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Victoria Palau: “Només s'han queixat els Consistoris del PSOE.”

El passat dissabte, 11 de juliol, en un dels salons del
Restaurant Edén de Peníscola, la Confraria de Sant
Antoni Abat de Benicarló va realitzar el primer acte de la
Festa de l’any 2010 amb la presentació de la nova Dama i
els nous majorals. 

En primer lloc la Confraria va agrair a la Dama del 2009,
Lorena Llorach Ferrer, la seua simpatia i participació en la
festa. Enmig de forts aplaudiments, se li va donar un ram de
flors i una placa amb una “lloa” inscrita. Lorena, amb unes
emocionades paraules, va agrair l’haver pogut viure un any
tan intens i es va mostrar molt satisfeta amb l’experiència
viscuda al costat de la Confraria, en una Festa, Sant Antoni,
que sempre porta al cor. Seguidament es va produir el relleu
en la Presidència de la Confraria, donant pas José Antonio
Bueno Taus a José Antonio Esbrí Bayarri que va rebre la
custodia de la imatge del Sant i es va comprometre a
mantindre viu l’esperit de la Festa. José Antonio Bueno,
President l’any 2009, va tenir paraules d’agraïment cap a tots
aquells que fan possible que la Festa siga cada vegada més
gran. Acte seguit, va ser presentada la Dama per a l’any
2010, CRISTINA MARIN MARZAL, molt vinculada amb la
festa de Sant Antoni donat que els seus pares van ser
presidents de la Confraria els anys 2001 i 2002. Va ser
rebuda amb una forta ovació, i amb unes paraules
d’agraïment per la seua elecció, va recordar els seus lligams
amb la Festa que ha viscut des de ben menuda. La
presentació va continuar, també amb aplaudiments per a
rebre i donar la benvinguda a les tres parelles que seran
majorals de la Confraria durant els pròxims quatre anys,
MARCOS AVILA ALBERICH i MARIA JOSE FOIX
GONZALEZ, JOSÉ MANUEL FRESQUET FRESQUET i
LIDIA PIÑANA FERRER i  FRANCISCO JOSÉ PALAZÓN
AVILA i LUCÍA DE LA PAZ CORNELLES DOMINGO.

L’acte es va tancar amb les paraules del nou President,
José Antonio Esbrí Bayarri, que va agrair la nombrosa
assistència a l’acte i es va mostrar mool agraït pel suport
d’una Confraria amb una qualitat humana excepcional per
tirar endavant la Festa de Sant Antoni a Benicarló i continuar
sent una referència a tota la comarca. L’acte va estar
magistralment conduit pel periodista benicarlando, Pedro
Manchón, també molt vinculat a la Festa amb la faceta
d’agosarat lloero. La nit va continuar molt animada amb una
revetlla amenitzada pel Duo Diamante, i es van sentir de nou
les notes de la música de Sant Antoni, a la calor del juliol ja
ens preparen per la Festa del Foc a l’hivern.
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PRIMER ACTE DEL SANT ANTONI 2010

L’entrevista
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L BALANÇ DELS
SOCIALISTES

El PSPV de Benicarló
considera incapaç l’equip de govern
de dirigir i orientar la vida política del
municipi. L’afirmació la feia el
portaveu de la formació, Enric
Escuder, en la roda de premsa de
balanç dels dos anys que el PP duu al
capdavant de l’executiu local. El
socialista va afirmar que “l’única
medalla que es poden penjar no és
d’ells, sinó del govern central” que ha
aportat inversions per a realitzar les
obres incloses en el Plan E, totes elles
en marxa en el municipi. Les
inversions del govern central tindran
una repercussió de 177 euros per
habitant i en total, sumen més de

quatre milions d'euros. Per contra, el
portaveu del PSPV dubtava que el Pla
Camps arribe a materialitzar-se en la
localitat. La falta d’inversions pròpies
és, per als socialistes, el més
destacable del govern del PP en
aquests dos últims anys. Tant, que el
regidor socialista José Sánchez
arribava a afirmar que “quan tots
isquen de la crisi, Benicarló ho seguirà
estant per no haver creat estructures
productives”.

“No hi ha creació de riquesa, ni
atenció a nous llocs de treball, ni
programes d'atenció a dones i joves”,
denunciava Escuder. En aquest sentit,
el regidor socialista destacava el cas
del comerç de la ciutat, “que segueix
tancant portes”, o la falta de creació
de sòl industrial en el polígon
municipal. En matèria de Seguretat
Ciutadana, denunciava l’incompliment

del programa electoral del PP, que en
aquest punt va prometre la creació
d'un cos de més de vuitanta agents de
Policia Local i la dotació de gossos
policia per a les patrulles. Tampoc
eixia ben parada en les crítiques la
gestió de l’àrea de Turisme “perquè
entre l’ajuntament i la conselleria, no
han donat una de bona. La pretensió
d’atraure turisme ha quedat en aigua
de borraines”. 

La gestió de les platges, la de la
qualitat de l’aire o les aigües, ha
caigut, segons els socialistes, en
l’oblit “perquè no dóna vots”. El tema
cultural “ha estat una de les germanes
pobres perquè ha anat a la baixa, i el
poc que hi ha s’ha mantingut gràcies a
la bona voluntat dels tècnics”. Pel que
fa a la confecció dels pressupostos,
els socialistes els van qualificar

Dos anys de legislatura a vista de crisi
L’oposició coincideix en una cosa: el que salva els populars de no fer-lo més malament ha

estat el Plan E, més conegut com el pla Zapatero. A partir d’ací, segons l’oposició, hi ha tot un
rosari d’aspectes que continuen sense resoldre’s: seguretat ciutadana, amb el regal d’un

edifici, que havia de ser d’ús municipal, a la policia autonòmica, l’abandonament en la
potenciació del turisme, tant per part de l’ajuntament com per conselleria, un PGOU, en

revisió des de que governava el bipartit o, un àrea de cultura completament descafeïnada.

E

P U B L I C I TAT
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“El socialista va
afirmar que “l’única

medalla que es poden

penjar no és d’ells,

sinó del govern

central” que ha
aportat inversions per
a realitzar les obres
incloses en el Plan E,
totes elles en marxa
en el municipi. Les
inversions del govern
central tindran una
repercussió de 177
euros per habitant i
en total, sumen més
de quatre milions
d'euros.”
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d’erràtics “Ens permetem el luxe de
fer inversions i després anar regalant-
les” en clara al·lusió als edificis cedits
per a la instal·lació de la comissaria
autonòmica o el centre de salut
mental, entre uns altres. La conclusió
d’aquestes actuacions és que
“Benicarló és un poble fidel al Senyor
Camps i tot es fa en honor i glòria a
ell”, denunciava Sánchez 

La gestió urbanística popular
tampoc és del grat dels socialistes. El
procés de revisió del PGOU, iniciat
quan ells estaven en el govern
municipal, s’ha convertit, asseguren.
en “un urbanisme a la carta. “Demane
vostè el que vol i jo l'hi pose, que no
seré jo qui l'hi negue”. En matèria
pressupostària, els socialistes han
demanat que es canvie el model per
afavorir “la creació de recursos que no
tenim”. Del repàs per les diferents
àrees del govern municipal només es
va salvar la de Benestar Social. 

BLOC PER BENICARLÓ

Per als nacionalistes del Bloc, els
populars l’únic que han fet és
continuar amb els projectes que ja
venien planificats des de la legislatura
anterior. El seu portaveu, José Luís
Guzmán, coincidia amb els socialistes

que les úniques obres que s’estan
realitzant són les provinents del Plan

E, amb aportacions fetes pel govern
central. 

El nacionalista destacava que
aquesta ha estat la legislatura “de les
eliminacions: del festival de Jazz, la
biblioteca de la platja, el bus del
polígon industrial, la desfilada de
modes, l’agenda cultural…”. La llista
per a Guzmán, és llarga. 

