kuen-ka tira
pel dret (després li faran el cas
que li faran). Us estranyaria que
el nostre ajuntament tingués
algun compte en aquesta entitat
bancària o li hagués encarregat
alguna feina a la susdita
impremta? Encara que tampoc
seria d’estranyar que tots dos
tingueren la llicència i el nostre
megaregidor no s’assabentés. I
és que... a tots llocs no es pot
estar.

Perles faraòniques
I no tenint-ne prou

d’emprenyar els soferts
contribuents, que fan el que
poden per subsistir amb el seus
negocis quan la burrocràcia del
nostre ajuntament fa que la
paperasssa no arribe quan toca
(i en aquesta qüestió el nostre
faraònic personatge no es fica,
quina por tocar un funcionari de
la casa gran), ara, al nostre
faraó Kuen-ka, li ha donat per
emprenyar els periodistes volent
fer, també, d’idem. A veure, no
és que ens sorprenga, aquest
home és como una mena
d’home orquestra però en
dolent, tot i que, pel que sabem,
d’aquesta feina, la de periodista
(la de faraó ja la va clissar La
veu en la seua portada
antològica de fa un temps), la
idea que sembla que més sé li
apropa a la que ell entén de
donar una notícia és que... no
siga contrària a la d’ell. I tot això
perquè ho diem, doncs. perquè
aquesta setmana al nostre
senyor li ha molestat que un
col·laborador d’aquest
setmanari tragués una
informació publicada per la
Cambra de Comerç de Castellò
(enteneu la incongruència), on
es deia, taxativament, que
Benicarló no tenia sòl industrial
ni lloc on crear-lo. 

ve de la pàgina anterior

Fins ara, el clam per una millor –o simplement normal- sanitat pública, es referia a la incomoditat i inadequació de locals
i al nombre insuficient de facultatius i sanitaris, per atendre la creixent demanda de la població.

Ara n’hi ha més: afegiu la incompetència manifesta i exhibida amb desafiament, del coneixement –ni que siga passiu:
escoltar- de la nostra llengua, per part d’algun(a) funcionari(ària) de la sanitat pública “valenciana” (?!) –que paguem,
generosament, amb els nostres impostos- i, en concret, a l’ambulatori de Benicarló.

I quan –lamentablement- aquella actitud maleducada i ignorant, troba aixopluc i pretesa justificació “constitucional”, per
part dels superiors immediats de la interfecta, la cosa ja se’n passa de rosca. Clar que, en el context d’una política
municipal monolingüe –castellana of course!- a l’ajuntament de Benicarló, apadrinada pels “populars”, no és estrany que
funcionaris d’altres institucions  –com ara els de l’anomenada “Agència Valenciana (?!) de Salut”-, se senten recolzats i
menyspreen de manera ostentosa i maleducada, la llengua de Benicarló.

Heus ací com la tasca competent i sensible a la llengua d’ací, per part de la majoria dels professionals de la sanitat, es
veu greument desprestigiada, per la ignorància culpable d’algun (mal) exemple que, al seu analfabetisme, afegeix sense
rubor males maneres i xenofòbia militant. 

Això no pot quedar així.
Marc Antoni Adell

PRECARIETAT I ANALFABETISME A LA SANITAT PÚBLICA

Sembla ser que hi ha una espècie de “guerra” entre els
governants de Vinaròs i Benicarló per alguna qüestió
d’aquelles que podríem anomenar de sana rivalitat
comarcal. Les declaracions del senyor Fabra –el polític
més intel·ligent i més influent en molts quilòmetres a la
redona- en què venia a dir que dels dos pobles el que es
quedara amb l’Escola Oficial d’Idiomes no tindria
Conservatori de Música i viceversa són una autèntica
declaració de principis. L’home va parlar molt
assenyadament. No és normal que en un radi de quinze

quilòmetres hi haja dos escoles oficials d’idiomes, dos auditoris o dos conservatoris. Té raó. Però tampoc no
és normal que a un poble i només a un poble s’haja d’anar quan un es fa dolent (dolent de veritat), quan s’haja
de passar la ITV del cotxe o de la moto, quan s’haja de solucionar problemes amb el fisc o amb la Justícia,
quan s’haja de fer en general paperassa (fins i tot quan se’ns mor algú als benicarlandos hem d’anar a
Vinaròs, Déu meu!)... I a l’altre poble, ai, no s’ha de vindre més que per vore amics i parents i encara si es
vol. 

