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EL PSPV DE BENICARLÓ DEMANA VALENTIA A L'ALCALDE

Festival de Tihar (continuació)
El quart dia és una mica diferent. Avui la festa

religiosa està en funció del grup cultural específic al
que pertany cada família. Normalment la majoria de les
persones realitzen la Gurus puja, adoració al bou.
També rep la tika i la garlanda, amés d'un bon menjar.
Altra part de la població que segueix el déu Krishna
realitza Gobhardan puja. Aquesta gent construeix una
muntanyeta feta de merda de vaca i posa una mica
d'herba. Així es fa la puja. Aquesta puja simbolitza l'acte
del senyor Krishna quan alçava el turó de gobhardan i
salvava milions de persones i vaques de la inundació.

Si es pertany a la comunitat newar (cas de la família
que m'acull), es realitza la Mha puja que literalment
significa veneració del propi cos. Els newarís aquest
dia es fan la puja a ells mateixos, és una adoració que
fa cadascú al seu propi cos, una puja a la vida. 

Aquest mateix dia coincideix amb el Cap d'Any del
calendari newarí. El Nepal, a més del calendari oficial,
diferent del nostre occidental, en té molts més, un d'ells
és el newarí.

El cinqué i darrer dia de Tihar és la Bhai tika, (bhai
significa germà petit) les germanes més grans posen la
tika als germans petits. Amb aquesta puja les
germanes preguen per una vida llarga per als seus
germans.

28-10-2008 Dimarts. Laxmi puja, pregaria a la
deessa del diners, Laxmi. Dipalawi

Després d'esmorzar anem a arreglar el permís de
trek i a comprar una granera i un motxo. Hem de deixar
la casa ben neta ja que sinó aquesta nit la deessa
passarà de llarg. Quin tràfec per tota la ciutat. No es pot
circular. Ara comprenc les tardances de Bijay. Per
comprar aquestes dues coses hem estat tot el matí. 

En ser a casa emprenem les nostres habitacions i
l'escala. Cal deixar-ho tot ben net per a la festa a veure
si entra la deessa i ens deixa bona fortuna. Després
ens dediquem a penjar les garlandes de
mala, la flor de color carabassa pareguda
als pets de frare, a les portes de tota la
casa. 

Ja dinats jo vaig a casa del iaio a buscar
les ulleres de sol que m'havia deixat el dia
anterior i després vaig a veure la marxa de
la ciutat. La ciutat està viva: uns fent
mandales al carrer, la canalla cantant
bidiram, altres netejant i ornant les cases i
comerços. Aquesta ni ha d'estar tot a punt,
sinó la deessa passarà de llarg i la pela és
la pela. Aprofito bé la vesprada per a veure
els mandales que fan amb arena de colors,
flors, llums, pedretes pintades, ...

En fer-se de nit comencen a encendre
les llums, tot esta molt bonic.

Quan arribo a casa, ja ben fosc i qui més
qui menys ja està patint pel que m'ha pogut

passar, està tota la família, pare, germans, cosins, al
carrer tocant la guitarra, bevent i menjant; jo sec amb
ells i Bijay apareix amb un plat de pernil i llonganissa.
Estem una bona estona. La llonganissa i el pernil,
massu, carn, passant de la casta, els agrada molt. Al
cap d'una estona ens toca anar a tallar-ne més. Els
cosins de Bijay, que també són veïns, uns viuen al
costat mateix i altres dues cases més enllà, cada
vegada que passen per casa ens diuen: massu? Això
vol dir: que no tallarà un poc de pernil i si pot ser també
llonganissa? En tallem un poc i de passada també en
mengem també nosaltres.

Estant allí de festa van passar uns xiquets cantant el
bidiram, i més tard unes dones. En realitat avui els toca
cantar a elles i demà als xics. La gent que canta no se'n
va de la porta de casa fins que els dones algunes
rúpies. Jo no sé ben bé el que canten però la resta de
gent riuen a cada frase.

La gent va desfilant, és l'hora de la puja, i ara pugem
a la cambra del pares per a fer-li les reverencies a la
deessa dels diners, Laxmi: tots, i, un per un, preguem
davant de l'estampa i caixa dels diners on aportem uns
bitllets. Confio que la deessa m'ingresse un bon pessic
al compte corrent.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XIII)



EL TEMA2

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

19

l Consell de
Necessitats Socials de

Benicarló ha denunciat que el
regidor encarregat de
desenvolupar l'Agenda 21 en el
municipi, els ha retirat el seu
suport. Segons asseguren les
deu persones integrants de
l'òrgan consultiu, “després de
moltes mentides, enganys
públics, el joc del gat i la rata i
altres estratègies” i després de
mesos de peticions i instàncies,
van aconseguir una reunió amb
Ramón Soriano, regidor delegat
de l'àrea de Participació
Ciutadana. En la mateixa
“només es va poder tractar
l’ordre del dia, que era la
devolució de les claus del local”
que el consistori va cedir al
consell quan es va constituir. Fa
uns mesos i mitjançant un
escrit, el regidor els va
sol·licitar la devolució de les
instal·lacions.

L’AGONIA DE L’AGENDA 21

Els membres del consell que
van assistir a la reunió amb
Soriano duien preparades “tot un
seguit de propostes” encaminades
a que el procés d’implantació de
l'Agenda 21 en el municipi
“continuara endavant”. No obstant
això “van ser rebutjades de ple,
ens va dir que allí estàvem per a
tractar només l'ordre del dia”. Els
assistents a la trobada “van ser
convidats a abandonar la casa
consistorial després de ser
desafiats per un regidor que cobra
més de 1.800 euros per dur
endavant la Participació
Ciutadana”. L'edil, diuen que
davant les propostes que li van
presentar els va contestar “que
ja havien estat contestades per
mitjà dels articles publicats en
premsa per qui ostenta la
regidoria”. La trobada entre els
membres del consell i el regidor
va finalitzar quan aquest els va
assegurar que “no teníem el seu
suport”. 

QUE PARLEN ELS POLÍTICS 

Per als ciutadans que
conformen l’òrgan la situació
comença a ser “esperpèntica”
després dels nombrosos intents
que han realitzat perquè l’edil
Soriano atenga les seues
peticions i desenvolupe “d'una
vegada per totes” l'Agenda 21 al
municipi, “tal com va acordar el
Ple en el seu moment”. Així, han
proposat que “l'ajuntament de
Benicarló faça pública la renúncia
a pertànyer a l'Agenda 21 ja que
no trauen endavant les seues
directrius”. De moment, en la seua
fulla de ruta apareix la redacció
d'un escrit que remetran “a tots els
grups polítics amb representació
municipal, inclòs el PP”, perquè
siguen coneixedors de primera mà
de l’estat que es troba el procés
d'implantació de l'Agenda 21 al
municipi i de l'actitud “que el
regidor manté amb nosaltres, que
en definitiva només volem
treballar per Benicarló”. A més,
han manifestat la seua intenció de

El “Bluf” de la Participació Ciutadana PoPular
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text REDACCIÓ

Divendres passat 26 de
febrer va tenir lloc a la penya
Setrill de Benicarló la
conferència “El cinema:
L'evolució d'una mentida” a
càrrec de Daniel Fibla
Anselem. 

Daniel Fibla és director de
cinema i entre els seus éxits
més recents cap destacar que el
seu últim curtmetratge, “Chat
Noir”, va ser nominat en l'última edició dels premis Gaudí.
Al llarg de la xarrada, Fibla va fer un amè repàs per la
història del setè art des de la perspectiva dels avanços
tècnics i narratius. En definitiva, la constant lluita del
cinematograf per a reinventar-se, ampliar el seu propi
llenguatge i també atraure al públic fins a les sales. Un
tema de gran actualitat ja que desemboca en la recent
proposta del cinema en tres dimensions i la taquillera
pel·lícula “Avatar”. Aquesta conferència s'emmarca dins
del cicle “Els divendres del Setrill” i va ser presentada en
aquesta ocasió per l'artista i escriptor Jesús Maestro. 

text REDACCIÓ fotos INMA ESBRÍ

Daniel Fibla a la penya Setrill

Els dies 26 i 27 de març se celebrarà en el
restaurant “El Cortijo” un esdeveniment titulat “Qué
noche la de aquel día”. 

