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Cristina Ferrando Subcampiona d’Espanya

28-10-2008 Dimarts. Laxmi puja, pregaria a la
deessa del diners, Laxmi.  (Continuació)

La cerimònia a la deessa de la hisenda, Laxmi, és
prou simple. 

Anem tots a la cambra on està la caixa dels diners,
en el nostre cas és l'habitació on dormen els pares. La
mare comença l'adoració.

La caixa dels diners està oberta i a la tapa hi ha unes
estampes amb la representació de Laxmi. La mare, de
genolls encén unes llums i crema un poc d'encens.
Després d'unes quantes reverències la mare posa un
poc de diners a la caixa. Panxaman, el pare,
s'incorpora a la cerimònia i fa poc més o menys el
mateix.

Després anem repetint aquest ritus: Bikram, Bijay i
jo. Cal respectar l'ordre, primer els de casa, després els
forasters, no siga que Laxmi s'enfade.

Jo a la deessa li ofereixo uns euros ja que si me
dona la fortuna en rúpies poc benefici en trauré. 

Avui per a sopar tenim xiura (flocs d'arròs), és
menjar festa, i havent sopat el pare de Bijay, em fa
pujar al terrat per a que veja la il·luminació del barri.
Estan totes les fronteres de les cases il·luminades amb
tires de llums que pengen des del terrat. N'hi ha casa
que està decorada amb molt de gust, això sí, un gust
molt carregat.

Tota la nit se senten cants i guitares. És la nit de cap
d'any newarí i cal fer festa.

29-10-2008 Dimecres.  Mha puja, pregaria pel cos

A l'eixida del sol Bijay i jo estem pujant les llargues
escalinates que porten el temple de Chobar. Fa un dia
esplèndid encara que hi ha boira a les parts fondes,
però dalt, al temple, fa un dia preciós, lluny es veuen
els himals, pics, nevats. 

Entrem al temple i fem les cerimònies
que toca inclosa la de recolzar-nos
damunt d'una roca que guareix el mal
d'esquena. Bijay entra a la dependència
on està el déu a fer la puja. Jo com no soc
hindú no puc entrar-hi. Hi ha molta gent.
És un dels temples dels voltants de
Kathmandú més important. En aquest
temple també podem veure escultures
eròtiques encara que són de la mateixa
qualitat que a Baktapur. 

D'aquest temple baixem, internant-nos
dins la boira, a un altre dedicat al deu
Visnú que està a la vora del riu, en un
congost, on conta la mitologia que, com la
vall de Kathmandú antigament era un llac,
el déu va fer un tall a la roca per a obrir
una via de desaigüe i buidar així aquestes
terres. Aquest tall a la roca és el congost
que tenim al davant. Eixuta ja la vall es va

construir la ciutat.
Ja a casa ens peguem una dutxa, ací les dutxes són

molt més racionals que a Benicarló, no són diàries, i
després de fer la bugada anem a casa baje, avi, a
felicitar-li l'any nou. Avui és el dia de cap d'any newari.

La felicitació és: Nhu Dan Ya Bhintuna. 

La gent jove newarí van pel carrer en motos i cotxes
celebrant l'arribada de l'any nou. Uns tocant el clàxon,
altres amb instruments musicals i tots cridant: Nhu Dan

Ya Bhintuna.

Al final, la tarde se'm fa un poc llarga ja que hi ha
poques novetats i Kathmandú està mig paralitzat per la
festa.

No sabem res de Mukti. Ha de vindre avui però no
sabem l'hora. No ha dit res. Quan vaig a ca baje a
preguntar, em diuen que son germà se n'ha anat a
l'aeroport a buscar-lo i que vindrà d'ací una hora. Me'n
torno a anar i quan aplego ja està a casa.

Només em veu em mire de dalt a baix a veure com
em troba, si faig bona cara, si em veu més prim, si em
veu bé. Supero la prova. Em troba perfectament.

Realment estic tenint molta sort ja que no he tingut.
De moment, cap problema, ni digestiu ni de cap tipus.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XIV)

Abocaments d’aigües
fecals al BARRANQUET?
Fa olor o no fa olor?
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a denúncia pública la
feia Iniciativa, que

s'encarregava de remetre a la premsa
local les fotografies d'uns suposats
abocaments d'aigües fecals
procedents de la residència d'ancians
que Savia té a la vora del Barranquet.
Gerocentros del Mediterrani,
l'empresa propietària del centre
responia que l'afirmació dels eco-
socialistes és «incerta» perquè
l'empresa «té instal·lada una
depuradora biològica, compacta i
subterrània, que depura totes les
aigües generades per la residència».
Iniciativa tornava a contraatacar
denunciant que diversos operaris van
netejar la conca després de la
denúncia. Mentrestant, Cuenca,
regidor d'Urbanisme, rematava la
faena explicant que s'està investigant
el tema després de les queixes d'un
veí sobre les fortes olors de
l'abocament. I allò important,
independentment de la picabaralla
política (tenint en compte que el
propietari d’aquest centre residencial
és la família del Conseller de Medi
Ambient, Juan Cotino), arribarem a
saber algun dia l'origen i les
conseqüències d'aquest suposat
abocament de fecals? I, molt
important, se’n derivaran
responsabilitats d’alguna mena?

LA DENÚNCIA D’INICIATIVA

Dimarts Iniciativa feia públic un
seguit de fotografies de vessaments
d’aigües fecals que indicava
semblaven eixir directament del
geriàtric  “Savia-Geroncentros del
Mediterraneo”, propietat de la família
del Conseller de Medi Ambient, Juan
Cotino. Aquestes aigües fecals, i
segons la nota emesa per Iniciativa,
“eren abocades directament a la
Rambla d’Alcalà, al terme municipal
de Benicarló, esdevenint, a més d’una
cotxinada ( o “cotinada”), es tracta
d’un clar atemptat ecològic, que podia
contaminar els aqüífers del Baix
Meastrat i  atemptar contra la

salubritat del  propi
centre i de l’entorn”.
Des de Iniciativa, es
recordava que
“aquesta empresa
privada, ha obtingut tot
tipus de beneficis i
privilegis per part de
les administracions
locals i sobre tot
a u t o n ò m i q u e s
(obtenció gratuïta del
sòls dotacionals
municipal, inversió
pública per a les obres,
convenis de subvenció,
concerts i contractes
sense publicitat per
part del Consell amb
aquesta empresa amb
preus molt més alts
que els reals del
mercat, o els
desviament cap a
aquestes empreses
dels diners destinats
per l’administració
central a l’aplicació de
la llei de la
dependència”. 