Els nostres actuals dirigents s’han omplert la boca parlant del deute històric que l’Administració té amb
Benicarló. Hem estat sempre un poble fidel –que poquet m’agrada aquesta paraula, “fidels” són, sobretot, els
gossos- i hem votat sempre, sempre, gent d’ordre, encara que vérem passar les coses de llarg. Ací, a
Benicarló, som gent d’ordre i fidel. Quan van entrar aquests regidors i aquest alcalde i vaig sentir el to
reivindicatiu que tenien algunes de les seues declaracions a la premsa, em vaig emocionar. Vaig pensar que
per fi algú seria capaç de plantar cara i dir que ja n’hi havia prou, que ara ens tocava a nosaltres, que durant
una bona temporada Benicarló seria compensat d’aquest deute històric i estaríem –fins arribar a una certa
igualtat amb el poble del costat- rebent totes les prevendes de l’Administració.  Però sembla ser que les
paraules del senyor Fabra ens tornen a la realitat. Sí - ve a dir-, és cert, cap dels dos pobles ha de rebre més
que l’altre com s’ha fet fins ara,... però als vinarossencs que els vagen al darrere amb un pa calent. És a dir,
a partir d’ara tot ens ho partirem com a bons germans i el passat, passat. 

És l’hora de la testosterona. És l’hora que el senyor Domingo i companyia posen els collons damunt la taula
i diguen que no, que a Benicarló ha de vindre l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Auditori i el Conservatori de Música.
Com a mínim. Ja que no serem mai la capital administrativa del Baix Maestrat, n’hem de ser la capital cultural.
I si l’alcalde i companyia no tenen castanyes per plantar cara a aquest nou greuge comparatiu, que pleguen
i que torne Mundo que, si més no, tenia més glamur. 

J. Soto  V.

DEUTE HISTÒRIC
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vui aniré directe al gra
perquè tinc molta feina i
si començo a perdre el
temps en bajanades,

no acabaré tot allò que m’he
proposat arrodonir abans d’anar-
me’n a dormir. Primer de tot el
tema de la setmana. He de dir que
m’han impressionat més les fotos
que he vist a la seua revista que
totes les vegades que ha passat
caminant pel poble. Les
horroroses pintades que hi ha a la
façana del Continental m’han
deixat bocabadat. Tantes vegades
que ha passat pel davant i no me
n’havia adonat de la magnitud del
desastre que suposen. Si bé és
veritat que l’edifici no té massa
interès arquitectònic, una mica
arregladet i ben pintat no quedaria
malament. O com es diu ara “fent
una posada en valor”, horrorosa
perífrasis que deu haver estat
importada de vés a saber on.
Seguint el camí que ens proposen
les fotos després ens trobem amb
un inqualificable cartell lluminós
que ens indica que allà es troba la
seu d’un dels col·lectius més
polèmics i més impopulars entre
els aficionats al futbol. Clar, i com
no podia ser d’una altra manera,
la delegació no és de Benicarló
(com la d’Alcoi, Alberic, Elx..), no.
La delegació és del Baix Maestrat,
no cal que porte el nom del nostre
poble, a vore si algú es mosqueja
i fa tancar la seu i li posa el nom
del seu poble, que no és el nostre.
He llegit que diuen que “Benicarló
disposa d’un conjunt important de
cases senyorials, palauets i
edificis civils...”. Si que en tenim,
però tant com per a “una quantitat
important” em sembla que no.
Però la veritat és que si ens
posarem a treballar per tal de
restaurar façanes i treure de
l’abandonament algunes cases
que encara fan goig, la cara del
nostre poble canviaria i no només

els visitants el trobarien més polit,
sinó que nosaltres, els que vivim
tot l’any, estaríem més a gust i
potser faríem més vida pels
carrers. Per cert, part d’aquesta
pluja de milions que ens venen
amb els plans del govern central i
els del govern autonòmic,
s’hagueren pogut dedicar a
netejar i polir aquestes façanes en
lloc de malbaratar els diners fent
fonts de marbre a esquadra i
cartabó que no van enlloc. Es veu
que les prioritats que tenen alguns
politics és que algun dia se’ls
recorde per alguna cosa encara
que siga una bajanada tan supina
com la de la font.