En aquest homenatge als Beatles, que ja es va fer per
primera vegada fa deu anys, tocaran grups com The
Spaniels, Deja Vu, Materia Gris i fins a 45 músics com
Pablo Àngles i Dani Tejedor. Compte també amb la
col·laboració d'entitats com l'Ajuntament de Benicarló,
Escola de Teatre L'Escenari i L’associació cultural
Diabolus. Les entrades anticipades costaran 7 euros i 9
en taquilla. 

text REDACCIÓ foto JESÚS MAESTRO

“Qué noche la de aquel día”

Un dels pilars bàsics del procés era la participació ciutadana, al
considerar-se que els ciutadans són els autèntics coneixedors i
receptors directes de l'estat ambiental del municipi. El pes del procés ho
va dur el llavors regidor Juan Lores. 
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sol·licitar una nova reunió amb
l'edil “per intentar que es
posicione definitivament i que faça
públiques les seues intencions pel
que fa al procés”. 

EL PROCÉS DE L’A21 A
BENICARLÓ 

El ple de l'ajuntament de
Benicarló va aprovar el 27 de
gener de 2004 la Carta d'Aalborg,
mitjançant la qual es comprometia
a iniciar el procés d'implantació de
l'Agenda 21. Era alcalde en aquell
moment Enric Escuder, que
governava gràcies a una moció de
censura presentada contra el PP
al costat del Bloc per Benicarló.
Un dels pilars bàsics del procés
era la participació ciutadana, al
considerar-se que els ciutadans
són els autèntics coneixedors i
receptors directes de l'estat
ambiental del municipi. El pes del
procés ho va dur el llavors regidor
Juan Lores. En 2006, el procés
s'engegava amb la creació de cinc
consells temàtics encaminats a
aportar les seues propostes a
l'equip de govern. A més, es van
realitzar dos fòrums de
participació ciutadana. 

ARRIBA EL PP I LA SEUA
MAJORIA ABSOLUTA 

Amb l'arribada al govern
municipal del Partit Popular, i el
nomenament de Ramón Soriano
com regidor de participació
Ciutadana, el procés es va
deteriorar de tal manera que els
diferents consells van anar
desapareixent, atenent a la nul·la
repercussió que tenien les més de
32 propostes que se li van
presentar per a millorar diversos
aspectes de la vida municipal.
L'únic que va resistir va ser el de
Necessitats Socials. Ells van ser
els encarregats, per exemple,
d'engegar la Diástole Cultural per
a la integració. L'acte servia “per
establir una sèrie de llaços entre

col·lectius de les diferents cultures
que conviuen a Benicarló i que
sense aquestes activitats no
hauria estat possible establir, en
tots aquests anys”. Totes les
activitats van ser realitzades
sense cap pressupost gràcies a la
implicació de les persones del
Consell de Necessitats Socials i
dels col·lectius a qui es van dirigir
per a realitzar-les. 

ADÉU A LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA 

Davant el panorama que es
dibuixava en el consistori, el
consell de Necessitats Socials
decidia al juliol del passat any no
organitzar el III Fòrum Ciutadà, on
havien de tractar-se les propostes
per al Pla d'Acció de l'any 2010.
D'altra banda, es van plantejar “la
conveniència de seguir treballant
en propostes per a l'equip de
govern, o no fer-lo, mentre no haja
un canvi d'actitud en el consistori,

des de qui dirigeix fins a
l'oposició”. La seua declaració
d'intencions assegura que “el
Consell de Necessitats Socials no
abandona ni renúncia a seguir
treballant i col·laborant amb
il·lusió i ganes per construir un
món més just, solidari, sostenible i
una societat més participativa a
Benicarló. Però deixarem de
proposar a una regidoria inerta
que s'obstina en ningunear el
procés participatiu més enllà d'una
bústia en xarxa i seguir dient que
nosaltres som qui hem de portar el
pes del procés social participatiu”.
El penúltim acte del procés de
Participació Ciutadana a Benicarló
ha estat la reunió mantinguda
entre el regidor i el consell de
Necessitats Socials, l'últim bastió
de la resistència social. Ara, la
pilota està en la teulada dels
partits polítics que conformen l'arc
del saló de plens municipal. De
tots.

ve de la pàgina anterior

“El consell de Necessitats Socials decidia no organitzar el III Fòrum Ciutadà”

El passat cap de setmana, en el Palau
Velòdrom “Lluís Puig”, de València es va
celebrar el XLVI Campionat d'Espanya Absolut
individual en Pista Coberta, on van participar
les atletes benicarlandas Beatriz i Cristina
Ferrando en la modalitat de salt d’alçada.

Cristina amb un millor salt de 1.77 (marca
personal) es classificà en quarta posició, batent el
record autonòmic junior que ella mateixa posseïa
i quedant-se a tres centímetres de la mínima per
el mundial junior que se celebrarà el pròxim estiu
a Canadà. Aquesta marca també és mínima per
al pròxim campionat d'Espanya a l'aire lliure
d'Avilés. Per la seua banda Beatriz Ferrando
quedà classificada en setena posició amb un salt
de 1.74 (marca personal temporada),
aconseguint també la mínima per al campionat
d'Espanya a l'aire lliure d'Avilés, notant, a més,
bones sensacions després de la lesió que ve
arrossegant aquests dos últims anys. Gran
concurs de les germanes Ferrando en una
competició en la qual les medalles van estar
cares, ja que la plusmarquista nacional Ruth
Beitia, Gemma. Martín i la incombustible Marta
Mendía van copar el pòdium. El pròxim cap de
setmana Cristina participara a Sant Sebastià en
el campionat d'Espanya Junior on és una de les
favorites per endur-se l'or ja que lidera el
rànquing Espanyol Junior. Campionat autonòmic de
Cross

Quatre atletes del Club d'Atletisme Baix Maestrat es
van desplaçar diumenge passat a l’Alcudia per
participar en el Campionat Autonòmic de Cross,

aconseguint tres d'ells pujar al podi en les seues
categories. Adelina Dabaran i Ali Herraoui es van
proclamar campions en la categoria aleví. Carla Masip
va acabar segona en la categoria infantil. Per últim
Alejandro Sánchez, categoria infantil, acabà vint-i-setè. 

text i foto VICENT FERRER

Cristina i Beatriz Ferrando classificades per el proper
Campionat d’Espanya a l’aire lliure d’atletisme a Avilés

El 28 de febrer de 2010. Després de molts anys de
daltabaixos i declivi, el noble esport dels Escacs sembla
ressorgir de les seues cendres i de la mà de la jove i
entusiasta junta directiva del Club Ajedrez. Benicarló
torna a ser protagonista en les activitats esportives
locals. Una d’elles es desenvolupa tots els dimarts i
dijous, de 12,00 a 13,00 h. en el Col·legi Marquès de
Benicarló, on els escolars aprenen i disputen un
campionat, i amb l’arribada de la primavera de segur
tornaran les matinals d’escacs al carrer, que tant èxit
van tenir l’any passat.

text i foto GREGORIO SEGARRA

ELS ESCACS TORNEN A L'ESCOLA
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Agustín Parra, Sara
Marquès, Montse Astor,
Claudia Campos i Lucía
Piñana …. van tornar amb 9
medalles. 