Així, “el model de
‘Savia’, permet a
l’empresa quedar-se
amb tots els béns de
les persones majors
que tenen la sort de
poder ser atesos per
aquests geriàtrics a
canvi de la seua cura.
Els preus són
estratosfèrics, i la
tercera part de les
p l a c e s
subvencionades, a
més de ser insuficients, no es
reparteixen baix criteris objectius i
controlables”, denuncien des de
Iniciativa. A banda de tots els privilegis
de l’empresa, “segons demostren les
fotografies, no es té el més mínim
problema en abocar les aigües fecals
directament a la rambla, amb el greu
impacte que ocasiona, tant per a la
pròpia salubritat del centre geriàtric i

la qualitat dels seus aires, com per a
la contaminació dels aqüífers de tota
la zona”.

Abocaments d’aigües fecals al Barranquet?
Fa olor o no fa olor?

L

P U B L I C I TAT

text REDACCIÓ

Iniciativa feia públic un seguit
de fotografies de vessaments
d’aigües fecals que indicava
semblaven eixir directament del
geriàtric  “Savia-Geroncentros del
Mediterraneo”
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Iniciativa, per mitjà de les
diputades a les Corts Valencianes,
exigirà al Conseller Cotino, titular del
departament de Medi Ambient, que
actue contra la seua empresa, obri les
investigacions i expedients escaients,
i s’autosancione per estar
presumptament cometent un delicte
ambiental, com és el vessament
d’aigües fecals en un llit públic. Per al
portaveu d’Iniciativa a les comarques
de Castelló, Carles Mulet “la poca
vergonya dels Cotino i la seues ànsies
desmesurades en acumular diners no
es limita només al xiringuito muntat
amb els geriàtric, sinó que després
aquest, caríssims per als ancians
exploten laboralment als seus
treballadors amb condicions
insofribles, i al mateix temps, no es té
cap control en assumptes com ara els
vessaments d’aigües fecals”.
Iniciativa, a més de traslladar aquesta
denúncia al propi Cotino, “perquè
sàpiga que fan les seues pròpies
empreses”, denunciarà el fet davant
de la Fiscalia i de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, perquè
investiguen la gravetat dels
vessaments fecals. 

“Si Cotino tinguera fills, aquests
s’avergonyirien dels xanxullos
muntats per son pare en els geriàtrics,
però com probablement Cotino no
coneix el que és la vergonya...”
ironitzava el portaveu d’Iniciativa. 

LA VERSIÓ DE SAVIA 

Els responsables del geriàtric van
assegurar que el centre compta amb
el permís de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, propietària
de la conca del Barranquet, per a
realitzar els abocaments en ella ja que
quan les aigües s'aboquen a la llera
del riu «compleixen tots els requisits
exigits per la legislació» ja que ja han
estat depurades amb l'aparell que el
geriàtric té en les seues instal·lacions.
Gerocentros  insistia a més que una
empresa «col·laboradora» de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
s'encarrega del control de qualitat de
les aigües i del manteniment de la

depuradora. «Periòdicament analitza
les aigües depurades i comprova que
compleixen tots els requisits per ser
abocades», assegurava Gerocentros
del Mediterrani. 

INICIATIVA CONTRAATACA    

Iniciativa contestava amb noves
fotografies, que demostraven que
hores després de fer-se pública la
seua denúncia, s’apressuraven en
netejar la rambla. “Ràpidament,
operaris es van apropar i van estar
treballant de valent per netejar la
rambla i fer desaparèixer tot rastre
dels vessaments”, asseguraven.
“Curiosament, els vehicles no duien
cap distintiu que explicara si la neteja
corria a càrrec de l’empresa privada, o
de l’administració pública”. El
portaveu d’Iniciativa a les comarques
de Castelló, Carles Mulet, lamentava
la manca de resposta al nivell que
correspon, tant de l’ajuntament de
Benicarló, com del propi Cotino, “que
és part implicada presumptament en
els vessaments, i al mateix temps el
responsable política en actuar contra

aquests”. Segons Mulet “ ningú ha
donat la cara, i ara, no sabem amb els
diners de qui, si de tots els
contribuents, o de l’empresa, que
s’alimenta igualment amb diners
públics, han netejat el barranc sense
donar cap explicació, que els
ciutadans es mereixen. Cal que
l’ajuntament explique si aquesta
empresa té en regla la seua activitat,
el tractament de les seues aigües, i
qui ha pagat la neteja de la brutícia”.

Mulet ha advertit que “aquesta
‘neteja’ no pot ser únicament una
mesura d’urgència per estalviar-li
problemes a la família de Cotino la
seua possible responsabilitat en un
atemptat ecològic, s’ha d’investigar
l’impacte que ha tingut aquest
vessament en l’entorn, i comprovar
que les aigües fecals d’aquest
geriàtric, van directament a una
depuradora, i mai més tornen a tirar-
se al barranc, perquè ara poden
netejar la porqueria, però per les nits,
per exemple, continuar abocant”. El
portaveu d’Iniciativa confia en que
l’autoritat de conca, la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, investigue
aquest fet, ja que “d’un poca vergonya
com el Cotino, al front de la
Conselleria de Medi Ambient, no
s’espera absolutament res”.  