Respecte a les promeses d’obres
fetes pels populars en el seu
programa electoral, el nacionalista
lamentava que “les vajen endarrerint
perquè, ara per ara, encara no es
veuen per enlloc”. En aquest apartat,
incloïa els “80 agents de policia amb
els gossos corresponents i la dotació
antidisturbis o la dotació de policia
rural, les ajudes per obrir comerços
mentre cada dia se’n tanquen més, la
vigilància policial constant en horari
comercial, la potenciació de les
activitats comercials”. Menció apart
mereixen les infraestructures que els
populars han abanderat legislatura
rere legislatura. La carretera
Benicarló-Peníscola, o la de
Benicarló-Càlig o la urbanització del
camí de Sant Gregori, “continuen
esperant el començament”. El turisme
és altre dels punts en que el Bloc

lamenta la falta d’acció dels populars.
Asseguren que no s’ha potenciat la
famosa estació nàutica, ni s’ha posat
en marxa  la ruta de la carxofa, com
tampoc s’ha millorat la senyalització i
els panells informatius. 

D’altra part, des del Bloc s’ha
lamentat que continuen sense
resoldre’s aspectes com els serveis
“que tot i ser de caràcter comarcal
continuem pagant-los des fa molt de
temps els benicarlandos i les
benicarlandes per la ineficàcia
d’equips anteriors del PP que no van
saber negociar en el seu moment i
que, hores d'ara, amb l'actual equip
del PP, tampoc no ens han donat
desposta”. És el cas del Conservatori
i del Centre Discapacitats Profunds El
Collet. I de dos serveis que
l’ajuntament posarà en breu a la mà
de la Generalitat: el local de la policia
autonòmica i la unitat de salut mental. 

Els nacionalistes només han salvat
a l’examen a les regidories d’esports i
Benestar Social. La solució a la
situació de Benicarló passa, segons
els del Bloc, per “resoldre els
problemes i no crear-los, que és el
que fan en més d’una ocasió.
Treballar per afavorir l'economia de la
ciutat i fer-la atractiva als possibles
inversors”. 

ve de la pàgina anterior

“El tema cultural ha estat una de les germanes pobres perquè ha anat a la baixa”

El Pavelló municipal de
Peníscola va ser testimoni de la
cerimònia de cloenda i lliurament
de premis del VIè Torneig
Internacional d’Handbol de
Peníscola, un lloc ideal per a
posar punt i final a la millor edició
del torneig celebrada fins ara. Els
equips guanyadors van anar
desfilant per rebre els trofeus
acreditatius, sota els
aplaudiments de la resta
d’esportistes que han pogut
gaudir d’una setmana d’handbol i
platja en la ciutat en el mar.

Abans de començar, es va rendir homenatge al Club
Deportivo Iplacea que simbolitza i son un bon exemple
del lema d’aquest Torneig que és “L’esperit de
l’handbol”. Un club provinent d’Alcalà de Henares que
participa any darrere any i que ha aconseguit molt
triomfs. D’aquest club han sortit jugadors reconeguts
com Rafael Guijosa o Demetrio Lozao o Javier
Valenzuela que va estar en el torneig fa dos anys. 

A continuació, es va rendir homenatge també als
nombrosos arbitres que enguany van venir de països
com França o Algèria i de ciutats com Burgos, Madrid,
València, San Sebastià o Barcelona. Alguns venien per
la primera vegada a Peníscola, però la majoria
participen tots els anys. 

Després, els equips, vinguts de
bona part de la geografia espanyola
i de països com Noruega,
Dinamarca, França o Algèria van
rememorar durant el sopar de
germanor els millors moments del
torneig a la pantalla gegant que
l’organització va habilitar a la zona
del camp de futbol. 

El quadre d’equips guanyadors
ha quedat de la següent manera:

COMPETICIÓ HANDBOL PISTA
ALEVÍ: 1- CD IPLACEA
INFANTIL M: CD IPLACEA, 2-

VINARÒS, 3- BENICARLÓ
CADET F: 1-CD IPLACEA, 2- CH AMPOSTA, 3-

STRANDBY
CADET M: 1-TBA ALCAÑIZ, 2- BM VINARÒS, 3-

STRANDBY
SÈNIOR F: 1-BERABERA, 2-CH BENICARLÓ, 3-

VILA-REAL CH
SÈNIOR M: 1- BROKEN TOYS, 2- VILA-REAL CH, 3-

PENÍSCOLA

COMPETICIÓ D’HANDBOL PLATJA (campions)
INFANTOL MASCULÍ: BENICARLÓ
INFANTIL MASCULÍ: IPLACEA
CADET FEMENÍ: IPLACEA
CADET  MASCULÍ: ALCAÑIZ A
SÈNIOR MASCULÍ: IPLACEA
SÈNIOR FEMENÍ: VILA-REAL

text REDACCIÓ

VI PIHC – TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL DE PENÍSCOLA
Finalitza el sisè Torneig d’Handbol “Peníscola Internacional Cup”

La dues primeres jornades
–incompletes pels
ajornaments- de la
competició ja han aclarit
algunes incògnites, al mateix
temps que han confirmat la
majoria de les previsions. 

Així, després del que ja s’ha
vist en la primera setmana de
competició, la segona no ha fet
sinó confirmar la gran igualtat
existent entre la majoria
d’equips. Rácing Club, Clínica
Dental, Friend’s Blo i Puchal
Climatizaciones van guanyar
els seus xocs per escàs marge, mentre que Bar Bartolo

va continuar presentant credencials a la revalidació del
títol golejant a Restaurant Exterior Casa Rafa, on poc va
poder fer el gran tito García Sanjuán davant el gran joc
desplegat pels equatorians. En altre xoc
interesantíssim, Seroffice Baix Maestrat es va deixar

remuntar en la segona part per
l'actual subcampió, Puchal
Climatizaciones, en un
igualadíssim partit que anava
dominant 2-1 passada la segona
part. I en altre interessant xoc
d’aquesta segona jornada,
Gellida e hijos es perfila com clar
favorit en el grup 2, després de
guanyar amb més facilitat de
l’esperada, a Esportsarín.com. 

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
Primeres dos jornades disputades
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Victoria Palau Tárrega
(Benicarló, 1965) ostenta el
càrrec de Secretària
Autonòmica de Turisme. És
llicenciada en Dret, va fer
màsters de dret Internacional
Públic a Londres i de Dret
Comunitari a Brussel·les. Ha
treballat en la Comissió
Europea durant deu anys. 

Quines perspectives tenen
en la Conselleria de la
campanya turística? 

Tenint en compte que estem en
una crisi econòmica que afecta a
tots els sectors, pel que sembla,
les perspectives tampoc són tan
pessimistes com es temia fa
diversos mesos. És un poc
prompte per fer previsions,
perquè les reserves s'estan fent a última hora i no hi ha
estimacions fiables. Setmana Santa, que és un
termòmetre de l'estiu, ha anat molt bé. Creiem que
haurà turisme nacional. En Castelló les previsions del
sector són molt positives per a aquest estiu. 

Vostè és del Maestrat. Sovint la classe
empresarial turística de Peníscola demana ser
tractada com la d'altres destinacions de la mateixa
comunitat. És que se'ls tracta pitjor? 

La imatge de Peníscola com destinació és una de
les necessàries en qualsevol actuació de comunicació
o de promoció. En totes les campanyes de publicitat
sempre està Peníscola. Als touroperadors els duem a
Peníscola. En les fires internacionals sempre hi ha una
imatge del castell i en aspectes més nous com la
promoció d'Operación Triunfo, que està tenint una gran
repercussió, un dels expulsats ha anat a Peníscola a
passar el cap de setmana i s'ha retransmès aqueixa
presència com una forma de promoció. És un dels
destinacions més importants i la principal destinació de
Castelló. 

I no podrien haver enviat al guanyador en
comptes dels expulsats? 