La participació del Club Natació
Benicarló en l'Autonòmic d'hivern va
tornar a tenir la seua recompensa
amb un total de 9 medalles de bronze,
i la 4a posició en el rànquing junior
femení. Tot un nou repte pels nostres
joves nedadors i nedadores que van
disputar la competició a la ciutat de
Castelló, aquest passat cap de
setmana 27 i 28 de Febrer, a la seua
piscina olímpica, amb un total de 235
participants dels 24 Clubs assistents. 

Novament tornem a estar d'enhorabona, aquesta
vegada de la mà dels nous “cracks”. Agustín Parra va
guanyar 3 medalles de bronze en les seues
participacions en els 50 m, 100 m i 200 m braça; Sara
Marquès, 2 medalles de bronze en els 200 m papallona
i 400 m estils. Ja per equips de relleus femení es va
assolir la 3a plaça amb medalla de bronze en els 4 x
100 m estils, repetint novament medalla Sara Marquès
aquesta vegada juntament amb Montse Astor, Claudia
Campos i Lucía Piñana. 

També excel·lents resultats a títol individual i entre
uns altres para per a Meritxell (14a) en els 800 m lliures;

Claudia (15a) en els 200 braça; Raquel (10a) 200 m
papallona; Paula (15a) 100 m braça; Sara (11a) 200 m
estils; Montse (10a) 200 m esquena; María Coll (12a)
200 m esquena; Miguel Piñana (8é) en 50 m esquena,
(10é) 200 m estils, (10é) 200 m esquena i (11é) 100 m
esquena; Marc Fresquet (11é) en els 100 m lliures i
(16é) 200 m lliures. 

L'equip Junior i absolut va estar format per Paula
Saura, Andrea Fuentes, Raquel Fabregat, Meritxell
Sospedra, Sara Marqués, Montserrat Astor, María Coll,
Lucía Piñana , Claudia Campos, Marina Herrero, Miguel
Piñana, Marc Fresquet, Agustín Parra, Javier Traver,
José Antonio Adell y Joan Ferran Barrachina.

L'Autonòmic Junior i Absolut de natació a Castelló
text i foto CNB

Benicarló renuncia a remodelar el mercat municipal
amb el projecte de MERCASA. La regidora de comerç,
María Ortiz, ha qualificat d'inviable l'estudi que l'entitat
pública va desenvolupar per remodelar les
instal·lacions municipals. A canvi, s'estudia l'elaboració
d'un projecte menys ambiciós i més ajustat a les
necessitats reals. Ortiz ha assegurat que "després
d'haver estat dos anys i mig buscant fonts de
finançament, tant públic com privat, estem convençuts
que el projecte proposat, que ascendia a 18 milions
d'euros, és inviable". Ara el consistori se centrarà a
encarregar un nou projecte no tan ambiciós que
supose una millora i remodelació del mercat municipal,
però sense haver de construir un nou edifici en la seua
totalitat, com proposava el projecte de MERCASA. 

María Ortiz assenyalava que "les necessitats del
mercat municipal passen per millorar aspectes com les
canalitzacions de la zona del peix o a construir uns
serveis adaptats". L'edil explicava que els comerciants
del mercat municipal estan al corrent de la decisió de
l'equip de govern i assegurava que han estat també els
propis venedors els que s'han posicionat contraris a
l'engegada d'un projecte tan extens com el proposat
des de MERCASA. Recentment, visitava Benicarló la
directora general de Comerç de la Generalitat, amb la

qual es va estar tractant la possibilitat que el mercat
entre a formar part de la xarxa de mercats amb
excel·lència de la Comunitat Valenciana. A més, se li
va proposar la possibilitat d'accedir a diferents
subvencions per a remodelar les instal·lacions. El
projecte de remodelació que proposava MERCASA
passava per enderrocar l'edifici i alçar un nou que
comptara amb un aparcament subterrani i tres plantes
en altura, l'última destinada a una gran superfície. 

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ NO REMODELARÀ EL MERCAT AMB EL
PROJECTE DE MERCASA 

Valentia. És el que li ha demanat el portaveu del
PSPV, Enric Escuder, a l'alcalde de Benicarló. El
socialista ha reclamat a Marcelino Domingo que “lluite
per portar inversions productives a Benicarló, de les
que generen ocupació i nòmines”. Escuder lamentava
la que, assegura, és “una actitud covard” del primer
edil al renunciar a desenvolupar el projecte de reforma
del Mercat Municipal que l'empresa pública
MERCASA va redactar durant la passada legislatura.
L'equip de govern actual, ha adduït que el projecte és
massa ambiciós per a una ciutat com Benicarló i que
ningú vol fer-se càrrec del cost econòmic que suposa
la remodelació integral de l'edifici. El portaveu dels
socialistes benicarlandos considera que el primer edil
amb la seua decisió ha renunciat també a la “sana
ambició dels polítics” que al seu entendre deuen lluitar
per aconseguir “inversions productives” pel municipi. 

Escuder s'ha mostrat convençut que el mercat és
“un focus dinamitzador de riquesa en l'eix centre
ciutat-mercat-auditori” que creua el nucli urbà del

municipi en direcció a la mar. Les contínues inversions
de manteniment que s'han fet en l'obsolet edifici “estan
molt bé i fins al moment han servit, però ara l'alcalde
ha de demanar-li a Camps solucions, perquè es tracta
d'una inversió de futur”. Per el socialista, el primer edil
s'ha de comprometre amb el comerç local “i cercar el
finançament del projecte” que permeta desenvolupar-
lo en tota la seua integritat. El socialista s'ha preguntat
“on està el pes polític de l'alcalde i les inversions
productives?” que permeten generar riquesa en el
municipi en temps de crisi. Així, ha recordat les
nombroses visites de “consellers i directors generals,
però de forment ni un grà”. Entre la llista que
esmentava, es trobaven projectes com l'ampliació del
polígon industrial, la EOI, el Centre d'Alt Rendiment, el
Parc logístic o la construcció de nous col·legis. 

Finalment, Escuder ha demanat a l'alcalde que “no
es rendisca davant aquestes necessitats del municipi i
que no diga que se’n vol anar a casa encara que ho
pense”. El socialista considera que aquesta “és una
actitud perdedora de l'alcalde, que no està a gust en el
seu càrrec”. De fet, ja ha manifestat en nombroses
ocasions que no repetirà com cap de llista del PP local.

text  REDACCIÓ

EL PSPV DE BENICARLÓ DEMANA VALENTIA A L'ALCALDE 

El pròxim 14 de Març de 2010, a partir de
les 10 hores, el Club Triatló Basiliscus junt
la Falla el Campanar i l'Ajuntament de
Benicarló organitzen la 1a Exhibició
Cronoescala al Campanar de Benicarló.

Com el seu nom indica, es tracta d'una exhibició i no
és una prova competitiva encara que es prendran els
temps. L'eixida estarà situada enfront de l'Església de
Sant Bartomeu i s'hauran de pujar els 138 graons que
hi ha fins a la planta de les campanes.

Els participants sortiran d'un en un cada 30 segons i
en grups de 10 persones. Entre grup i grup hi haurà un
interval de 10 minuts per a donar temps a l'anterior a
baixar del campanar.

Inscripcions i més informació a
triatlobasiliscus@gmail.com

I Cronoescala al Campanar
text REDACCIÓ
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Ah, quants diumenges feia que
no sopava tan a gust. És més,
quants diumenges feia que no
sopava! La contundent victòria del
Benicarló sobre l’Alcora (5 a 2, sí,
sí, 5 a 2) em va pujar la moral, em
va fer vindre la gana, m’ha
convertit, en definitiva, en una
persona  optimista que veu les
coses ara com són en realitat. Si
nosaltres som capaços –algú ho
dubta?- de guanyar tots els partits
que ens queden i els
altres equips (tots els
altres equips) perden tots
els seus partits, encara
serem campions i
protagonitzarem la
remuntada més fabulosa
viscuda mai en el món
del futbol. No exagero.
Vaig veure l CDB posat,
amb trempera, amb
ganes, amb una actitud i
unes aptituds
immillorables. Tan segur
estic que no perdrem ni
un partit més sinó que els
guanyarem que prometo
que si aquesta
circumstància tan evident
no es produeix em faré
soci d’una falla. I mira
que es gros això que
acabo de dir. 