LA VERSIÓ DE L'AJUNTAMENT 

El regidor d'Urbanisme de
Benicarló, Antonio Cuenca,
assegurava que la residència
d’ancians Savia no està realitzant
abocaments fecals il·legals en l'entorn
del Barranquet, tal com denunciaven
des d'Iniciativa. Cuenca va admetre
que "existeix una queixa d'un veí de la
zona per les males olors, no per
abocaments de fecals i nosaltres li
contestarem”, es comprometia. L'edil
d'Urbanisme va assegurar que
“teòricament l'aigua que ix a través
d'aquesta xarxa té l'autorització de la
CHX i la que s'aboca ha de ser
depurada. Altra cosa és que la
depuradora tinga un mal
funcionament o que no estiga
treballant com cal, que és quan
nosaltres intervindrem”, va advertir.

ve de la pàgina anterior

“Si Cotino tinguera fills, aquests s’avergonyirien dels xanxullos muntats per son pare en els geriàtrics”

El passat cap de setmana a
Sant Sebastià, ciutat de gran
tradició en l'esport atlètic, va
acollir el XXXVII Campionat
d'Espanya Júnior de pista
coberta. En ell va participar la
benicarlanda Cristina Ferrando
Fores, que es proclamà
subcampiona d'Espanya en la
modalitat de Salt d’altura,
sobrepassant el llistó situat a
1,74 i confirmant el bon estat de
forma de les seues últimes
competicions.

Un bon final a la pista coberta
quedant quarta en la classificació
absoluta, i subcampiona, en
solament una setmana, la qual cosa deixa molt bones
sensacions de cara a la seua possible classificació per al
Campionat del món a celebrar a Canadà Per altra banda tres
atletes del Club Atletisme Baix Maestrat van participar en el
campionat Autonòmic Juvenil de pista coberta. Jessica Lores:
quedà Campiona Autonòmica establint una millor marca
personal en la modalitat de 400 metres llisos, 58.13 que la
situa com la cuarta millor marca nacional de la temporada i
rècord absolut del club en la modalitat El pròxim cap de

setmana tindrà oportunitat de demostrar el seu gran nivell de
forma en el seu primer campionat d'Espanya Juvenil que se
celebrarà a Oviedo, Alexis Sastre: quarta classificada en Salt
d'altura, 1.71 metres, lluny de la seua marca 1,77 va tornar a
quedar-se fora de les medalles, però en pista coberta ha
deixat molt bones sensacions en la seua primera temporada
en l'especialitat Cristina Beltran: cadet, i fora de concurs, es
quedà amb 1.42 en salt d'altura, lluny de la seua marca d’1.53

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando Subcampiona d’Espanya

Els responsables del
geriàtric van assegurar
que el centre compta amb
el permís de la
C o n f e d e r a c i ó
Hidrogràfica del Xúquer

Tomàs Molina, l´home del temps preferit dels pilotaris més
veterans del club Arrea-li Bona, va dir que plouria, i va ploure.
I ho va fer just quan Xatet, un altre home del temps, anava a
fotre-li una manronada de treta qua anava a deixar a Manyà
amb un pam de nas...Manyà ja preparava les dos mans per
tornar el cop i feia cara d´acollonit. Però com que el que no pot
ser, no pot ser, la pluja va remullar la pista del Coromines i va
impedir de continuar la partida, que es va suspendre quan el
marcador campejava a favor de Xatet i Tufarret 10 a 7 davant
Manyà i Òscar Nos. La partida es jugarà la propera jornada de
pilota al frontó, el 21 de març. 

Abans es va poder disputar la partida entre Jon i Òscar
París vs Tito i Garrido, que va acabar a favor dels primers per
un ajustat 31-28. Amb aquest resultat, Jon i Òscar ja estan

pràcticament classificats per a les semifinals. Tot el contrari
que Tito i Garrido, als que potser els ha faltat un pèl de sort.
Tot i presentar sempre batalla, amb marcadors ajustats davant
les millors parelles, encara no han pogut guanyar una partida.
La classificació és ja impossible per a aquesta gran parella de
jugadors que en la recta final de les partides han acusat els
anys l´un i les cervesotes a l´Arq l´altre.  

La tercera partida de la jornada, la que enfrontava Xarlie i
Esteller contra Cheto i Bruno, havia estat avançada al dissabte
anterior amb el resultat conegut de 31 – 14 per als primers.
Franjo i Karce, descansaven, que bona falta els fa, als pobres.
I és que l´última partida que van disputar, tot i guanyar-la, van
pegar més voltes al frontó que un fill de puta buscant la partida
de naixement. 

Però no tot van ser inconvenients meteorològics al frontó.
Fins a la pista del Coromines s´aplegaren vells amics de Club
Arrea-li Bona des dels seus inicis i grans aficionats de la pilota
valenciana – alguns d´ells encara amb una dreta que faria
córrer més d´un “jovenelo” – com Bernardino, Manolo Mars,
Jaume Gozalbo o Vicente Jovaní. Tots junts van disfrutar
d´una jornada de pilota, aigualida i en format reduït, però pilota
al cap i a la fi. I és que feia massa anys, dècades, que els
aficionats a la pilota benicarlandos no podien disfrutar de
l´esport autòcton a ca nostra, tot i que siga passada per aigua. 

text i foto ARREA-LI BONA

LA PLUJA AIGUALEIX LES PARTIDES DE LA 5ªJORNADA DE LA LLIGA DE LA FAIXA
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El govern central ha aprovat
tots els projectes presentats
per Benicarló a la segona
convocatòria del Pla E. En total
s'invertiran en el municipi 2’8
milions d'euros que aniran
destinats a sufragar les
despeses generades per la
realització de 9 projectes.
L'import més elevat correspon
a la rehabilitació de l'edifici
gòtic que ocupava l'antic
ajuntament en el carrer Major,
que necessitarà 718.354,39
euros perquè l'estructura
recupere l'estabilitat que ha
perdut. El consistori té intenció
de destinar l'edifici a usos
culturals. Una altra de les
factures elevades que se
sufragaran a càrrec del govern
central és la instal·lació solar
fotovoltaica amb connexió a
xarxa sobre la coberta a
rehabilitar en l'Auditori
Municipal. El projecte està
valorat en aquest cas en
484.388,16 euros. 