Respecte a la discriminació dir-te que el primer
expulsat va anar Benidorm, perquè veges que no hi ha
cap tipus de discriminació i que cal fer un repartiment
territorial. L'important és que haja una imatge de
Peníscola en televisió. 

Quina és la postura de la Conselleria respecte
als quiosquets de platja que ocupen un espai
comú? Es parla de la seua pròxima desaparició el

pròxim estiu... 
La postura de la Conselleria és

que la Llei de Costes té més de
20 anys i vam plantejar que
l'aplicació que ha de fer el govern
central siga assenyada i sensible
tenint en compte que la situació
és molt complicada i que els
quiosquets i restaurants són
creadors d'ocupació i un senyal
d'identitat del turisme espanyol
en general i valencià. El turista
gaudeix i es duu un grat record
de poder estar en un quiosquet
en la platja. Ha d'existir diàleg per
trobar solucions.

Quins problemes han existit
amb els rentapeus de les
platges? Els ajuntaments
diuen que la Conselleria no ha
reposat ni reparat els danyats.

M'agradaria desmentir aquestes acusacions. El que
hem intentat és acostar la gestió cap als ajuntaments
amb l'objectiu que el turista que vaja a la platja veja
com el rentapeus desbaratat es repara de forma
immediata. Dels turistes arrepleguem moltes queixes i
hem considerat que era millor per als ajuntaments que
foren ells els que donaren una immediata resposta
mitjançant convenis amb els que nosaltres els donem
uns diners perquè ells mateixos ho reparen, creen
ocupació local i la solució siga immediata.
Anteriorment es treia un concurs a nivell autonòmic i
passava que el servei podia tardar diversos dies a
arribar. Només s'han queixat els Consistoris del PSOE. 

La Comunitat Valenciana com a destinació,
segueix estant freturosa d'infraestructures?, En
què pot influir l'aeroport de Castelló al turisme que
ens arriba? 

Tenim unes molt bones platges amb passarel·les,
jocs i accessibilitat que ens cpl·loquen en una situació
immillorable de qualitat. Després està la qüestió dels
transports. Com més prompte arribe l'AU molt millor
perquè serà un revulsiu per a acostar el turisme
madrileny. L'aeroport de Castelló o la mateixa A-68 des
d'Aragó a la província, va a ser molt important per a
l'arribada de turistes a la magnífica planta hotelera que
tenim, amb una bona relació qualitat-preu. 

El turisme nàutic necessita més amarres i ports? 
És un producte molt important ja que el turista cerca

diversificació al sol i platja. Ja existeix, per exemple, la
possibilitat de realitzar esports nàutics en l'Estació
Nàutica de Benicarló-Peníscola o practicar aqueix
meravellós turisme d'interior que tenim a Castelló. 

text REDACCIÓ

Victoria Palau: “Només s'han queixat els Consistoris del PSOE.”

La gimnasta del club Mabel Benicarló, Nuria
Sancho, es va classificar primera en la categoria
júnior, en l’exercici de pilota, aconseguint la
qualificació més alta de tots els exercicis realitzats
amb aquest aparell en tota la competició, en els
Campionats d'Espanya disputats a Saragossa el
passat cap de setmana. 

La seua nota, sumada a la que aconseguien en
cercle i maces les gimnastes Inés i Ana del club
Manises, els donava la puntuació suficient per
proclamar-se com campiones d'Espanya per Clubs i
també campiones d'Espanya per autonomies,
juntament amb altres dos clubs de la Comunitat
Valenciana, el Torrevella i el L’Almara. Una merescuda i
justa recompensa per a la jove gimnasta, Nuria Sancho,
a qui les lesions no li van permetre, en el seu moment,
participar en el Campionat d'Espanya individual, i un
triomf més per a l’esport benicarlando i per el Club
Mabel que, de nou, ha aconseguit col·locar a una de les
seues gimnastes a l’elit de la rítmica. Una vegada més,
al retorn a Benicarló, Manola Belda indicava, “Nuria
s’ho mereixia doncs ha passat una temporada molt
dolenta per culpa de les lesions, però ha demostrat a
Saragossa que és capaç de superar totes les
adversitats. Com no teníem per a formar equip
competim amb dos gimnastes de Manises i, malgrat el
poc temps per a entrenar, la coordinació en tots els
exercicis van merèixer les notes més altes de les jutges
i la consecució d’un nou campionat nacional. Açò per a
les xiquetes que ara comencen és tot un estímul”. Com
està reglamentat, en uns dies l'Ajuntament de Benicarló
oferirà una recepció oficial per felicitar la jove gimnasta.

Nuria Sancho primera en pilota en el campionat d’Espanya de Clubs i
Autonomies disputat a Saragossa

text VICENT FERRER
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I com mostra de les seues intencions, han pres el
nom de Pere de Thous, l'il·lustre Mestre de Montesa
que en 1.359 va intervenir en el conflicte entre
Benicarló i Peníscola i va fixar els límits d'ambdós
termes municipals. Integrada per un grup d'inquiets
joves, la seua primera acció pública és l'engegada
d'una sèrie de visites guiades pel municipi. Durant els
mesos de juliol i agost, els dimecres i els diumenges,
s'encarregaran de donar a conèixer diferents edificis i
enclavaments representatius en la Història del municipi.
L'antic convent de San Francisco, el raval de Santa
Bàrbara com nucli primitiu de població i el Benicarló
medieval, centraran l'atenció. Una de les novetats és
que es podrà visitar l'interior d'una típica casa
benicarlanda que es conserva en el carrer de Santa
Cándida gràcies als esforços realitzats en el seu
moment pel centre D’Estudis del Maestrat. 

Per a poder participar en l'activitat de les visites
guiades, els interessats haurien d'abonar dos euros,
que serviran “per dotar de fons a l'associació i poder
organitzar més activitats de cara a l'hivern”. Amb les
visites guiades la nova associació pretén “fer
accessible a la gent el nostre patrimoni i que així
aprenguen a voler-lo i apreciar-lo”. En principi els
recorreguts s'han dissenyat en valencià i castellà,
encara que els organitzadors no descarten realitzar-los
en un futur en altres llengües com a forma de
dinamitzar el turisme. 

En la ment de l'associació també estan l'agenda
d'actes que preparen per a commemorar la segregació
dels termes de Benicarló i Peníscola. L'objectiu és
celebrar unes jornades que versen sobre la Història
Medieval de Benicarló, fent especial èmfasi en el
conflicte amb la veïna ciutat de Peníscola. L'associació
ja té llest el programa i ara està a l'espera de tancar
l'agenda amb els especialistes que participaran en la
trobada. 

text REDACCIÓ

Benicarló compta amb una nova associació cultural que naix amb la intenció de
promocionar i salvaguardar el patrimoni històric i etnològic del municipi

A Sr. Don José Joaquín Sánchez Ollo.
Regidor d'Esports. Ajuntament de Benicarló. 

Distingit senyor : 
Un grup de benicarlandos, amants de l'esport i de la

convivència ciutadana, a més de la nostra particular
pertinença a diverses entitats cíviques i esportives de
Benicarló, vam desitjar constituir una nova Entitat Social
Esportiva que estiga al servei d'afeccionats a l'esport de la
Petanca, i també al servei dels benicarlandos.

L'esperit que ens anima és el d'aconseguir una plena
convivència dels associats, basada en la companyia,
respecte mutu, i l’enaltiment dels valors educatius de
l'esport. També ens anima que el nostre club, a més

d'impulsar la pràctica esportiva entre els majors, dedique
una atenció especial a la joventut. 

Conscients de l'esplèndida labor que desenvolupen els
nostres representants municipals volguérem col·laborar, en
tant que siga possible, amb totes les entitats culturals i
esportives del nostre estimat Benicarló. 

Sabem que podem comptar amb el suport moral dels
nostres conciutadans i esperem la seua col·laboració.
Telèfon de contacte 653.584.704. E-mail:
domingomadolell@hotmail.com

Per tant, fem una crida general amb l'esperança
d'aconseguir-ho. 