Al camp vam acudir un
centenar d’irreductibles. Jo
mateix decidit a quedar-me fins
que s’acabara el partit encara que
ens humiliaren i ens vexaren.
Però de seguida vaig comprovar
que no, que nosaltres féiem un
futbol de alta escuela que diria el
mestre Palanques. Passades
llargues, gosadia a l’encarar l’u
contra u, desvergonyiment a
l’hora de xutar... Com a
conseqüència de tan aclaparant
domini va arribar un preciós gol
de Jorge Vázquez; després de
driblar-se vuit o deu vegades un
defensa , des de l’angle de l’àrea
gran va engaltar un xut amb

precisa rosca que el porter
foraster va observar millor que
ningú com li entrava la pilota per
l’escaire.  Amb aquest injust i
ajustat resultat es va arribar a la
mitja part. 

Només iniciar-se el segon
temps, el bravíssim defensa Flos
es va incorporar a l’atac i va
pentinar amb elegància una
centrada que va fer inútil l’estirada
del pobre xicot aquell que les veia
passar per tots els costats. Acte
seguit, ens marquen. Patirem?
No, que va, que ens sortien totes,

totes, totes. Monterde va tornar a
ser el davanter aquell que es
volien endur a segona divisió, va
perdre la temor, va encarar la
porteria deixant els defenses per
velocitat i va fer el tercer. I
seguíem, seguíem avant. Així va
arribar el quart, marcat per un
xicot que fa dies que està per ací
i que vaig comprendre que li diuen
Borja (pronunciat amb j
castellana) perquè tots el
cridaven ei Borja, ei Borja i jo vaig
comprendre que li devien dir així;
va ser un gol bonic també,
imparable, de fortíssim xut també
per l’escaire des de més o menys
el punt de penal. Amb quatre a un,
podíem estar tranquils. En

aqueixes, que un migcampista
alcorí li va pegar una puntada de
peu al nostre defensa Raül Mora
amb tanta mala llet, amb tanta mal
folla, que el va lesionar. L’àrbitre
va reaccionar bé i va expulsar
l‘energumen. En una falta que no
era falta, naturalment, ens van
marcar ells; Guillamon es va
quedar enlluernat pel sol i va fer el
Tancredo. Tranquil·litat absoluta.
El millor gol encara havia
d’arribar. Vázquez va fer una
jugada per l’extrem dret, li la va
passar a Monterde i aquest va
driblar-se dos defenses, va

enganyar el porter i va fer
la maneta. Quin goig, Déu
meu, quin goig. 

El partit mereix algun
reflexió. El Benicarló va
tornar a jugar només amb
homes de casa  -llevat del
tal Borja i un Rubén que va
portar l’entrenador- i sense
tantes coses exòtiques
(tots han marxat amb la
cua entre les cames) i es
van recuperar les ganes,
es va tornar a donar tot el
que es té, es va perdre la
sensació d’impotència que
ens havia acompanyat en
les darreres setmanes. 

Dissabte vinent, demà, a
les quatre (ja ens va bé
perquè així tots estaran

llestos per a la cosa
aqueixa de poc gust que és el
ninot) juguem al camp de
l’Almassora. Aquests són uns dels
nostres rivals directes. Com que
els guanyarem, ens aproparem
una mica més a la salvació i, per
descomptat, a la promoció
d’ascens. 

Un record final per a qui va ser
president del CDB en diverses
etapes, el senyor Francisco
Marzal Caldés. Un home amb
carisma. Recordo aquella famosa
fotografia en què apareixia amb
els senyors De Carlos (president
del Real Madrid) i Josep-Lluís
Núñez (això no es pot permití)
amb que ens va impactar a tots
els socis. Que el tinga a la glòria. 

EUFÒRIA MODERADA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

L'equip de govern del Partit Popular va aprovar
en solitari el pressupost municipal del 2010 de
Benicarló. La tibant sessió deL ple que es va viure
en el consistori, va obligar a allargar la sessió fins
a les dotze de la nit. Malgrat l'hora i la durada del
debat, els populars no van aconsseguir convèncer
als dos partits a l'oposició.

PSPV i Bloc, no van donar suport als comptes
municipals i van votar en contra dels pressupostos per
el 2010. El seu principal argument va ser l'informe en
contra que Intervenció dictava en contra dels comptes
preparats per l'equip de govern, que advertia de les
possibles dificultats que tindria Tresoreria per a afrontar
els pagaments al llarg de l'any. El regidor d'Hisenda,
Pedro García, assegurava que l'estat de salut de
Tresoreria de l'ajuntament de Benicarló “dins de les
dificultats és bona, no tenim problemes i les factures
es paguen com a molt en 60 dies, com marca la llei”.
García reconeixia la necessitat de realitzar
modificacions pressupostàries per a afrontar
pagaments des que ell està al capdavant de la regidoria
“però això ha passat sempre”, defensava. A més,
destacava la contenció de la despesa, el baix nivell de
deute i la no pujada de la pressió fiscal. 

El regidor del PSPV José Sánchez, assegurava que
els pressupostos evidenciaven “una crisi de gestió de

l'equip de govern i amb aquests pressupostos ha
quedat palès”. El socialista assegurava que eren els
comptes municipals “més poc treballats que he vist
mai”. I és que, segons va demostrar amb dades, “el
80% de les partides tenen el mateix pressupost que
l'any passat”. D'altra banda, posava en evidència que
l'augment del 2’67% en els comptes municipals “no
evidencia un pressupost per a temps de crisi” i
assegurava que “els ingressos estan unflats”. Més enllà
en les seues crítiques va anar el portaveu del Bloc per
Benicarló. José Luís Guzmán assegurava que “vostès
tenen la majoria absoluta, l'obligació de presentar i
gestionar el pressupost d'aquest ajuntament i, si fins
ara amb la seua majoria absoluta no ens han tingut en
compte per res, no fa falta que ara ens tinguen per a
aprovar aquest pressupost”. El nacionalista afirmava
que “s’ho aproven vostès i ací estarem nosaltres per a
fiscalitzar-lo si ens deixen, que esperem que si”. A més,
lamentava que la partida referent a la plantilla de
personal “s'ha portat a ple amb tots els sindicats en
contra”. La suma del pressupost general del consistori
i de l'Organisme de Centres Socials ascendeix a quasi
23 milions d'euros, amb una partida d'inversions de
1.513.000 euros, procedents de crèdit. 

En altre ordre de coses, en el transcurs de la sessió
va prendre acte de possessió com regidor l'exalcalde
Jaime Mundo. Després de dos anys i mig d'absència, el
diputat autonòmic torna al grup popular, després de la
renúncia de l'edil Raquel Durá, que s'ha vist obligada a
deixar el càrrec per problemes de salut. 

text  REDACCIÓ

PRESSSUPOST 200: APROVAT EN SOLITARI

El regidor
d'Hisenda, Pedro

García,
assegurava que

l'estat de salut de
Tresoreria de

l'ajuntament de
Benicarló “dins de
les dificultats, és
bona, no tenim
problemes i les

factures es
paguen com a

molt en 60 dies,
com marca la llei”. 

foto: Vicent Ferrer



15L O C A L6

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó

L'ajuntament de Benicarló comptarà
amb un vehicle de transport per a
malalts de Alzheimer. A més, s'està
treballant per a obrir en el municipi una
Unitat de Respir. L'anunci ho feia la
Regidora de Benestar Social, Sarah
Vallés, durant l'acte de lliurament de
diplomes als voluntaris que han
participat en un curs de formació
específic en demències. Vallés
anunciava que en el pressupost
aprovat dijous passat en ple “s'ha
habilitat una partida de 40.000 euros
anuals” per a traslladar als malalts que
ho necessiten al Centre de Dia de
Vinaròs. Fins al moment, era Protecció
Civil l'encarregada de realitzar-lo. La
regidora explicava que “per a regular
el seu ús es farà una ordenança que determinarà qui i
com ho utilitzaran”. 