Una de les rehabilitacions més esperades en edificis
municipals també s'escometrà gràcies a la subvenció
rebuda amb el Pla E. Així, la seu de l'actual ajuntament
podrà rehabilitar la planta baixa, pati i accessos. Les
obres tenen un cost de 382.922,62 euros i estan
destinades a la rehabilitació funcional i estructural de
la casa de la Baronessa, com se la  coneix

històricament. Altres projectes inclosos en aquest pla
són la distribució de la primera planta del Club de la
Tercera Edat, l'ampliació del pavelló poliesportiu, les
obres d'adequació del CEIP Francesc Català, la
instal·lació de sistema de veu i dades en el centre
social de La  Farola i la millora en l'accessibilitat en
l'edifici de vivendes  tutelades

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ REBRÀ 2’8 MILIONS D'EUROS DEL PLA E

Benicarló ha registrat un descens en el nombre de
delictes del 7’16% i augmenta la taxa de resolució de
delictes respecte a l'últim any fins a un 43’04%. Són
les dades més destacades del balanç anual de la
Policia Local realitzat després de la celebració de la
Junta de Seguretat Local corresponent al 2009. Amb
una mitjana de 45 serveis al dia realitzats en la ciutat,
el descens de la delinqüència en la ciutat detectada
pels agents locals “coincideix amb els de la Guàrdia
Civil”. Agustín Parra, cap de la Policia Local , es
mostrava satisfet amb el balanç i  “l'estreta
col·laboració entre Policia Local i Guàrdia Civil” que ha

permès un control major sobre els delinqüents. Així,
s'han realitzat 60 detencions, “19 relacionades amb la
violència de gènere, que descendeix respecte l'any
passat”. En total, s'han realitzat 941 denúncies, una
xifra que suposa un 1’4% menys que en 2008. 

Segons comentava l'edil de Governació, Marcos
Marzal, el descens en les taxes de delinqüència es
deu a la creació de taules de treball que reuneixen a
Policia Local i Guàrdia Civil “per iniciativa de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies”. Per a
Marzal, la fluida comunicació entre els dos cossos i el
treball conjunt està permetent una major seguretat en
el municipi, encara que es comprometia a “seguir
treballant perquè baixen encara més”.

text  REDACCIÓ

DESCENDEIXEN ELS DELICTES EN BENICARLÓ 
I AUGMENTA LA RESOLUCIÓ DE CASOS 

SENIOR FEMENÍ

Bm PICANYA – 31
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT – 14

La cavalcada del Ninot va aconseguir el que no
s'havia aconseguit en tota la temporada: fer un
desplaçament amb la meitat de les jugadores i sense
cap portera. Malgrat això, l'equip va donar la cara i va
aconseguir un resultat digne.

El GRUPO PEINADO va eixir amb la seua habitual
garra i lluita, tant en atac com en defensa. El problema
el teníem en la porteria, ja que la falta d'una portera
titular va fer que molts llançaments acabaren en gol,
encara que l'equip va descobrir una "nova" portera en
Zoraida, que va canviar la seua posició habitual per la
porteria, fent un molt bon paper.

L'equip va començar el partit una mica derrotat per
les circumstancies, fruit d'això ho reflecteix el marcador
al descans (16-4). El descans havia de servir per a
demostrar-les que no ho estaven fent tant malament
com deia l'electrònic i que amb una mica més de
convicció en les seues possibilitats ens permetria
marcar molts més gols. I així va ser, el parcial en
aquesta segona part va ser 15-10. Al final, el resultat va
ser de 31-14.

Aprofitant el viatge, l'equip va gaudir d'un partit de la
Lliga ABF, Lliga Asobal femenina, entre els equips BM
RIBARROJA i C.LE.BA LEÓN BM.

Pel GRUPO PEINADO van jugar Rosa Mari (6),
Aranxa (3), Zoraida, Melani (1), Sheila, Juliana (2), Cris
(1) i Aroa (1).

text i foto CLUB HANDBOL BENICARLÓ

EL NINOT MINVA L'EQUIP

En total
s'invertiran en
el municipi 2’8
milions d'euros

que aniran
destinats a
sufragar les

despeses
generades per

la realització de
9 projectes.
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Ho va dir no sé quin savi: parlar
de futbol a Benicarló és plorar. A
Almassora, després d’haver
aconseguit mantenir el marcador
igualat a no res durant vuitanta
minuts, vam acabar cedint i
perdent per dos a zero. Una
llàstima. Però ja està i ja està.
Naturalment que no tinc ganes de
plorar i, per tant, no podré parlar
de futbol més enllà de la lacònica
i indecent ressenya que ja s’ha
fet. No em posaré jo a parlar de
coses tristes (snif) quan el poble
sencer –grans i menuts, homes i
dones, polítics i persones
normals- està immers en les
seues més emotives i valencianes
i per tant benicarlandes festes. 

No puc contar calamitats enmig
de tant de coet (snif), de tanta olor
a pólvora, de tanta gatera i tanta
harmonia fallera. El que he de fer,
ho tinc clar, és creure’m que tinc
vint o vint-icinc anys menys i que
el cos encara pot amb les
misteles, els cremaets, els
gintònics, els cubalibres, els
vodcaambllima, els bunyols i els
xurros de xocolate farcits de
crema. És una qüestió d fe. Ara
mateix vaig a comprar-me una
brusa negra i li la duré a la
costurera perquè me la
personalitze. Demanaré que a
l’esquena em posen en lletres ben
boniques i cridaneres qualsevol
deslligo com ara “Visca les falles,
visc a les falles” (com Montilla) o
“Volem dos dies més de bous” o
simplement, “Senyor pirotècnic,
pot començar la mascletà”.
Després de la brusa em compraré
una caixa de coets i aniré pel
carrer esglaiant xiquets i dones
amb el carret de la compra. Com
seré de feliç. I tot només per
oblidar, snif, que el Benicarló va
l’últim, que només té catorze
punts i que es troba a catorze més
de la salvació. 