Ni sabia que els bombers
també es dedicaven a
“neutralitzar” eixams d’abelles.
Només els faltava això. Jo em
pensava que això era cosa dels
apicultors i ara resulta que els han
aparegut competidors. Com vam
poder estar tants d’anys sense
ells? Per cert, quan jo era més
menut del que soc ara, Maya no
només era el nom d’una abella
molt entremaliada, sinó que hi
havia una elefanta que es deia de
la mateixa manera. Així teniem,
junt a l’elefanta Maya, el cavall
Furia, el dofí Flipper, el gos
Rintintín, l’ós Ben i l’ànec
Saturnino (els demés animals
eren dels dibuixos). 

Veig l’anunci d’un homenatge a
Marcelino Domingo i em pregunto
si el seu descendent amb qui
comparteix nom i cognom va
acudir a l’acte. Ara mateix hauria
de suposar que si, ja que ell l’ha
reivindicat algunes vegades i fins i
tot va arribar a dir que amb tota
seguretat en aquets moments
seria membre del partit... en fi.

He llegit als tafaners que es van
emportar el Crist de l’asil a
l’hospital per tal de fer-li una
radiografia. Independentment dels
encertats comentaris al respecte
dels tafaners, ací ens falten dades
com ara què van trobar, és a dir, si
van descobrir alguna cosa
interessant com ara algun
amagatall. També hauríem de
saber si de l’estudi amb raigs X es
pot arribar a la conclusió que
aquesta figura té suficient mèrit
artístic i la seva antiguitat. Per
cert, avui que parlo dels tafaners,
algú els hauria d’explicar que això
de la “grip porcina” ja no existeix
encara que sona molt escandalós.
Ara es diu grip nova, i em sembla
bé que a un pacient se li apliqués
el protocol de la mateixa si els
metges tenien la més mínima
sospita. Feina de professionals. 

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

text EL LECTOR

A
Livecam
Mira tu que ens han ficat una

camareta de 360º per veure tota
la zona del nostre port. La
llàstima és que només siguen
imatges fixes. Tot i que els
tafaners sempre anem punxant,
només podem que aplaudir la
iniciativa. Ens pareix molt bé la
idea i, si a més, les imatges són
de molt bona qualitat, perfecte.
Esperarem el moment de
passar de la imatge fixa al
directe real però, tot i així,
podem dir que Benicarló està a
l’ull del món. Ací teniu l’adreça,
www.livecambenicarlo.com.
Ara, esperem que cap brètol
ens la trenque.

Live què?
Però tot i ser mol bonic el

mateix tafaner també es va ficar
com una moto quan després
d’haver entrat a l’Internet eixe
(gastant-se els seus dinerets en
un locutori), no va aconseguir

seguir les instruccions en la
llengua del seu poble. I és que
hi ha una sèrie de banderetes
(la francesa per al francés, la
italiana per a l’italià, la rojigualda
per a l’espanyol...), però de
valencià res de res; ni en versió
blavera ni en versió panca.
Endavant amb la normalització!
Visca, visca, visca, visca
nuestra valenciania i el nostre
monumental ridícul. 

Normalicémonos

La propuesta del l’Ajuntament

(el aiuntament volíem dir) de

normalizar nuestra vida social,

cultural, económica e incluso

festiva está avanzando a pasos

agigantados. Sin ir más lejos, un

tafanero se ha asabentado (o

éso dice él) que el acto de

elección de la reina (Déu, si

algun dia vinguera la república)

de las fiestas patronales se

realizó –sin ninguna concesión

a la galería- en el idioma que

tocaba. Si no fóra perquè fa
plorar, faria riure. 

País Valencià
Definitivament el nostre nom

de sempre podríem dir que és,
quasi, completament oficial. No
cal que els socialistes
valencians el portaren a les
seues sigles per fer bonic, no, el
que calia és que l’estat central
ho reconegués públicament. I
que millor que ho facen a través
del ministeri de la pela, del
d’”Economía y hacienda”, que
és qui, al cap i a la fi, mana de
tot. Mireu el BOE del 14-05-
2009 i ho veureu amb els
vostres ulls, tot i que siga la
seua traducció castellana, “País
Valenciano”. I per si no us ho
creieu, mireu-ho a la imatge
adjunta. El que dèiem que ja
som oficials.

Alta reacció
Un tafaner s’ha assabentat

que els col·laboradors de la
secció més denostada d’aquest
setmanari, la del futbol, segons
el lector, des de fa uns mesos
estan tenint un augment
considerable de mails de
contingut, diríem, altament...
calentorro. Sembla ser que
tanta xica guapa sortint a la
secció, setmana si, setmana
també, ha fet alçar la moral, i
alguna altra cosa, del personal
lector d’aquesta secció. I allà
que als pobres del futbol, cada
vegada que obrin el seu correu,
els hi pugen, de sobte, tots els

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Contradiccions comarcals
Aquestes podem entendre que són

les paraules del nostre alcalde en
referència al fet que el nostre poble
porta assumint molts serveis
comarcals que ens costen un pico i
que no ens deixen cap
contraprestació, favorable, per la
nostra economia.