D'altra banda, el consistori ha elaborat un ambiciós
programa que té com fi instal·lar una Unitat de Respir en
el municipi. “Durant el passat any vam fer diverses
negociacions amb l'administració autonòmica per a
desenvolupar-lo completament i que tinga
finançament”. La intenció de Vallés és no només que
conselleria ho engegue, sinó que a més “ajude al seu
finançament i manteniment” i que no succeïsca com
amb altres serveis de Benestar Social que existeixen en
el municipi i que són sostinguts per les arques
municipals. Les Unitats de Respir estan concebudes
com un pas intermedi entre l'atenció domiciliària a
càrrec de familiars i el Centre de Dia. Es tracta d'un
servei que proporciona un descans a nivell físic i
mental, especialment al cuidador principal, i al seu torn
proporciona recursos que garanteixen una atenció
integral al malalt. El respir familiar ha d'incloure la
coordinació des del departament tècnic (pedagoga i

treballadora social) amb els familiars, així com amb la
resta de professionals vinculats a aquest tipus de
malaltia i la seua evolució. 

Aquestes són només dues de les accions que la
regidoria desenvolupa a favor de les persones més
necessitades del municipi. Vallés explicava la realització
de xarrades “tallers i cursos” encaminats a la formació
de les persones que estan en contacte amb persones
afectades de Alzheimer. El curs que ara conclou està
encaminat a la formació de persones que al seu càrrec
tenen persones amb aquesta malaltia o que desitgen
ser cuidadores. Així, Emilio Marmaneu, president de
l'Associació de Familiars de malalts de Alzheimer de
Castelló, afirmava que “la Llei de Dependència, quan es
desenvolupe, permetrà la creació d'entre 2.500 i 3.000
llocs de treball en la nostra província”. Cursos com el
desenvolupat a Benicarló “ajuda a formar a les
persones” i permetrà la seua incorporació a aquest
potencial mercat  de treball.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ TINDRÀ UNA UNITAT DE RESPIR PER  MALALTS D’ALZHEIMER 

La secretària autonòmica d'Educació, Concha
Gómez, ha confirmat que l'adjudicació del projecte i
de l'obra del nou col·legi Ángel Esteban de
Benicarló es durà a terme durant el mes de març. 

L'anunci ho realitzava en una reunió que ha
mantingut amb l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Antonio
Cuenca, i el regidor d'Educació, Ramón Soriano, i en la
qual també han estat presentes els directors generals
d'Ordenació i Centres Docents, Rafael Carbonell, i la

directora general de Règim Econòmic de la Consellería,
María José Ferrer. Gómez també ha assegurat que les
obres començaran enguany i que, una vegada
adjudicades, el termini per a l'execució serà d'un any. La
secretària autonòmica ha confirmat la visita del
conseller, Alejandro Font de Mora, per a la col·locació
de la primera pedra del CEIP Ángel Esteban, que
coincidirà amb la inauguració del nou centre Eduardo
Martínez Ródenas, que va obrir les seues portes
després de la remodelació a la fi del curs passat. Durant
la reunió també s'han tractat temes relatius al disseny i
distribució de l'educació secundària de Benicarló per als
pròxims anys, així com les obres de remodelació de la
IES Ramón Cid i Joan Coromines.

text  REDACCIÓ

ÀNGEL ESTEBAN, ADJUDICAT ENGUANY

El passat 22 de febrer va fer vint-i-cinc anys justos
que una de les veus literàries més potents de la nostra
petita i dissortada pàtria va morir. Des d’aleshores,el seu
estimat i cantat cementiri de Sinera l’acull plàcidament,
entre xiprers i sol de tarda i el mar present als seus peus.
I durant aquests vint-i-cinc anys, malgrat esforços i
intents importants, sembla que la seva presència com a
figura central de les nostres lletres, com a poeta del
poble, s’ha anat entel·lant iesvaint, fins el punt que la
commemoració de la seva mort, ara que en fa una xifra
ben rodona, passa sense massa repercussió. Potser el
que passa és que som un país –uns països- que anem
ben sobrats de base cultural i no ens cal mantenir ben
vius els noms que ens han ajudat a viure –a sobreviure-
com a llengua i com a literatura. No, està clar que no és
això. Simplement és la mandra i poca alçada cultural d’un
país –d’uns països- que no és capaç de valorar i aprofitar-
se d’allò realment important de què pot disposar. O,
també, que la profunda mediocritat i mala fe d’uns
responsables culturals que només estan preocupats de
fer lluir els seus amics –aquests suposats genis que viuen
de la subvenció i d’un ben teixit sistema de complicitats i
d’autobombos.

Però sempre podem retrobar els seus llibres, aquests
llibres que sembla ser que és força difícil de trobar avui
ales llibreries. Sempre  podrem passejar, de la mà
d’Ariadna,pels laberints de Sinera –un poble que és, com
tots els pobles mítics,una meravellosa mostra del món- i
pels rials per on el sol rellisca, tarda endins, cap al mar.
Sempre podrem retrobar la calma dels xiprers del suau
cementiri. Sempre podrem retrobar  a la Teresa Vallalta
baixant les escales en cinc moments de la seva vida i el
Quim Federal intentant ser convençut en plena agonia
perquè es confessi. I sempre podrem resseguir la pell
d’aquest brau, d’aquesta Sepharad, tan trista i que fa
fonda la ferida. I sempre podrem mirar aquesta terra,
desitjar allunyar-nos-en nord enllà però al capdavall
quedar-nos-hi per sempre i passar la retlla pels records i
guardar els mots que ens parlen d’un temps perdut, d'una
esperança que s’ha esfilagarsat com el sol en el ponent.

I sempre podrem retrobar les precises cançons de
Raimon fetes amb els textos d’Espriu i resseguir en la
memòria o en els records escrits les quatre versions de la
Ronda de mort a Sinera que Ricard Salvat i el mateix
Espriu van teixir com un   muntatge ple de força, com un
dels eixos centrals del teatre d’aquest país –d’aquests
països.

Sembla ser que, més enllà de certs àmbits, no hi ha la
voluntat d’aprofitar els vint-i-cinc anys de la mort d’Espriu
perquè els qui l’estimem el retrobem amb visions
renovades i els qui no el coneixen, o no el coneixen
massa, puguin descobrir-lo i fer-se’l una mica seu. La
vida del poeta es va anar apagant quan  la transició es
consolidava i els nous governants –penso especialment
en els de les terres d’una mica més al nord- no van tenir
ganes de construir una societat culturalment forta i van
preferir fer-la més dèbil però més fidel políticament. I
aquelles ganes d’oblidar, d’arraconar perquè no fessin
ombra,  les peces claus dels moments més difícils del
franquisme i de la transició, va donant els seus fruits, els
seus tristos fruits. La perplexitat es va més gran quan
sentim per la ràdio o llegim algun article que intenta
explicar, des de la lògica d’un neoespanyolisme
disfressat de multiculturalisme, que aquest poc interès
per Espriu rau en el fet que el missatge del poeta de la
fraternitat dels pobles germans de Sepharad és un
discurs que avui no interessa a les forces –terribles,
malignes- de l’independentisme radical.

Busco a la bella, discreta i atent Ariadna perquè, com
si fos un Teseu qualsevol, em guiï pel laberint de la vida,
dels pobles, de les esperances i dels neguits
quotidians,dels carrers estimats que veuen com passen
els anys,de les tardes tranquil·les i dels records. Sé que
la mort, sense pressa, ho vigila tot i sé que en el laberint
hi ha racons perillosos i potser massa metafísics. Però
tinc ganes de passejar, de la seva mà, seguint el seu fil,
per aquest meravellós i trist laberint. I tinc ganes de
retrobar aquelles modestes escales de la plaça de
l’Església d’Arenys de Mar i esperar que la Teresa –de
nena, de jove, de dona, de vella o dins el taüt feta amb la
fusta de la fragata familiar- hi torni a baixar. 