Però avui, insisteix, no he

d’estar per plors i penes. Ara que
ja ho tinc tot faré com el
desgraciat aquell del tango de
Gardel i esta noche me
emborracho i aniré pel carrer en
un viatge meravellós que al final,
ai, em portarà a arrojar en
qualsevol cantó i a cantar i a sguir
bevent i a segur arrojant fins que
li faré llàstima a algú que
compadit em portarà a casa i
pobre, li pegaré la panadera  i li
contaré per quin motiu m’he
engatat i li faré saber que el
Benicarló –snif- baixarà a primera
regional i tots els galta-rojos
d’aquestes contrades se’ns en
fotran –snif- i al final, al final faré
cap al llit i la dormiré. I així conto
estar-me una setmana o més.
Sempre bevent, sempre bevent i,
de tant en tant, pensant en el meu
Benicarló. Això sí, sense posar-
me a plorar, snif. 

Aquests dies em sentiré
plenament valencià. Faré el que
fan els valencians de bé i
proclamaré la mua valenciania en
cada acte que faça. 

I ja que estic en això de la
valenciania. Aprofito des d’ací
l’avinentesa per agrair a no sé qui
que a casa des de fa uns dies que
ja no podem mirar per la tele el
circuit català de TVE. Quin bé se
li ha fet a la nostra Comunitat amb

aquest acte patriòtic. Tots aquells
desgraciats que ens vam creure
uns referents televisius
equivocats no som més uns ésser
abominables. Quant de mal van
fer, Senyor, en la nostra
personalitat Joan Capri i el doctor
Caparrós amb Maria Matilde
Almendros, el Castell dels Tres
Dragons de Damià Barbany, el
temps amb Eliseu Vilaclara, la
primera Lluna de Júlia Otero
–com estava de guapa-, la Terra
d’Escudella, els esports amb Xavi
Díaz i les tertúlies de Pitu Abril
amb l’actual conseller Francesc
Baltasar (aleshores alcalde de
Sabadell), Jaume Sobraqués i
Enric Lacalle. I Aurora Claramunt i
Irene Mir i Francesc Novell quan
encara no imitava Jesús Mariñas i
era un periodista seriós. I la Trinca
no ve d’un pam. I aquell
impressionant Força Barça
d’Alfonso Arús i la inigualable
imitació de Sergi Mas a José
Manuel Lara. I Àngel Casas. I la
missa dels diumenges amb aquell
capellà de la barba. En fi, també
snif, tot mala gent que ja no ens
perseguirà amb el seu afany
colonitzador pancatalanista. I ara,
per fi, ja veiem Aitana on, si és
bonic això, tots els que no parlen
castellà, apitxen. Ara, per fi i en fi,
alcanzados los últimos objetivos,
la guerra ha terminado. I el
Benicarló, l’últim. Snif. 

SNIF
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

L'augment d'entitats esportives a Benicarló i
l'increment de les activitats que des d'aquesta
regidoria es promouen, obliga a l'ampliació del
pavelló poliesportiu municipal. 

Joaquín Pérez Ollo, regidor d'Esports, ha anunciat
que “la inclusió del projecte en el Pla E ja ha estat
aprovat” el que afavorirà que les obres es realitzen
abans de finalitzar l’any. L'ampliació es realitzarà sobre
els terrenys que el consistori posseeix en la part del
darrere de l'annex al poliesportiu, i que ocupen uns
dos-cents metres quadrats. Per a la seua obtenció, s'ha
hagut de realitzar una modificació en el PGOU ja que
“era la zona verda del pavelló i s'ha hagut de canviar
per una urbana que l'ajuntament tenia en la plaça de la
Constitució”, explicava Pérez. Ara, amb la subvenció
aprovada i els terrenys disponibles, l'equip de govern
confia a aprovar la licitació de les obres prompte
“perquè es puguen realitzar durant l'estiu i iniciar el curs
amb la nova sala ja habilitada”. La intenció és habilitar
una sala polivalent, que estarà connectada amb el
pavelló i donarà resposta a les necessitats de les 45
entitats esportives que existeixen en el municipi, a més
de l'àrea d'Esports municipal. El pressupost pel qual
eixirà a licitació el projecte és de 294.000 euros. 

D'altra banda, 163.925,22 euros han estat
necessaris perquè les instal·lacions del Pavelló
Poliesportiu Municipal de Benicarló siguen legals i
obtinguen la corresponent llicència d'activitat, que
començarà ara a tramitar-se. Les obres d'adaptació
que s'han realitzat al llarg dels dos últims anys han

permès que la infraestructura esportiva, 23 anys
després de la seua obertura al públic, obtinga les
corresponents llicències de legalitat. L'edil d'Esports va
assenyalar l'obstinació posada per l'actual equip de
govern per a arribar a aquest objectiu i destacava que
“totes les obres han estat realitzades per empreses
locals”. El projecte per a l'obtenció de la llicència
d'activitat es va redactar quan l'equip de futbol-sala de
Benicarló va ascendir a la Divisió d'Honor, durant la
temporada 2004-05. Així, un dels objectius de la seua
regidoria ha estat l'obtenció de tots els permisos
necessaris perquè les instal·lacions puguen funcionar
amb total garantia de seguretat per als usuaris. Cal
recordar que en el pavelló, entre uns altres, juga els
seus partits oficials el Benicarló-Aeroport de Castelló,
que milita a la categoria de plata de futbol-sala. Al llarg
d'aquests dos últims anys, s'han escomès diferents
obres de millora, que han derivat en l'obtenció
definitiva, aquesta mateixa setmana, de la llicència
d'activitat. Ahir es van presentar les últimes millores,
que han adequat la xarxa elèctrica a les exigències
actuals de seguretat i han suposat un cost de 93.198,81
euros amb la instal·lació d'un generador que donarà
servei a les instal·lacions. L'import global d'aquestes
últimes millores realitzades en l'edifici és de 122.998,1
euros. A aquesta xifra ha de sumar-se les obres
d'accessibilitat que es van realitzar l'any passat en
l'edifici i que van consistir en la construcció d'una rampa
d'accés des de l'exterior, un elevador-ascensor per a
superar les escales interiors i accedir a les graderies, i
l'adequació d'un lavabo per a discapacitats. Amb
aquestes adaptacions “l'edifici compleix amb les
normes mínimes d'accessibilitat, encara que la intenció
que tenim és seguir realitzant millores en aquest
aspecte”, anunciava l'edil d'Esports