Domingo Madolell Aragonés

Carta al Sr. Regidor d’Esports

Al voltant de dos-cents xiquets d'entre 4 i 10 anys
participaran al llarg del mes de juliol en una experiència
pilot de la Policia Local de Benicarló. Els agents han
engegat un taller teòric-pràctic de Seguretat Vial, que
pretén “ensenyar-los les normes de circulació i els
senyals de trànsit”. Javier Sospedra, l'agent encarregat
de ficar en marxa de l'experiència, explicava que
aquests xiquets “abans de no res deixaran de ser
vianants i passaran a conduir bicicletes” pel que és
important que coneguen les normes de circulació
bàsiques. “Si les coneixen, és més fàcil que les
complisquen”, assegura. 

Els xiquets, que procedeixen de les diferents escoles
d'estiu que estan en marxa en la ciutat, han estat
dividits en grups d'edat per a facilitar la docència. En
l'aula habilitada en les dependències policials, veuen
un video facilitat per la DGT amb el qual adquireixen les
primeres nocions sobre el tema. A continuació i sota la
supervisió de l'agent Sospedra, resolen uns senzills
qüestionaris que els ajuden a repassar els
coneixements adquirits. La part més divertida per als
alumnes més menuts arriba quan simulen la conducció
d'una bicicleta dins de l'aula. Mentre l'agent mostra els
senyals de trànsit, ells han de senyalitzar la maniobra
que van a realitzar. 

I així, quasi jugant, els xiquets es llancen al carrer a
‘caçar’ senyals de trànsit. L'agent encarregat del taller
els anima a creuar els passos de vianants de la manera

correcta i corregeix als que ho fan de qualsevol
manera. A continuació, els xiquets cerquen entre la
senyalització vertical aquelles que coneixen. Sospedra
s'encarrega d'explicar-los aquelles que els xiquets no
saben interpretar. 

El matí conclou de nou en les dependències policials
i amb banda sonora de sirena. En un dels moments
més emocionants per als menuts, els agents obrin les
portes del cotxe patrulla i deixen als xiquets que es
convertisquen en polis per un dia. “L'experiència del
taller també servirà perquè els xiquets s'acosten més a
la Policia Local i no ens vegen com els polis dolents de
la pel·lícula”, conclou Sospedra.

text REDACCIÓ

La Policia Local de Benicarló engega un taller teòric-pràctic de Seguretat Vial
Participaran al voltant de dos-cents xiquets d'entre 4 i 10 anys 

El CD Benicarló seguint amb la seua política
d’aconseguir que tornen al club jugadors que s’han
format a l'Escola de Futbol ha confirmat la volta al primer
equip del davanter Raül Martínez, el “set” del conjunt
roget, i del defensa lateral, Raül Mora.

Pel que fa a l’apartat econòmic s’ha signat el compromís
per dues temporades amb un nou col·laborador, l’empresa
Novo Informo. El davanter va ser fitxat la passada temporada
pel san Rafael, però la seua aventura va acabar molt mal, ja
que quan li anaven a donar la baixa solament havia jugat
quatre partits, però sabedor d’això l’entrenador el va traure en
la recta final del seu últim partit perquè ja no poguera
regressar al CD Benicarló en la mateixa temporada. Un fet
que, en si, cataloga èticament al citat entrenador, l’odi del
qual, per l’equip benicarlando, ningú comprèn. El defensa va
militar la passada temporada al Borriol, equip que va disputar
la fase d’ascens, sense èxit, a la Tercera Divisió, el seu retorn

és tota una sorpresa per a tots, ja que es creia anava a seguir
amb el Borriol. El CD Benicarló iniciarà lapretemporada el
dilluns 27 i la presentació oficial de l’equip s’efectuarà al
Parador de Turisme en data encara per determinar. Partits
amistosos El CD Benicarló ja té tancats els partits amistosos
de pretemporada, perquè l’entrenador Pepe Abad vaja
perfilant el que ha de ser l’onze ideal que iniciarà la pròxima
temporada. Tots els partits, excepte l’últim, es jugaran a les
vuit de la vesprada per evitar la forta calor estiuenca.

El primer serà el dimecres 12 d’agost contra el Sporting
Benicarló de Segona Regional; el dissabte 15 a Càlig, equip
recentment ascendit a la Primera Regional; el dimecres 19
contra la Rapitenca, equip català de Tercera Divisió; el
diumenge 23 davant el Borriol, de Tito García Sanjuán; el
dissabte 29 contra el Tortosa, de la Primera Divisió Catalana,
partit d’homenatge al que fora tècnic d’ambdós clubs en les
seues èpoques daurades, José Otero, bon entrenador i millor
persona; i l'últim partit contra la ACD Peníscola al camp
Benedicto XIII el dimecres 9 de setembre.

text  VICENT FERRER

El Benicarló repesca Raül Martínez i Raül Mora

La campanya de les Escoles Esportives d'Estiu de
Benicarló ha tingut una gran acollida entre els ciutadans. Amb
més de 270 inscrits, l'increment pel que fa als matriculats l'any
passat s'ha xifrat en un 70,58%. Una dada motivada, en bona
mesura, per l'oferta que la Regidoría d'Esports ha
confeccionat enguany. Fins a 15 modalitats esportives es
podien triar per practicar-se aquest estiu. Les relacionades
amb l’"Esport recreatiu i a l'aire lliure", com són Patinatge en
línia, Mountain bike o Iniciació al Triatló, han estat les que han
registrat major nombre d'inscrits. Tal ha estat la demanda, de
les diferents activitats, que la Regidoría d'Esports es va veure
obligada a augmentar el termini d'inscripció una setmana
més. 

text REDACCIÓ

MÉS DE 270 INSCRITS EN LA CAMPANYA ESPORTIVA D'ESTIU EN BENICARLÓ 



15L O C A L6

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

E S P O R T S

Dissabte passat dia 11 de setembre, la Banda
Juvenil “Ciutat de Benicarló” participe en un
concert – intercanvi amb la Banda Juvenil de
l'Escola de Música “Contrapunt” de Xilxes en la
platja d'aquesta bonica ciutat. 

Els joves músics benicarlandos van passar les hores
prèvies a l'audició passejant pel magnífic passeig
marítim i gaudint del bon temps que il·luminava la costa. 

Posteriorment, van compartir refrigeri amb els seus
companys de Xilxes per a, en la nit del dissabte,
participar en el concert programat com devolució de
visita al concert realitzat a Benicarló dues setmanes
abans amb les mateixes agrupacions dins de la VI
Campanya d'Intercanvis musicals organitzada per la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana. 

La Banda Juvenil “Ciutat de Benicarló” va escollir per
a l'ocasió el preludi asturià Covadonga, d'Emilio
Cebriàn, La Storia, de Jacob de Haan i Copacabana, de
Barry Manilow, dirigida per Pablo Anglés. 

Per la seua banda els músics de Xilxes, amb el seu
director Vicent Aznar al capdavant, van interpretar el
pasdoble de José Franco Camí de Roses, una
adaptació del tema My heart will go on de la pel·lícula
Titanic, de James Hoorner, una selecció de temes del
musical Grease i altra selecció de música de cinema
molt coneguda, Pirates del Carib, de Klaus Badet. 

El nombrós públic que acompanyava l'acte va agrair
el treball dels músics amb afectuosos aplaudiments,
tancant-se l'acte amb l'intercanvi de records i les
paraules de l'alcalde de la ciutat i el president de la
Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes. 

text REDACCIÓ

CONCERT DE LA BANDA JUVENIL A XILXES 

Els joves músics benicarlandos van passar les hores prèvies a
l'audició passejant pel magnífic passeig marítim i gaudint del bon

temps que il·luminava la costa. 

El Club Natació Benicarló va aconseguir triomfs a
Vinaròs, Xirivella i Gijón en un dels millors moments
de l'equip on no cap el millor impossible,
reiinventant-se setmana rere setmana. 