Salvador Espriu

text JOAN HERAS

Fronteres
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La Comissió Executiva de LA UNIÓ, responsa-
bles de l’organització a Benicarló i el Maestrat,
junt a la família, van retre homenatge íntim a
Joan Brusca el passat 17 de febrer en el segon
aniversari després de la seua mort.

La Comissió Executiva de LA UNIÓ es va reunir
primer a Benicarló i posteriorment va acudir al
cementiri a retre homenatge al que va ser el seu
secretari general.

Igualment, la família va agrair les moltes mostres
de suport rebudes tant per amics i veïns de
Benicarló com de la resta del País Valencià.

La Unió de Llauradors i Ramaders

Homenatge a Joan Brusca en el aniversari de la seua mort

És com s’ha mostrat el Dr. Osoro, arquebisbe de
València que –trencant la “tradició” dels seus
antecessors, bel·ligerants amb el Fòrum de Cristians
Valencians-, ha presidit aquest cap de setmana,
l’obertura dels actes d’enguany, s’ha unit a la
pregària inicial i ell mateix s’ha adreçat, en valencià,
als presents –que omplíem el saló d’actes del col·legi
Jesús-Maria- encoratjant-nos a donar testimoni de la
nostra fe, enmig del món. No cal dir com les seues
paraules han estat rebudes amb respecte i afecte i
s’han exterioritzat en un fort aplaudiment.

Més encara, en iniciar el seu parlament –també en
valencià- el prestigiat teòleg i sociòleg, Ximo Garcia-
Roca, l’arquebisbe se n’ha abaixat a les cadires del
públic i l’ha seguit fil per agulla tot sencer, flanquejat
pels “pesos pesants” del Fòrum, Juli Sitges i Josep
Antoni Comes.

Ha costat, però ha valgut: 22 anys esperant el gest
–generós i intel·ligent- amb que, enguany,
l’arquebisbe Carles Osoro ens ha obsequiat, de part
expressa de l’Esperit Sant. Un goig i un repte.

Marc Antoni Adell

UN BISBE GENERÒS I
INTEL·LIGENT

Passat divendres 26 de febrer el saló d’actes de
la Fundació Caixa Benicarló va acollir el lliurament
del XXI Premi de Contes Xavier Arín, una
convocatòria que marca com a temes principals els
relacionats amb la Pau i la Natura.

A dos quarts de vuit l’escriptor convidat enguany a
aquests premis Enric Lluch, d’Algemesi va pronunciar
davant de més de 150 persones, una entretinguda
xerrada sobre “Escriure una eina a l’abast de tothom”,
després va hi haure una col·loqui entre els assistents i
l’escriptor.

A continuació es va fer el lliurament dels premis
Contes Xavier Arín. En l’edició d’enguany van participar
250 contes, dividits en quatre categories. Els primers
premis de cadascuna d’aquestes categories van ser:

En categoria 10-11 anys el premi se l’emportà el
conte " Natura en Pau” de Clara Torres Maña, alumna
de La Consolació. 

Pel que fa a la categoria de 12-13 anys el conte
guanyador va ser “Com et sentiries tu?” de Jairo
Altabás, alumne de l’IES Joan Coromines.

En la categoría 14-15 anys el conte guanyador va
ser “I així va ser com la platja fou banyada pel mar" de
Raquel Tena Cucala de l’IES Ramon Cid.

Finalment el conte “Enamorada del Ports " de Ximo
Bueno Alonso de l’IES Joan Coromines ha estat el
conte distingit en primer lloc en categoria 16-17 anys. 

Tots els guanyadors van rebre un xec regal per
canviar-lo en llibres en català. 

Tanmateix l’Associació Cultural Alambor també va
obsequiar a tots els centres educatius participants amb
un xec valorat amb 100 € per canviar-lo en llibres en
català per a les seus biblioteques de centre.

L’acte va finalitzar amb unes paraules del regidor
d’Educació Ramon Soriano i la foto oficial dels
guanyadors.

text  ALAMBOR

Alambor lliura els XXI Premis de Contes Xavier Arín
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que els carrers dels centre antic
de la ciutat no es convertisquen
en el pixador públic, la nova
riera central, l’escombraria
pública, dels brètols que no
saben beure? En fi, i per no
allargar-nos molt més (no
acabaríem amb tot el que
hauríem de dir), això vol dir que
faran allò que han de fer i
compliran amb la seua
obligació de fer acomplir les
lleis i les normatives
establertes? O... faran com com
que miren i... miraran cap un
altre costat cada vegada que
algun energumen llance un
masclet a la gent? O giraran
cua quan en llacen un per les
clavegueres, rebentant-les? O
no diran res quan un menor
porte tota mena de coets? O
quan sofrimen algun aparador?
O algun contenidor? O quan
alguns porcs facen les seues
necessitats escatològiques a la
via pública? O... ens tocarà
patir una altra volta, com cada
any, tota aquesta merda? Tot i
la propaganda de Marcelino i la
seua cort que diu que han
baixat els delictes i que a Falles
tot està molt bé. Com només
són quatre dies, “ancha es
Castilla” (en castellano del
suyo).

Cada oveja con su pareja

Diuen que després del ple de
l’ajuntament en què es van
aprovar els pressupostos es va
poder veure a la punta del camí
d'Alcalà el senyor Mundo
passant-li el parte,en animada
conversa, a l'exregidor
d'Hisenda Jesús Molina. Per
què no se'n va anar el nostre
diputat a departir amb la resta
de companys de govern? Hi ha,
com diuen, faccions al si del PP
local?

Remenador de paelles
Ja li va bé el títol al senyor

lcalde Marcelino, el
milloralcaldeendécades. Ha
demostrat en aquests
preambulars fallers que n’ha
aprés molt... de remenar
paelles. No res, ja va aprenent
l’ofici. 

El cortijo popular
Aquesta gent del PP de

l'Ajuntament de Benicarló perd
les formes. Va convocar una
roda de premsa de partit al Saló
de Plens de l'Ajuntament de
Benicarló. Però... sorpresa. Tot
eren càrrecs del PP. Abans
aquesta mena de coses les
feien a la seua seu. Ara, sembla
que l’ajuntament és el seu
cortijo particular...

Que visca el papeo
Compte, que a nosaltres ni

ens va ni ens ve, però ja resulta
més que curiós que cada
vegada que vinguen els del PP
de fora siga per fer-se un bon
papeo. Així, van vindre de
l'Oficina Parlamentària del PP a
Benicarló. Casualitat??
Nooooo... segons hem sabut,
després de fer una roda de
premsa xorra i enmig de les
declaracions el senador Juan
José Ortiz, Alfonso Ferrada i
altres van dir que... se n’anaven
a dinar el menú de la carxofa.
Así que los del "Senao", se
fueron después de haber
"Comido".  Sembla que les
jornades gastronòmiques han
agafat empenta dins l’entorn del
PP. Ara només cal que li ho
diguen als nostres presis Cans i
Fabra i que facen alguna cosa
“de profit” (que no que aprofite),
a Fitur. Bé, a banda del paripé
de cada any i les farteres
habituals. Menys falla i més
feina.