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ AMPLIARÀ EL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
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Els afeccionats a la pilota del nord de
Castelló tindran en el futur trinquet de
Benicarló un punt de referència per a la
pràctica de la pilota valenciana. La
instal·lació ocuparà una superfície de
2.500 metres quadrats que es construiran
al camp de futbol de l'antic col·legi Jaume
I, al costat de l'IES Ramón Cid. La
construcció del trinquet de Benicarló
s'emmarca en el Pla d'Instal·lacions
Esportives de la Diputació i la Generalitat
i naix de la col·laboració amb la Federació
de Pilota Valenciana amb l'objectiu de
desenvolupar i potenciar la pràctica de
pilota valenciana. En concret, el de
Benicarló suplirà la falta d'aquest tipus
d'instal·lacions a les comarques del nord
de Castelló i servirà per a reunir a tots els
afeccionats de la zona. 

Els 2.500 metres quadrats totals de superfície que
ocuparà la instal·lació es dividiran en dos blocs que
ocuparan el trinquet pròpiament dit, amb una altura de
13,71 metres, i un edifici per als vestidores i diverses
sales polifuncionales que podran utilitzar les entitats
esportives de la ciutat. Els dos edificis, que ocuparan
una superfície útil de 1.443 metres quadrats , estaran
comunicats. L’ubicació del trinquete, al costat de l’IES
Ramón Cid, permetrà una excel·lent comunicació amb
el nucli urbà de Benicarló gràcies a l'execució de la

tercera fase del vial de Corts Valencianes i l'ampliació
del camí d’Artola. Una vegada presentat el projecte, ara
comencen els tràmits administratius per a la construcció
del trinquet, que passen pel visat del projecte per part
de la Direcció general de l'Esport, la licitació i l'execució
de les obres, que preveu un termini mínim de 10 mesos.
El pressupost del trinquet és de 1,6 milions d'euros, dels
quals 600.000 euros van a càrrec de la Diputació i la
Generalitat. La resta del projecte ho finançarà
l'Ajuntament. 

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ TINDRÀ UN TRINQUET DE PILOTA VALENCIANA QUE ENS
COSTARÀ UN MILIÓ D’EUROS

Falles, de nou. I amb elles, una certa
sensació de desassossec. Tenen
quelcom, les falles, que sembla que els
impedisca ser assumides per certs
sectors de la ciutadania, precisament
els més conscients, els més madurs,
els més valuosos. Ens posaríem
d’acord ràpidament en quines coses
ens desagraden de les falles: la
coentor, l’incivisme, el soroll, els vestits
de fallera, les banderes amb blau.
Conec molta gent, d’ací i de València,
que quan vénen falles se’n van de
viatge.

I tanmateix, les falles són ací.
Encara que siguen una tradició
sobrevinguda, de fora, importada.
Encara que representen sovint el
concepte més ranci, tòpic i caspós de
ser valencià. Encara que ens
emparenten més amb la València de
Rita que amb els costums més
moderns i oberts que ens sembla (amb
raó?) que hi ha més al nord. Sí, potser
això és veritat. Però, malgrat tot, les falles són ací i ningú
no les farà fora, encara que les mirem amb menyspreu.

Cal convindre que les falles, després de més de trenta
anys, són una fita clau per a la societat benicarlanda. Això
no es pot obviar. Per a molts conciutadans, però molts,
una majoria potser, són uns dies importants, i les senten
com a pròpies. Són unes festes que aconsegueixen una
participació a nivell de carrer a què ni tan sols les festes
d’agost arriben. Amb tot, alguns sectors oberts,
progressistes, nacionalistes, segueixen (seguim) mirant-
les amb reticències.

No seré jo qui faça una defensa de les falles: com deia
Raimon, jo no sóc “d’eixe món”. Però penso que estaria
bé que apareguera una manera alternativa de viure les

festes de sant Josep. Que hi haguera elements dins de
cada falla que maldaren per canviar algunes coses, i
treballaren per fer unes falles amb un altre concepte més
acceptable de valencianitat. Unes falles més crítiques,
també. Crec que fa anys hi havia alguna falla jove que va
intentar coses en aquest sentit. Seria bo recuperar eixe
esperit

Però, qui? Desgraciadament, això de les falles només
sembla despertar adhesions o rebuigs inquebrantables: o
estàs amb mi, o contra mi. Qui està dins d’eixe món, hi ha
d’estar d’una determinada manera; qui no li agrada, se’n
manté al marge, hi gira l’esquena. Però des d’aquests
darrers sectors, estaria bé propiciar camins alternatius.
Tot i que no sé com. Però caldria, perquè les falles són un
element de vitalitat inigualable de la nostra societat i ens
estem deixant perdre aquesta energia.

Falles diferents?

text CARLES LLUCH

Exilis

Benicarló ha aprovat el canvi d'empresa explotadora
del servei de l'Ordenació i Regulació de l'Aparcament
en el municipi. De moment, ja s'ha realitzat l'adjudicació
provisional a JUJOSA (Juan José Sánchez López SA),
després que el Ple ratificara l'acord municipal.
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, s'ha mostrat
satisfet pel relleu de concessionària i assegura que “ha
acceptat importants millores en el servei”. Va ser el
propi consistori qui les va incloure en el plec de
condicions, donat el mal estat que es trobaven alguns
dels serveis inclosos en la concessió. És el cas de
l'aparcament subterrani de la Plaça Constitució, que ha
anat perdent abonats en els últims anys a causa de les
manques que presentava. 