Dins el que són les competicions, durant el mes de
Juny i Juliol les participacions dels nedadors i
nedadores del Club Natació Benicarló estan sent
històriques, però no només perquè es repeteixen les
últimes assistències, com en anys anteriors, sinó que
s’assoleixen més triomfs i es milloren les marques, ara,
unint-se els més joves. 

Campionat d'Espanya Escolar de Seleccions
Autonòmiques a Gijón

Entre les competicions, a destacar l’assistència de
Nerea Sorando Gràcia, altra figura que ja destaca dins
del gran equip benicarlando, en els Campionats
d'Espanya Escolars de Seleccions Autonòmiques en la
ciutat de Gijón el passat 7, 8 i 9 de Juliol. Ha estat
requerida per la selecció Valenciana, demostrant en
l’aigua que, fins i tot, un llarg viatge amb autobús no pot
fer mossa en l’esperit de superació després d'un hivern
ple de bons resultats, suficient per a entreveure la seua
boníssima evolució. Així, Nerea Sorando va disputar la
prova dels 200 m esquena amb un temps de 2:45,98
que li va valdre la seua classificació per a la final B, que
va guanyar aconseguint així passar a ser la nedadora
millor classificada de la selecció Valenciana i la 14a en
el còmput del Campionat d'Espanya. Nerea va rebre les
felicitacions dels components de la selecció i de
l’entrenador que la representava, en aquesta ocasió de
mà d'Albert, entrenador del Club de la nostra veïna
població, així com també  dels familiars i amics que es
desplaçaren per animar la nadadora benicarlanda.
Enhorabona. 

Travessia a la Platja del Fortí a Vinaròs

Dins del calendari de participacions del Club en les
travessies estivals, el passat 24 de Juny es va competir
en la travessia a la Platja del Fortí a Vinaròs. Els
nedadores i nedadors del Club Natació Benicarló es
emportaren “el gat a l'aigua” amb victòries en totes les
categories nadades. Els protagonistes de la travessia
representant al Club van ser: Mª Carmen Sorlí, Meritxell
Sospedra, Lucía Piñana, Noemí López, Carla Fresquet,
Javier Traver, Carlos Fuente, Manu Montserrat, Jordi
Curto, Agustín Parra, José Antonio Adell, Vicent Prats,
Albert Astor i Ferrán Marzá. La travessia llarga
d’aproximadament 1.500 m va ser guanyada per
Meritxell Sospedra en la categoria femenina. La 3a
posició en la masculina va ser per Javier Traver. La
travessia mitjana d’aproximadament  800 m va ser

guanyada per José Antonio Adell i la 3a posició,
femenina, va ser per Lucía Piñana. En la travessia
menuda, d’aproximadament 500 m, va ser Albert Astor
qui es va classificar en la 2a posició sent la 3a posició
per Noemí López en la categoria femenina. 

XXXI Edició del Trofeu “José Sagreras” a Xirivella

En una nova participació en el Trofeu Sagreras
celebrat el passat 4 i 5 de Juliol a la ciutat de Xirivella
(València) es van donar cita 59 Clubs de tota Espanya i
333 nedadors i nedadores. El Club Natació Benicarló va
estar representat per l’equip compost per Anna García
Miró, Vanessa Bel Sanchez, Noemí Anta España, Carla
Fresquet Ancosta, Gisele Mateu Cabrera, Anna Añó
Sanchez, David Valdearcos Beltrán, Mario Tomás
Sanchez, José Julián Jaén Escura i Juan Diego Ruiz
Berlanga, tots ells amb els seues mínimes
autonòmiques. Destacar l’actuació d'Anna García Miró
en els 100 m braça que va aconseguir classificar-se per
a la final B. Va aconseguir un temps de 1:37.30, que li
va servir per guanyar la prova i rebaixant, novament, el
temps als 1:34.12. Açò va fer que quedara en la 7a
posició de la general guanyant fins i tot a nedadores
classificades en la final A. Impressionants aquests
nedadors i nedadores que es mereixen la total confiança
del Club demostrant que poden aconseguir-ho tot en la
pròxima temporada

text REDACCIÓ

Nous triomfs
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Divendres passat 3 de juliol, en un conegut restaurant de la ciutat, la comissió femenina de la Falla L'Embut
va celebrar el sopar de fi de temporada fallera i començament d'estiu, recordant els millors moments de les
passades festes. A partir d'ara, ja comencen a preparar la falla de l'any que ve. La vetlada es va allargar com
de costum fins a altes hores de la matinada, entre un gran ambient faller. 

FOTO! Sopar d’estiu de la Falla L'Embut

Esquerra Republicana de
Benicarló ha demanat que es
reconega la memòria
històrica dels benicarlandos
que van patir la repressió
franquista durant la
Postguerra. 

Geroni Salvador, president
de la formació en la ciutat, ha
presentat un prec al Ple
municipal perquè, en aplicació
de la Llei de la Memòria
Històrica “es reconega
públicament les penalitats
patides pels veïns de Benicarló
per la venjança i la
intransigència dels responsables polítics, militars i
policials franquistes durant la postguerra”. En l'escrit
presentat en el registre d'entrada del consistori,
sol·licita que s'adopten “amidades de reparació
moral a les víctimes del franquisme i les seues
famílies”. Entre unes altres, Salvador demana “que
es demolisca el monòlit franquista que, encara avui,
perviu al cementiri municipal de Benicarló i el qual
honra a una divisió de l'exèrcit nacional que es troba
en l'entrada del poble, així com altres
reminiscències franquistes que puguen haver al
municipi”. 

El president dels republicans benicarlandos
advoca per la creació d'una comissió paritària
integrada per membres del consistori i persones
interessades per a investigar i recopilar els noms
dels possibles afectats “pels greuges patits pels
ciutadans de la població i les seues famílies com a
conseqüència de la dictadura franquista”. A més, ha
demanat que se celebre un homenatge públic a tots
ells ja que consideren oportú “que cada
poble/ajuntament repare als seus propis afectats” ja
que consideren que l'estat no engega una llei que
satisfaça a les víctimes. 

Memòria històrica

En el nostre entorn local hem de sentir dir contínues
barbaritats sobre la nostra llengua, tant per part
d’indocumentats i illetrats que troben plataformes
disposades a donar publicitat a les seues bajanades i
poques-lligues, com per part (ai!) de les nostres màximes
autoritats, instal·lades en l’autocomplaença de la
ignorància.

Per sort, hi ha vida intel·ligent més enllà de tot açò, i
algunes alenades de normalitat ens arriben a través
d’Internet. Personalment, estic subscrit a alguns serveis
gratuïts relacionats amb el nostre valencià (el català de
tots) que crec que són força recomanables per a la nostra
minoria d’exiliats interiors, i que ens ofereixen la
possibilitat de sortir de l’armari lingüístic almenys
virtualment.

Un és Rodamots. Senzillament donant-nos d’alta a
www.rodamots.com, cada dia de dilluns a divendres ens
arribarà al nostre correu electrònic un missatge amb una
paraula. Avui dimarts era “senalla”, que és un cabàs.
Se’ns dóna la definició del mot, algun exemple,
l’etimologia i després un text on apareix la paraula en
qüestió. De vegades, es complementa amb alguna
curiositat addicional. Generalment, els mots de la
setmana mantenen alguna relació entre ells. La setmana
passada eren tot eufemismes.

Si Rodamots pots mirar-lo en un moment, l’altra llista
de subscripció a què volia referir-me requereix més
temps. Es diu InfoMigjorn (www.migjorn.cat), i és un
butlletí informatiu que recull notícies, articles i informació

diversa relacionada amb la llengua catalana. Així, podem
llegir articles d’opinió apareguts en diversos mitjans de
comunicació, iniciatives lingüístiques promogudes per
associacions diverses i notícies d’actualitat que afecten la
llengua.