Pressupostos 2010
No direm gran cosa. Ni val  la

pena. Sembla que ha estat un
“cortar i pegar” a l’ordinador de

l’arxiu de l’any passat i poca
cosa més. Tot amb alguna que
altra retallada de més en les
partides de cultura (poc
important, la regidoria ens
referim, com ara és de sucre),
de la Brigada Municipal que,
segons sembla ho faran tot amb
les mans, perquè els han
retallat vora un 40% el seu
pressupost i... de la policia (no
arribaran els antidisturbis altra
volta ni els gossos). Això sí, les
nostres butxaques quedaran
ben escurades al pagar més IBI
i més per aparcar els nostres
vehicles a la zona centre (com
que no paguem impost de
circulació, veritat?). Al final mig
salvaran els mobles amb els
diners del Pla Zapatero, perquè
si ho han de fer amb el
“Confianza” de Cans i
companyia ja poden agafar-se
a la cadira. Però tot i així ho
tenen bastant pelut per cobrir
tota la despesa. Nosaltres,
encara que ells no ho diuen
(ells no ho fan mai), ja intuïm
com ho pensen fer. Sí senyors,
ho heu endevinat, tirant de
crèdit. Endeutant-se. Serem
una  mica més pobres.

Passeig educatiu
Algú sap per què han passat

aquests últims dies per ací tot
un seguit de representants
polítics educatius del Psoe i del
PP? Un dia passa la
representant del PP per explicar
no sabem quina mena de
poques soltes i, a l’altre, aterren
les del Psoe explicant-ne unes
poques més. Si almenys
serveix perquè se n’adonen de
quines són les problemàtiques
reals dels nostres centres
educatius i fan alguna cosa, ja
ens podem donar per satisfets. I
si ho hem d’aguantar... Tot siga
perquè tinguem un
ensenyament de qualitat,
perquè si haguérem de fer cas
al Font de Mora... ja podíem
amanir la càmera, que és el que
li agrada: la foto.

ve de la pàgina anterior

L'oficina parlamentària del grup popular va celebrar
una trobada amb l'equip de govern de Benicarló. Alguns
dels seus regidors amb l'alcalde Marcelino Domingo al
capdavant, es van encarregar de traslladar-los la seua
preocupació per l'estat en el que es troben alguns dels
temes en els que té competència el govern central.
Juan José Ortiz, representant de l'oficina i senador, era
l'encarregat de recollir les peticions en un document
que ara serà traslladat a les diferents comissions en les
quals treballen senadors i diputats populars. Així, Ortiz
es comprometia a pressionar perquè els afectats per les
expropiacions del desdoblament de la N340 “cobren el
seu just preu” ja que en aquests moments encara
desconeixen l'import total de les expropiacions.
Respecte a la degradació que està patint la Costa Nord,
el senador popular recordava les iniciatives que el seu
grup ha elaborat perquè el govern central actue i
recordava que “la competència la té exclusivament el
ministeri”. Ortiz va recordar que en el 2007 la llavors
ministra Cristina Narbona es va comprometre “a
elaborar un pla integral d'actuació”. Aquests últims dies,

no obstant això, el representant del ministeri a Castelló
assegurava que el projecte es retardaria dos anys
“perquè no hi ha disponibilitat econòmica”. El senador
es va mostrar indignat i va assegurar que treballaria
perquè les promeses del govern central, es convertiren
en realitat. 

Un altre dels projectes que afecten a la façana
marítima de Benicarló, el del Passeig Sud, serà un dels
temes que diputats i senadors s'encarregaran de
pressionar a Madrid perquè es realitze. “L'excusa era
que no tenien els terrenys però ara que els tenen, han
d'actuar ja abans que ens quedem sense costa que
protegir”, va assegurar Ortiz. Referent a la xarxa de
rodalia, el popular va recordar que la comissió de
Foment va aprovar una moció promoguda a instàncies
dels populars encaminada a l'adaptació d'aquests trens
a les necessitats de la zona. “Volem que es respecten
els acords presos en la cambra alta”, va reclamar. Pel
que fa a la transferència de competències ferroviàries a
l'administració autonòmica, el popular va recordar que
en la mateixa comissió es va demanar que s'iniciara el
protocol. “Però el govern no ha complit i anem a exigir
que ho faça”, va assegurar.

text  REDACCIÓ

La Policia Local de Benicarló ha detingut a tres
persones com presumptes autors del robatori de més
de 100 quilos de carxofes. A les 19:46 del passat dijous,
la Patrulla Rural va detectar un vehicle circulant per un
camí particular al costat de la via fèrria, per la zona de
la Fossa Pastor. Immediatament va alçar les sospites
dels agents, ja que a eixes hores no hi ha llum solar per

a treballar en el camp. Els agents li van donar l'alt
identificant al conductor i acompanyants d'un vehicle
Renault 19, en l'interior del qual es van localitzar més
100 quilos de carxofes presumptament robades. La
patrulla va instruir diligències judicials contra José
María G. S de 47 anys i natural de Múrcia, Julia S. F de
42 anys, natural de Múrcia i José María G.M de 26 anys
natural de Jaén. En aquestes dates els robatoris en el
camp s'estan intensificant a causa del bon preu que
arriba a la carxofa en el mercat.

text  REDACCIÓ

ROBATORI DE CARXOFES

BENICARLÓ RECLAMA ALS SEUS DIPUTATS I SENADORS SOLUCIONS
ALS SEUS PROBLEMES AMB EL GOVERN CENTRAL 
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ada vegada m’agraden
més les portades que fan.
Per exemple, aquesta
setmana ens trobem una

foto de fons, que fa referència al tema
de la setmana, però per damunt
d’aquest fons, veiem unes taques
roges i unes lletres. Les taques, sens
dubte, ens porten a pensar que el
conflicte és greu perquè el roig és el
color que simbolitza el perill, la
urgència. Les lletres, com les de les
velles màquines d’escriure, ens
recorden conflicte i reivindicació. Des
dels comunicats de guerra fins als
pamflets fets des de la clandestinitat
per l’oposició al nefast règim anterior
elaborades amb multicopista. Per això
dic que la portada és molt més que
una portada. També és un cartell amb
molt de simbolisme que crida
l’atenció. Amb aquest aperitiu, que
començat a llegir el tema de la
setmana, esperant trobar-me poc
menys que a la gent de la mar
demanant armes, però he vist que
realment és el de sempre. No entraré
a valorar si el preu dels carburant està
car per a la gent de la mar (també ho
està per als de terra), ni si el peix no
es paga prou (tampoc no es paguen
els productes de la terra), ni qui té
més gola, ni cap tòpic dels que es
repeteixen periòdicament. Òbviament
la crisi ha arribat a tots els nivells, i
tots tenen dret de queixar-se i
reivindicar allò que pensen que els
correspon. Com que no soc tècnic,
tampoc no entenc de mides de fils no
de xarxes ni de bous ni
d’arrossegaments. No entenc això
que diu que voles eliminar les
subhastes. Tot això és molt
interessant i tema de debat. Però el
que no puc comprendre de cap de les
maneres, és que la llotja encara no
estiga acabada. Si no recordo
malament, a un míting que vaig anar
del partit que actualment ens governa
a la Generalitat, no es van cansar de
repetir que una de les grans
inversions que la Generalitat havia fet
al nostre poble havia estat la llotja del

peix. Ho van repetir no sé quantes
vegades, perquè era l’única inversió
que, primer Zaplana i després
Camps, havien fet al nostre poble en
molt d’anys. Ara resulta que aquella
gran obra, la que va portat tants de
milions al nostre poble i que, a més a
més, va acabar amb un símbol de
l’anterior port com era la llotja vella,
no només no està acabada, sinó que
té goteres. Però el que encara és
pitjor és que ningú no les haja reparat.
El que més m’estranya és que no he
sentit mai cap representant dels
pescadors del nostre poble reclamar
públicament, i amb soroll, el mal estat
d’aquest edifici ni la seua urgent
reparació.