Així, JUJOSA ha acceptat canviar les portes
d'entrada a l'aparcament, que fins al moment havien
quedat inservibles. “Ficaràn  un sistema de portes
batents, que permetran tenir tancat l'aparcament” per a

més seguretat dels vehicles estacionats en l'interior,
explicava el primer edil. Molts dels abonats han deixat
d'utilitzar les instal·lacions perquè les portes, avariades
des de fa temps, quedaven obertes per les nits i sense
vigilància en l'interior de l'espai subterrani. D'altra
banda, JUJOSA ha acceptat que la primera mitja hora
d'estacionament siga gratuïta per a l'usuari en aquest
aparcament. Aquesta és una mesura àmpliament
reclamada pels comerços del centre de la ciutat, qui
asseguren que la mesura permetrà la comoditat dels
clients i repercutirà positivament en les seues caixes. A
més, l'empresa adjudicatària engegarà els ascensors
de l'aparcament, amb el que els usuaris tindran una
comoditat més. L'ajuntament de Benicarló ha aprofitat la
redacció del nou plec de condicions per a la concessió
del servei d'explotació de l'ORA per a incorporar els
aparcaments subterranis a la gestió, entre ells el futur
que es construirà en la UA 19. Domingo va explicar que
"en els futurs aparcaments es pagarà en funció del
temps que s'utilitze i no com ara amb tiquet
d'estacionament limitat i per monedes".

text  REDACCIÓ

CANVIA L'EMPRESA DE L'ORA 

Cal convindre
que les falles,
després de més
de trenta anys,
són una fita clau
per a la societat
b e n i c a r l a n d a .
Això no es pot
obviar.
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Vot en tenim i ja no val la pena. Quina llàstima
sento quan penso en tota la gent que va lluitar de
veres per tornar a tenir eixe dret, amb tots els
problemes que això els va dur. També en sento
de llàstima pels que van morir lluitant a la
vergonyosa guerra civil, perquè van morir sense
saber res, pensant, i molts d’ells convençuts que,
com els seus “enemics”, lluitaven per una
Espanya millor.

Uns i altres ja estaven manipulats i esperonats
pels antecessors d’aquestos que ara manen, siguen
d’un o d’altre partit, tant s’hi val.

El cas es que tots els lluitadors que van sobreviure
a la carnisseria, i van “sotaviure”a la postguerra, són
gent més major que els meus amics i jo. Jo vaig
nàixer l’any 60. Amb ells, els amics, hem parlat molt
d’aquesta barbaritat i d’un dels seus principals
responsables, que no l’únic, tots sabeu de qui parlo.
Parlàvem i en certa manera pensàvem (jo, almenys
volia fer-m’ho creure) que havíem lluitat una mica
contra tota aquella situació.

Havíem cantat les cançons de Raimon, Llach, etc.
. Havíem intentat aprendre les primeres lletres en la
nostra llengua, que ningú ens havia ensenyat ni a
escriure ni a llegir, perquè no era possible mes que
d’amagat.

En tot això havíem guanyat certa “fama de
rojets”,cosa que no em sabia mal perquè
representava una manera de pensar mes oberta,
menys conservadora. Avui ja no m’intento
autoenganyar i puc dir amb certesa : NO HEM FET
RES! I el poc que els meus amics han fet, ha servit
de poc. Ja fa anys que fan una revista que, ací al
poble es la única que denuncia seriosament algunes
coses que no estan be però, encara que és la mes
independent, potser siga la menys llegida i tampoc
sol estar als bars. Si que estan les altres, les mes
conformistes. Jo mateix l’he comprada ben poc. Amb
l’esforç que deu de costar publicar-la cada
setmana:mal fet per la meua part. Els meus amics es
van afiliar, al mateix temps que el van fer créixer a
Benicarló a un partit que va ser, per a mi, molt
il·lusionant: el Bloc. Ells mateixos van ser durant molt
de temps els dos únics regidors, entre els altres dos
partits grans, que eren els veritable Bloc.

Desprès dels anys, que foren una veritable
travessia del desert, ja van acudir... ELS
POLITICS!!!!!... ”A un panal de rica miel cien mil
moscas acudieron, que por golosas murieron, presas
de patas en el”. D’un cop es van desfer de la gent
honrada i sacrificada que havien fet pujar el partit.

PARTIT  DELS  SENSE VEU
MANIFEST  DEL DESENGANY

PRIMERA PART

CONTINUARÁ...                                                       
DELAVÏAPERAMUNT

“Simplemente María”
In memoriam

Així, senzillament s’anomenava la nostra mare i,
com Maria, la protagonista de l’antic serial radiofònic,
ella també va tenir una vida plena de sacrificis, de
dolor, de patiments, però també plena de bondat i
d’amor.

El passat divendres, quan Don Miquel, l’Alcalde de
l’Alqueria Blanca cridava tots el benicarlandos i
benicarlandes a començar la festa de les Falles, en
sentir els coets de la cridà, la nostra mare, Maria, va
deixar de respirar. A ella també la cridaven a una gran
Festa. Deu Nostre Senyor la cridava a la festa del
descans etern, i ella se’n va anar cap amunt amb una
estampeta del Santo Cristo de la Mar al pit. Quan Déu
la va veure arribar no se la va seure a la dreta. Li va
dir : “Maria, portes també el nom de la meva Mare”.
Se la va posar al braç, i damunt les seves cames va
començar a fer-li les seves contalles d’una llarga vida
de 88 anys i de com va criar sis fills, tretze nets i set
rebesnéts sempre amb un somriure a la boca. També

li va contar com de feliç va morir envoltada de tota la
seva família fent-li petonets i agafant-la de la mà, i
com el seu darrer dia tota la gent que l’estimava la va
acompanyar fins el darrer moment dient d’ella coses
meravelloses i emocionades. I és que, com diu ma
filla, l’avia Maria era com les conegudes galetes,
estava feta de molt bona pasta i tots la volien.

En un Món en crisi, competitiu, accelerat, egoista,
... els Valors que ens transmeten les nostres Mares,
d’amor, de sacrifici, de paciència, de generositat,... és
la millor herència que nosaltres també podem donar
als nostres fills i la millor eina contra la injustícia.

A tos i totes vosaltres, en nom de ma mare i de
tota la nostra família, gràcies per haver fet del seu
darrer camí a la Terra un dia preciós, màgic, ple
d’afecte, i de mostres de consideració.

Descansa en pau, Maria.
Descansa en pau, Mamà.