InfoMigjorn no és cap oasi de pau, no us penseu. Si
volem estar al dia sobre l’estat social de la nostra llengua,
estarem en estat de revolta permanent. Per exemple, ahir
hi havia una informació sobre la nova llei de llengües
d’Aragó, que no contempla la cooficialitat del català en
els territoris on sempre s’ha parlat, tot depén de la
voluntat dels municipis. De la voluntat d’aniquilar-lo,
suposo.

Parafrasejant un clàssic, podríem dir que en aquest
país parlar de llengua és plorar.

Paraules a la xarxa

text CARLES LLUCH

Exilis

Per sort, hi ha vida intel·ligent més enllà
de tot açò...
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qualsevol de les que fins ara
s’han fet, i s’han gastat, per
exemple, anant a Fitur.
Certament, és increïble, com
poden ser tan rucs. Ja veurem si
a aquest també el controlaran
tan de prop, ficant-li al costat...
al tresorer de l’ajuntament!

Passejos musicals
I ja que estem amb la Banda,

no seria hora que als estius li
buscaren una ubicació, com cal,
perquè puguen assajar sense
problemes? I és que pobres,
només fan que anar passejant-
los amunt i avall. Quan no al
local de la pròpia banda, quan
no a la plaça de l’ajuntament,
quan no, a La Salle (menys mal
que hi ha algú amb bona
voluntat)? No, si l’any vinent, si
ens descuidem, els ficaran allà
a la muntanya del poblat iber.
Segur que encara hi hauria algú
que remugaria que fan massa
soroll. Miren vostés senyors
governants benicarlandos, eixa
plaça tan abandona que tenen,
la de la constitució, que tan bé la
utilitzen per tantes coses
supèrflues, tirar mascletades,
aparcar cotxes antics,
passarel·les de moda, ... doncs,
donen-li un... contrapunt
musical, que diríem. I mentre
aguante  la plaça, deixen ficar

allí la Banda perquè puga fer els
seus assajos. I així, mentre els
benicarlandos gaudim de bona
música, debades, la Banda
tindrà un lloc, d’estiu, espaiós,
on assajar. I a veure si algun
polític pensa amb el cap, i no
amb els peus, i la famosa font
de Kuen-ka la fiquen al limb dels
justo, la canvien per una
pèrgola, com a Castelló al
Ribalta, uns bons arbres que
facen ombra i banquets al seu
voltant i... a gaudir de la bona
música.

Plaça llustrosa
Continuant amb la plaça, cal

reconèixer, que almenys, tot i lo
trencada que l’han deixat
després de fer tantes
barrabassades, llustre, l’hi
trauen. Mireu si és així que cada
nit, allà per la matinada, primer
passa la cuba arruixant a dojo,
mànega amunt, mànega avall,
toll amunt, toll avall; després el
carricotxe eixe dels raspalls de
ferro, també amunt i avall, raspa
que rasparàs, que la deixa més
polida que el marbre de Carrara
perquè, finalment, passe la
granera, manual, l’operari de
torn. Redéu quina manera de
netejar. Ara, no han sembla que
no han previst que tant de polir i
tanta aigua no casen massa bé.
I és que a sota hi ha un pàrquing
on les goteres cada vegada són
més grans i les estalactites

creixen com si fos la cova del
drac. En fi, com no sabem qui
ho va dir, sempre els quedarà el
recurs de cobrar entrada per
veure... la cova... del Drac.

Racons llustrosos
Per cert, hem gaudit durant la

passada setmana, amb les
audicions de final de curs del
alumnes de l’Escola de Música
de l’Associació Musical Ciutat
de Benicarló. Només un però. I
no d’ells. Seria d’agrair que tant
com netegen la plaça més
trencada del poble, podrien fer
el mateix amb la plaça Sant
Joan, no? Almenys mentre els
nostre joves músics vagen
tocant allí. I és que el racó de la
plaça sempre té algun rierol,
que no és precisament d’aigua, i
ne vegeu el tufo que deixa. A
veure si ens agafaran alguna
infecció!

Castelló nou
Ja ho diu la dita, “més val tard

que mai”. I, apa, per fi han
canviat els lletreros eixos de les
actuacions del Castelló Cultural
que apeguen a les tanques
eixes que hi ha repartides pel
poble. Bé, a meitat d’any, però
ja en va bé. Almenys, encara
podrem assabentar-nos de les
que quedaran fins a final d’any.
De tota manera, si tota la
publicitat la fan així... no tenim
molt clar el seu rendiment
publicitari.

Facebook

Ens han arribat molts de
comentaris que la gent ha vist, a
no sabem quin facebook,que la
nostra estimada col·laboradora
de La veu, Natàlia, té unes fotos
estupendes amb Aute, quan
estava muntant l’exposició del
seus quadres al Mucbe. Doncs,
ja ens han arribat moltes veus
que a veure si les penja i les
vegem tots. Que com quasi
ningú es va assabentar de la
seua passada per la nostra
població, doncs això...

ve de la pàgina anterior

EL VIRUS A/N1H1: LA GRIP ATACA DE NOU  (2)

Segons declaracions de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) l’extensió del virus A/N1H1, responsable de
la nova grip, és “imparable”. Aleshores, la vacuna es fa
necessària per tots els països del món, aquesta
necessitat ve agreujada per l’aparició de resistències a
l’antiviral Tamiflu, una de les poques opcions
terapèutiques disponibles. A l’Estat Espanyol, els
afectats pel virus superen el miler amb 2 morts i 12
casos greus. 

Sembla haver una diferència notable entre el to d’alarma
i preocupació de les declaracions de l’OMS i la tranquil·litat
amb que contempla l’opinió pública aquesta pandèmia
gripal. Om no considera la grip una malaltia greu com un
càncer o un infart de miocardi; sovint l’agafem a la tardor-
hivern, passem un dia o dos al llit i llestos, i a les persones
grans se les vacuna per immunitzar-les. Per aquesta
familiaritat amb la malaltia om pensa que no hi ha per a tant.
Però, pareix que hi ha arguments sòlids per actuar i prevenir
el que podria ser un desastre mundial. 

Els virus són “quasi-éssers vius” ja que poden reproduir-
se –tenen material hereditari- però dins d’una cèl·lula,
apropiant-se de tota la seva maquinària bioquímica; són
paràsits cel·lulars obligats. Els virus de la grip,
estructuralment, estan constituïts per una envolta
membranosa eriçonada de dues proteïnes, la Neuramidasa
(N) i Hemaglutinina (H),  que guarda en el seu interior vuit
cadenes lineals i simples d’Àcid Ribonucleic o ARN, el
material hereditari, junt a una sèrie de molècules. Un tipus
de proteïna interna presenta tres varietats A, B i C que ens
permet classificar els virus gripals. Els virus A són
responsables de la grip en aus, porcs, humans... i els únics
capaços de produir pandèmies; els virus B causen les grips
estacionals als humans i els virus C produeixen infeccions
sense símptomes. Segons la varietat de Neuramidasa (16) i
l’Hemaglutinina (9), tindrem els subtipus de virus A, B i C.
Aleshores, la denominació A/N1H1 fa referència al tipus de
proteïnes que el formen;  a més, a més, dins d’un subtipus
viral hi ha ceps diversos que presenten diferències en la
seva activitat i perillositat, per exemple el virus responsable
de la grip espanyola de 1918 també era A/N1H1. 

L’explicació anterior apunta una de les característiques
fonamentals d’aquest tipus de virus, la seva grandíssima
variabilitat que utilitzen per evitar els poderosos sistemes
immunitaris de mamífers i aus. Si un virus és nou, el sistema
immunitari no té temps per respondre a l’atac abans que
l’organisme sucumbeixi; aquesta és la funció que fan les
vacunes, com són fragments del virus alerten al sistema
immunitari que posa en marxa la seva resposta i,  quan
arriba la malaltia, l’organisme ja està immunitzat. Només hi
ha un altre virus comparable al de la grip en aquest aspecte,
el virus de la SIDA encara que les seves vies de contagi són
més restringides.  