Com a declaració d’intencions ens
sembla molt bé, tot i que, una cosa és el
que es diu i l’altra molt diferent el que s’acaba fent. Així,
ara, ens trobem a les portes que ens fiquen a la nostra
ciutat la nova i flamant seu de la policia autonòmica
valenciana. I això de flamant no ho diem per dir, ho diem
perquè realment és nova aquesta policia i, sobretot,
perquè el local és nou de trinca. I ací comencen les
contradiccions.

El nostre alcalde es queixa, i en raó, que ja en tenim
prou d’assumir serveis comarcals que només fan que
costar-nos diners i que no són compensats després
d’alguna manera però, en canvi, amb un acte d’una
benevolència supina, i digna del millor prestidigitador,
“regala” una seu, que anava a tindre uns usos diferents,
a la policia autonòmica perquè faça serveis comarcals.
I d’això... no diu res.

Però això no és tot, quina funció tindrà aquesta
policia? Sembla que molt limitada. Segons els sindicats
policials quasi no tindrà competències i, per no poder, la
ciutadania no podrà ni presentar denúncies davant seu,
ho haurà de fer seguint els conductes habituals, Policia
Local o Guardia Civil. 

Quedarà molt bonic dir que tenim una policia
autonòmica tot i que, només de nom. No res a veure
amb el que coneixem de policia autonòmica com els

Mossos, a Catalunya, o l’Ertzaintza, a
Eukadi, que si tenen competències
plenes i tenen funcions ben definides.

A més, segons les mateixes fons
sindicals policials, la ràtio de policia, a
nivell de país, estaria per damunt del
mínim però que, curiosament, a la nostra
ciutat estaria a la meitat de la ràtio
mínima establerta. Com és menja açò
amb el que sempre ha venut el PP, en
campanya electoral, de la necessitat de

tenir més policia o, fins i tot, una policia antidisturbis,
com pregonava l’exregidor de policia Soriano, que
tristament va cessar del seu càrrec?

Al final, la realitat és que amb aquesta pseudopolicia
ens tocarà gratar-nos altra volta la butxaca de casa i
continuarem sense rebre cap mena de compensació de
caire comarcal. Això si, cada estiu, a festes d’agost,
segurament, tornarem a tindre enrenou (només cal
recordar la seua actitud xulesca quan es van encaparrar
en ficar denúncies quan es feien els bous a la mar). 

Tot i així, podrien treure-li una mica de profit a la
demostrada cura que tenen per aquestes qüestions i, ja
que tenim recent aprovada la nova i també flamant
Ordenança de Parcs i Jardins, del regidor Cuenca, que
més que encarregar-los l’aplicació de la mateixa. Els
podrien ficar a passejar pel poble per multar els
ciutadans incívics, o delinqüents, que deixen que els
seus animals de companyia embruten els carrers amb
les seues defecacions. Ah, no, que a millor eixes
denúncies no serviran?

Molt sobrats sembla que anem en aquest poble i que
un cotxe de la policia autonòmica, davant la seu que els
regalarem, dóna per cobrir despeses. Som així
d’esplèndids. I així ens va.

685
DES DEL 18 D’AGOST

DE 1995

Panissola 1: Per a Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló. Fan un homenatge al seu parent
i gran ministre de la república Marcelino Domingo i no es presenta. Per qüestió ideològica no pot
ser, ja que ell ha dit que el seu oncle ara militaria en el PP (hi ha que tenir barra, o no tenir cap).
Per tant només ens queda pensar que no haurà assistit per raons de talla.

Panissola 2: Per al Ramon Soriano, regidor de no sabem que. L'altre dia llegíem en un
setmanari les denúncies que fa aquest senyor del que cobren alguns polítics, no del PP es clar.
Nosaltres ens preguem: aquest bon home es guanya el jornal organitzant la vida dels morts del
cementeri? Cal ser atrevit! Que això ho denuncie un aturat de l'obra ho entendríem, però que ho
diga el regidors de cementeris i altres pocs menesters, en dedicació quasi exclusiva, no té nom.
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Per Xavi Burriel

“Còmic a 360º”
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