A les pàgines següents ens trobem
quatre notícies de pes que suposen,
hipotèticament, importants millores
per al nostre poble. Totes quatre
tenen una cosa en comú. Bé, més
que una cosa, un personatge. Si en
fixem, podrem observar que han estat
fruit de dures negociacions: una amb
l’administració de l’estat, una altra
amb la confederació hidrogràfica, i les
altres dues amb uns particulars. Qui
ha estat la veu cantant en totes tres
negociacions? Qui ha estat el

mitjancer? Qui ha estat “l’home bo”
que ha fet que tot arribe a bon port?
Efectivament. No podia ser un altre.
Una vegada més, el gran polifacètic,
l’home del renaixement, ha
aconseguit posar d’acord a tiris i
troians i s’ha tret quatre acords del
barret de copa alta que, especialment
a mi, m’ha deixat bocabadat. Ell, tot
sol. Potser ja està pensat que la
propera font hauria de portar
elements agraïdors a la seua feina.
Potser.

M’agrada, i no em puc estar de
celebrar-ho, el tractament que
aquesta pseudopublicació està fent
de les presentacions falleres. Només
trobo a faltar els dictàmens de la
comissió d’experts fallers, que sembla
que estiguen adormits i no se
n’adonen de la quantitat d’assumptes
que demanen, amb urgència, una
uniformitat. No seré jo qui done idees
dels temes a tractar perquè no soc
expert, però cal una bona repassada.

No em queda lloc per a res més, i
no vull acabar sense fer un petit
recordatori a don Miguel Astor, del
qual no puc dir res més del que ja s’ha
dit. Descanse en pau. 

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

text EL LECTOR

C
Bilingüisme
La veritat és que sempre ho

hem dit, això del grapejat
bilingüisme porta a coses
curioses. Els tafaners ens vam
fixar en el cartell que anunciava
això del comerç al carrer,
d’aquest cap de setmana
passat, i no ho acabàvem
d’entendre massa. Bé, sí, com
volen quedar bé amb tots ho
emboliquen tot i ho fan tot a
mitges. Així, tot està en valencià
excepte el dia, “Domingo 28”, en
castellà (el número, sembla que
no calia canviar-lo). Està clar
que els valencians no tenim

problema a entendre tot el que
fica però, els castellans, pobrets
meus... Calia normalitzar-ho
una mica no fóra cas que no
anaren els de la via per avall. Ja
hem passat de l’esquizofrènia
política a la lingüística (tot
s’encomana). I és que no poden
fer-hi més.

Seguretat fallera
Hem sabut que el nostre

Il·lustríssim ha establert les
mesures de seguretat que
aplicaran durant les festes
“Josefines” que tenim a la volta
de la cantonada. Com cada any
han dit que s’intensificarà la
vigilància tant de la policia local
com de la benemèrita. Però
sobretot han dit que, per
estalviar-nos incidents, vindran
també agents de “cossos
especials”. Sí, heu llegit bé. Ara
només cal veure a que es
refereixen amb això de “cossos
especials”. Que vindran, uns
“catxas musculitos”, amb uns
abdominals que semblen una
tableta d’Elgorriaga? Els Geos?
Rambo? Robocop? L’ET (també
és especial, no?)?...  O només
es refereixen la policia eixa
automónica de la genialitat? ( A
veure, és que ho són de genials!
Van als bous de carrer, a
l’avinguda del Papa o a les
curses de l’Alonso eixe quan
corre per València). Bé, o a
millor és que vindran a estrenar
el nou xiringuito que els ha
regalat el nostre ajuntament. En
fi que ens ho mirarem per veure
que tenen d’especials. Però si
ho diu el nostre Il·lustríssim...
segur que és cert.

Seguretat fallera (i 2)
Per cert, això de la seguretat

voldrà dir que... no es
despatxaran begudes
alcohòliques als menors en
qualsevol recinte (inclosos els
dels casals)? Que vigilaran que
no es tiren petards fora de les
hores i recintes establerts per a
tal efecte? Això vol dir que es
vigilarà que no hi haja venda
d’artefactes pirotècnics als
menors? Això vol dir que
multaran els pares, tal com diu
la normativa, quan els seus fills
els utilitzen, si no tenen l’edat
adient? Això vol dir que vigilaran

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS
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Participació Ciutadana: una Agenda sense fulls
Resulta més que una obvietat que

la participació ciutadana a la nostra
ciutat no ha estat mai sant de la
devoció del partit popular, almenys, si
tenim en compte com l’ha anat
deixant morir d’inanició des que
aquest moviment va sorgir la
passada legislatura. No ha ajudat,
tampoc, que el regidor del ram no
s’ha caracteritzat massa, en el seu
periple polític, per tenir una actitud
dialogant envers la ciutadania. Però açò d’ara, no
rebent-los i  indicant-los que ja els ha contetat
mitjançant la premsa (curiós sistema. Molt
malament estan que no tenen ni per segells),
certament, i agafant les paraules dels mateixos
membres del Consell de Participació Ciutadana,
és simplement esperpèntic.

Deixar de banda el que aquesta gent ha fet de
manera altruista, treballant durant molt de temps
presentant propostes que volen millorar la
convivència ciutadana, dient el regidor Soriano
que “les seues demandes ja havien estat
contestades per mitjà dels articles publicats a la
premsa”, indica a les clares el que l’importa a
aquest regidor, i al grup que representa, la
convivència ciutadana: absolutament, no res. 

Tot i així, mirant-ho amb una mica de
retrospectiva tampoc ens ha d’estranyar si tenim

en compte que la seua falta de tacte
ja va derivar en tot un seguit de
problemes en la seua anterior etapa
en la regidoria de Policia i Seguretat
(abanderada del PP en la passada
campanya electoral i que s’ha
quedat en un no res). Curiosament,
aquell afer, va desembocar en la
seua sortida quasi clandestina, per
la porta del darrera, d’aquesta
regidoria, en una pseudodimissió

que, a totes llums, segons semblava, va ser un
cessament encobert per part de l’alcaldia. No
podem més que catalogar d’arrogant, prepotent  i
autoritària, aquesta actitud del regidor, de la
“fantasma” regidoria de Participació Ciutadana,
envers uns ciutadans que fins ara eren membres
d’aquest Consell participatiu, al despatxar-los...
perquè “ja no tenen la meua confiança”.

Però si greu és aquesta actitud, que dinamita el
procés de l’Agenda 21 i l’adhesió a la Carta
d’Aalborg, no ho és menys fer cas omís d’un
procés que es va engegar per un acord de Ple de
l’ajuntament que ell també governa. 

Certament, el sentit del que significa la
democràcia per aquest regidor en particular, i per
extensió del seu partit que li dóna suport (fins que
no diga res així ho haurem de pensar), deixa molt
que desitjar.
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Per Xavi Burriel

"UNES FALLES BEN SEGURES"???” 
El còmic

Carxofa: Sembla que a la biblioteca municipal han entrat aires nous. Aquella humitat rància
que hi havia, ha desaparegut. Tant, que ara, els dimecres de matí, com la gent no va massa, el
nou responsable, organitza activitats per al xiquets de les escoles i sembla que s’ho munta molt
bé. És una gran idea mereixedora de una caixeta de carxofes amb denominació d’origen
BENICARLÓ.

Panissola: ben rasposa per el conseller Font de Mora. Anuncia la seua visita a Benicarló per
inaugurar el Ródenas i posar la primera pedra de l'Àngel Esteban però s’oblida passar abans pels
altres col·legis i instituts i comprovar, i situ, com està el tema d’infraestructures educatives a
Benicarló. Aquests senyors veuen una càmera de fotografiar i perden el sentit del ridícul.

DIVENDRES

LITERARIS 

HIVERN 2010
Divendres 5 de març 

20:00 hores

Presentació del llibre 

“Fem un trio: El
fascinant món
de la ploma”

de Manel Joan i
Arinyó

Lloc: Sala d’Actes de
la Fundació Caixa

Benicarló
c/ Joan Carles I, 18.

Benicarló

Organitza:

ASSOCIACIÓ
CULTURAL
ALAMBOR

BENICARLÓ