Hi ha diversos mecanismes del virus gripals que
expliquen la seva “hipervariabilitat”: com el seu material
hereditari és ARN la taxa d’errades en els processos de
duplicació és molt més alta que si fos ADN, el material
hereditari de la resta d’éssers vius, inclosos nosaltres els

humans; recordem que material hereditari conté la
informació de les proteïnes del virus com per exemple el
tipus de “H” o de “N” de la membrana. Aquest procés
gradual de variació del material hereditari per acumulació
d’errades o altres causes s’anomena deriva antigènica. Un
altre mecanisme de variabilitat és la resdistribució genètica:
si en un animal hi ha una coinfecció de diversos tipus de
virus de la grip, durant el procés de reproducció, els virus
resultants poden contenir fragments de diversos tipus virals.
Aquest mecanisme podria vindre restringit per la teòrica
dificultat que tindrien els virus e la grip en infectar espècies
d’éssers vius diferents com per exemple aus, porcs i
humans. Però en aquest cas, els porcs tenen barreres
específiques relativament fàcils de traspassar i servirien
d’intermediaris per “barrejar” virus aviaris, porcins i humans.
El virus A/N1H1 de 2009 aïllat a porcs de Mèxic,
responsable de la primera pandèmia del segle XXI,
presenten una mescla de material hereditari –gens d’ARN-
d’origen aviari, humà i porcí. El virus era d’origen porcí  però
presenta una combinació de material hereditari
desconeguda entre els virus de la grip, la majoria són
fragments d’origen aviari als s’han incorporat gens de virus
humans i porcins des de 1918. 

D’un virus gripal ens interessa conèixer la seva
transmissibilitat i la seva mortalitat. El virus A/N1H1 de 2009
s’estès per tot el món en menys de dos mesos, afavorit per
la gran mobilitat que tenim per tot el planeta els humans en
l’actualitat. Un altra característica és la seva baixa mortalitat,
entesa aquesta com la relació entre les defuncions i el
nombre total de casos infectats; si actualment hi ha en el
món uns 117000 casos amb 580 morts, la mortalitat és d’un
0,5% i aquesta no ha augmentat des de l’aparició de la
malaltia. Si la comparem amb la mortalitat de la grip
estacional (0,8%) o la de la grip espanyola de 1918 (2,5%)
o la grip aviària de 2005 (50%), és francament baixa. La
nova grip afecta  a joves, dones embarassades i persones
obeses, atacant especialment els pulmons. El que espanta
als experts de l’OMS és que un canvi en el virus augmentés
de forma notable la seva perillositat i la mortalitat dels
malalts; si fos tant virulent com el virus de la grip espanyola,
podrien morir, teòricament, més de tres-cents milions de
persones.

La tardor a l’hemisferi nord afavorirà les coinfeccions dels
virus B i dels A/N1H1; esperem que no s’acompleixin les
pors de l’OMS i tothom, pobres o rics, disposem d’una
vacuna eficient.

Pere Bausà
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vui estic de mala llet i
això és una cosa que
s’hauria de notar al llarg
d’aquesta pàgina que

començo a escriure ara. En
primer lloc, em molesten molt les
vegades que li pego a una tecla
de l’ordinador i me’n surt una altra
que no he pitjat. I això em passa
massa vegades. Fins i tot
m’apareixen espais on jo no volia
posar-los. Però la cosa més
curiosa és que una paraula que jo
tinc al cap i que he premut les
tecles corresponents per tal que
aparega a la pantalla de
l’ordinador, esdevé una altra
completament diferent i, el que és
pitjor, sense cap sentit. Vocals
que no volen sortir, lletres que
canvien el seu vestit, accents
inversemblants damunt de
grafismes incompressibles. El que
més em fot de tot això són les
vegades que he de corregir el
text, fent marxa enrere i posant
amb cura la lletra que jo juraria
que havia escrit. Total, un
desastre, que em passo més
temps corregint que escrivint.
Però com que qualsevol cosa,
sempre, pot empitjorar, la cosa
s’agreuja quan tens pressa
perquè hi ha coses més
importants a fer que aquesta. Per
cert, ara m’acaba de sortir una
creueta en lloc d’un accent i una
“ñ” en lloc de no sé què. Se
m’està acabant la paciència.

Començo. La notícia de la
setmana és que l’ajuntament no
ha amollat la mosca per tal que la
nostra banda se’n vaja a tocar als
Països Baixos. Mal fet. Llegint el
text, he vist que un parell de
vegades anomenen a la
“província de Castelló”. És
fastigós. Aquesta expressió em
cansa molt. Una altra cosa que no
entenc és que un dels arguments
per a defensar aquesta ajuda és

la promoció turística. Però Déu
méu, què anem a promocionar?
Tota la oposició està criticant
l’estat de les nostres platges, la
manca d’infraestructures i altres
coses més i ara ens surten amb el
fastigós tema de la promoció
turística. Però algú pensa que
vindrà més gent al nostre poble?
Jo entenc que es vulga anar per a
demostrar la qualitat dels nostres
musics, però mai a fer “promoció
turística”. També m’ha fet gràcia
això de l’electricitat que es
consumeix als assajos, que
l’ajuntament tampoc no la vol
pagar. Anem a vore, si el col·legi
La Salle està subvencionat, a vore
d’on surten els diners per a pagar
la llum. Torno a repetir que tot i la
importància de la notícia, m’ha
semblat que el ressò que se li ha
donat ha estat excessiu.

Segueixo llegint. Benihort ha
organitzat unes jornades
hortícoles. El cronista ens diu que
l’esmorzar va consistir en una
“rica torrada de carn”. Rica. Una
torrada rica. He estat pensant si
alguna acabalada hereva va ser
víctima d’una manifestació de
canibalisme, cosa gens habitual
en les nostres comarques. També
he llegit que “el servei de
semillero” es va engegar el 2002.
Servei de “semillero”. Tampoc no

he pogut esbrinar a qui correspon
aquest malnom de “semillero”,
encara que ben bé podria
correspondre a algun animal amb
banyes dels que corren pels
pobles durant des festes.
D’aquesta manera, em quadraria
això del “servei de semillero”.

Més coses. A la pàgina següent
ens conten que hi ha sabotatges a
la xarxa de rentapeus. Jo vaig a
donar-li una solució a tots. Que
els lleven. I que lleven també les
dutxes. Qui no ha vist xiquets
jugant hores i hores amb les
dutxes davant la passivitat dels
seu pares, vinga a tirar aigua? A
qui li faça nosa la sorra de la
platja, pot agafar aigua de la mar
amb un poalet i rentar-se el peus
amb ella. Jo sempre ho he fet així
i mai no m’ha passat res. Per cert,
també vull felicitar qui
corresponga per haver fet
desaparèixer allò que deien la
biblioteca de la mar i no era més
que un quiosc on llegir els diaris
debades.

Arribo a l’oasi de la pàgina sis.
Com sempre Joan Heras em
porta tranquil·litat i un repòs
magnífic amb els seus acurats
articles. 

Es veu que per la mar –i
perdone l’acudit fàcil i groller- hi
ha una mica de temporal. Sembla
que hi ha un grup de gent
decidida a fer canviar les coses.
Es veu, pel que he llegir, que la
transparència no és virtut que
sobre per allà baix. Espero que tot
acabe bé.

Me n’alegro de la tornada de
Pere Bausà.

S’acaba l’espai però no les
coses que he de dir.

Aquesta setmana l’espifiada
me la dono a mi.

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

text EL LECTOR

A
Banyador o calçotets
A veure, no és que la

tiguéssem agafada amb la
nostra estimada màxima
autoritat, o siga  l’alcalde, però...
que voleu que us diguem. Vam
veure la foto que surt a La Veu
de la passada setmana, la de la
travessia de Sant Pere, on ens
imaginem devia repartir
medalles, i ens vam quedar una
mica sorpresos del “modelito”
de pantalons curts que portava
la nostra màxima autoritat. Que
voleu que diguem, a nosaltres,
per la forma i el colorit, a ratlles
verticals blanques i blaves, a
primera vista ens van semblar
uns calçotets d’eixos de mig
camal en tota regla. Ara,
suposem que també podia ser
un banyador, o unes bermudes,
o... el que havíem dit. Per
imaginar que no siga.

Banyador o calçotets (i 2)
De tota manera, recapitulant

sobre allò anterior, també podria
ser que estiguera aplicant
aquella màxima, castellana (que
com això del castellà li agrada
molt...), tan coneguda del “allá
dóne fueres haz lo que vieres”,
i... per això l’abillament per
l’ocasió. Ja ens el veiem quan
vaja a representar-nos, a la
casa d’Andalusia, vestit de
“corto” i amb “sombrero”
cordovès. O, quan la Pilarica,
amb calçons blancs, faixa, jupetí
i mocador de quadros al cap. O,
fins i tot, quan se’n va a veure
als nostres germans italians de
la carxofa, als de la  Ladispolli,
amb la toga romana ben
guarnida de labors d’or. En fi,
que no ens ho prenga a mal i és
que desconeixíem aquest
aspecte camaleònic seu. Ei, que
sempre va bé, saber adaptar-se.

Mundo, en això, va ser tot un
mestre i els seu dofí sembla no
anar-li massa lluny... encara que
siga en calçotets. 

Sabotatges
Ara resulta que al nostre

poble, segons la nostra regidora
de turisme, eixa de cognom tan
llarg, i que no repetirem, tenim
sabotejadors de... rentapeus. Si,
de rentapeus. Així resulta que,
segons creu, la susdita, tenim
una colla d’energúmens que es
dedica a trencar les canonades
que subministren l’aigua als
nostres superrentadors
ecològics. Osti tu, amb el que
ens han costat només falta que
quatre brètols ens espatllen
l’estiu. De tota manera, el que
vam dir la passada setmana,
amb un poalet, solucionat. Com
tota la vida!

Pica Musical
Per cert, pica i molt la

portada, el titular, les fotos, tot el
contingut del tema de la
setmana passada de La Veu. En
la casa gran ha circulat de mà
en mà sense que els
provocadors del desacatament
hagen estat capaços de dir
"aquesta boca és meua". Un
prudent "estem treballant" ha
estat tota la contestació rebuda
als que han preguntat pel tema.
I és que sembla que la música
encara sonava “ por otra parte”. 

La lupa... musical
Continuant amb la història els

tafaners, en principi, no vam
entendre massa que volia dir
això que “l’ajuntament mira amb
lupa els nostres moviments...”,
que va sortir al tema de la
setmana passada a La Veu, pel
que fa a la notícia eixa que el
nostres governants del PP
havien deixat la Banda sense
subvenció per anar a Kerkrade
(ja veurem després d’esbombar-
se la notícia). I diem que no ho
enteníem... fins que vam veure
l’altra notícia de la mateixa Veu,
sobre l’intercanvi musical de
bandes juvenils... i vam veure el
regidor d’hisenda (?),
benicarlando, a la foto, a dalt de
l’escenari, juntament amb els
músics i el president de la
Banda. Aleshores ho vam
acabar d’entendre tot. Això si
que és controlar de prop. Què,
devia comprovar si sonava igual
de bé que el seu instrument
favorit “el pito del sereno”, no?
Recollons quin control!

La moto del Guinnes
I ficats a controlar, resulta que

ara subvencionem, mitjançant
una esponsorització, no sabem
a quin sant, a un madrileny, que
corre amb moto d’aigua... per un
pantà de la comunitat de Madrit,
“na menos”, que vol aparèixer al
Guinnes i que, a festes, farà una
passejada per Benicarló. “Olé,
tus huevos”, perquè no és pot
dir més. I mentre, els
racanegen, a la Banda, quatre
euros per representar-nos, a
tots, benicarlandos i
benicarlandes, a l’esdeveniment
més important del món, pel que
fa a bandes de música, i que
ens donarà, sense cap mena de
dubte, una publicitat increïble
que no tindrà parangó amb

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Dos anys... i tornem a començar
Arribat l’equador de la

legislatura l’oposició ha fet balanç
d’aquest dos anys de govern i,
com era d’esperar, no ha deixar
massa ben parat l’equip de govern
dels populars. Tot i que això ja ens
ho podíem imaginar si que, en
molts aspectes, tenen un grapat de
raons per opinar d’aquesta
manera.

Una cosa ha estat evident, el Plan E, pla ZP per
a la resta de mortals, els ha vingut als populars
com aigua de maig que els ha salvat de la cremà,
com una vulgar falla. Així, si s’analitza clarament el
quadre que La veu trau al tema de la setmana es
veu, clarament, que si no fos per aquests diners
amb el pressupost, nu, poca cosa, o no res,
haguessen fet els populars donat que els recursos
propis han disminuït de manera galopant i els de
la Generalitat encara estan per veure.

I, com no podia ser d’altra manera, aquesta
ineficàcia de Marcelino i el seu equip de govern ha
estat aprofitada per l’oposició per ficar el dit a la
nafra sobre allò que s’ha estat fet malament i,
també, d’allò que continua pendent, tot i el temps
que han tingut per ficar-se mans a la feina.

Així, el regal d’edificis municipals, per part dels
populars a la Generalitat, ha estat una de les

crítiques més dures tant de Psoe
com de Bloc. El desgavell de l’àrea
de Turisme que, tot i la sortida de
cavall que va tindre el primer any,
amb tot un rosari de millors
intencions, ha sofert una aturada de
burro espectacular. El degoteig de
policies, però a la baixa, tot el
contrari dels 80 promesos pels
populars, és un altre aspecte que
atrau l’atenció, negativa, de

socialistes i nacionalistes. Un PGOU, que s’ha
quedat enquistat, amb molts fronts associatius
veïnals enfrontats amb el govern municipal, és un
més dels temes pendents d’aquesta agenda
inacabada del PP benicarlando. Així, també
carreteres, com la d’accés al polígon, o la de
l’enllaç amb Peníscola, que havien de ser
prioritàries per el nostre desenvolupament,
continuen esperant, no sabem per quina raó, al
calaix d’alguna conselleria. I, un regidoria de
cultura, amb una regidora estrella entre estrelles,
de com no s’ha de portar qualsevol àrea d’un
ajuntament, per la seua ineficàcia i incompetència,
tanquen aquests dos anys de legislatura.

Però en aquest desficaci també podríem salvar
el treball de la regidora de Benestar Social,
Comerç i, el regidor Cuenca. Tot i que, el treball,
no sempre és signe d’eficàcia i eficiència, cosa
que, caldria que també s’ho feren mirar.
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Carxofa: per a tota la gent que, com sempre s’havia fet les nits d’estiu, trau la seua cadira a
la fresca recuperant una tradició típica benicarlanda. Per una banda, tornaríem a sociabilitzar-nos
una mica, que ja ens fa falta, i per l’altra, estalviem bona cosa d’energia en no gastar tant en llum
ni aires condicionats.

Panissola: per a l’alcalde Marcelino Domingo i tots els seus regidors, començant per Cuenca,
que estarà molt desfeinat, per la imatge que donen de Benicarló. Haurien de sentir els comentaris
dels forasters quan passen pel carrer d'Hernan Cortés, avinguda de Iecla, cap a la mar. La millor
expressió és "chapuceros". A partir d'ací tot el que es vulguen imaginar, però no res de positiu.
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-Vilafranca es prepara per
a la Fira de la Magdalena 

-Agenda de
www.3x4.info: Concert
Extraordinari Fira de la
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-Curs de guitarra
espanyola a Morella 

-Morella, protagonista a
Kilometro 0 

-Cabassets de 400 grams
a Fredes 