Juanma Torres Segarra

L'àrea de Benestar Social de Benicarló dedicarà el
mes de març a la Dona i la igualtat. Segons destacava
la regidora de Benestar Social, Sarah Vallés “a
Benicarló hi ha quasi 14.000 dones censades,
pràcticament el 50% del cens municipal”. 

Les iniciatives de la regidoria, per tant “estan
encaminades a aconseguir la igualtat d'oportunitat
d'homes i dones en tots els àmbits de la vida”. Així, dins
les actuacions previstes, l'ajuntament ha engegat un
Pla d'Igualtat per activar la integració de la dona en el
món laboral, sensibilitzant a les empreses. “Pretén ser
un pla de sensibilització que puga arribar a tots i
reforçar el paper de la dona en tots els àmbits”,
detallava Vallés. Per a intentar aprofundir en aquest
àmbit, s'ha creat una comissió de treball, en la qual han
integrat la Associació de la dona, Grup de treball Dones
Progressistes i la Associació de la Dona Llauradora, les
tres agrupacions de dones que estan legalment
constituïdes en el municipi. L'organisme pretén ser “una
via oberta durant tot l'any entre l'ajuntament i les entitats
que permeta la comunicació, el debat i les inquietuds de
les dones”. 

La regidora de Benestar Social reconeixia que en
aquestes entitats “no està el cent per cent de les dones
de Benicarló representades, però reuniesen a
moltíssima gent amb totes les activitats que

organitzen”. En principi la comissió de treball serà
l'espai on es traslladen les inquietuds i es puguen
canalitzar des del consistori ja que “a nosaltres de
vegades ens resulta més complicat arribar directament
a la gent”, detallava Vallés. Finalment, el consistori ha
rebut una subvenció des de l'administració central
dirigida a la potenciació del treball de les dones
immigrants, que juntament amb altra concedida pel
SERVEF, servirà per a engegar un programa destinat a
posar en valor el treball domèstic. Així, es pretén
“reforçar els coneixements que es tinguen a nivell
domèstic i oferir assessorament sobre ocupació, els
drets que tenim, el currículum, entrevistes, com
funciona el mercat laboral”. A més, el programa
desenvoluparà “una campanya de sensibilització de
cara a tota la gent per a reivindicar que costa molt poc
contractar a aquesta gent que està fent aquests
treballs”. Totes aquestes iniciatives van ser revelades
amb motiu de la presentació del calendari social del
mes de març, que dedica les seues activitats a la dona.
Així, la regidoria ha preparat un conjunt d'activitats en el
camp de la igualtat femenina com una obra de teatre,
una exposició de les premis Nobel o conferències i
xarrades sobre la igualtat i els maltractaments. El
principal objectiu de totes aquestes activitats serà
transmetre i oferir recursos que faciliten l'eliminació
d'estereotips sexistes i una major divulgació d'aspectes
relacionats amb la igualtat, la tolerància i el respecte
entre dones i homes.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ ENGEGA UN PLA D'IGUALTAT DE LA DONA 

El passat divendres 5 de març, i
en el marc dels Divendres Literaris
organitzats per l’Associació
Cultural Alambor, l’escriptor Manel
Joan i Arinyó va presentar la seua
darrera novel·la Fem un trio: El
fascinant món de la ploma. Arinyó
va saber imprimir a l’acte, que va
tenir lloc al Saló d’Actes de la
Fundació Caixa Benicarló, un aire
divertit i pròxim.

Josep San Abdon va presentar
Arinyó tot recordant els anys de llur
mútua coneixença i amistat. Tot
seguit, l’autor de Fem un trio va
explicar alguna de les anècdotes
més divertides i curioses que inclou
el llibre. Aquest, publicat per
l’editorial benicarlanda Onada
Edicions, se centra en les seues peripècies durant els
primers anys de la seua carrera com a escriptor. Arinyó
va recordar anècdotes sobre Fuster, Estellés o sobre el
seu casament a Benicarló, el primer en valencià i civil a

la localitat. Fins i tot va mostrar als assistents
fotografies de l’època.

El públic assistent va poder, en finalitzar l’acte,
adquirir el llibre i aconseguir una dedicatòria de l’autor.

MANEL JOAN I ARINYÓ PRESENTA FEM UN TRIO
text AC ALAMBOR
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il·lustríssim ha programat el
segon Curso de Fomento de la

Participación Ciudadana. Sí,
heu llegit bé, un curs de
participació ciutadana. “Toma
del frasco, Carrasco” (en
castellano del suyo). Quan ho
vam veure, miràrem el
calendari per si ens havíem
errat de dia i encara estàvem al
28 de desembre. I no, era cert.
Quina manera més barroera de
ningunear la gent del Consell
de Necessitats Socials que, fins
que el regidor Soriano s’ho
carregués, havia fet possible
una participació efectiva de la
gent del carrer en les poques
tasques participatives que
l’ajuntament havia deixat. De
vergonya.

Participa que? (i 2)
Tot i el sarcasme, us deixem

unes lletres de la presentació
d’aquest curs de Participació
Ciutadana: “Este Curso de
Formación plantea una
aproximación al fenómeno de
la participación ciudadana
con un caràcter
bidirecional,... en que el
ciudadano puede de facto
participar en los asuntos de
la ciudad,... “. Hi és clar que el
regidor del ram sembla tenir
una opinió diferent del tema

però, llegit açò, tal volta la
història tinga una cosa positiva.
Si li fan arribar al regidor
Soriano un full d’inscripció, i
s’apunta, a millor aprèn alguna
cosa i deixa de contestar als del
Consell de Necessitats Socials
per la premsa i entén que la
participació ciutadana a de ser
directa... i no burrocràtica. I que
ell no és el rei del mambo.

Diferències educatives
El PSPV té en la diputada

Ana Noguera nascuda a
Krefeld, Alemanya una fidel
defensora dels interessos de
Benicarló en matèria educativa.
Des del PSPV, ens hem
assabentat, valoren molt aquest
fet ja que van trobar a faltar en
l'època en la que Adolf
Sanmartín, veí de Cervera i
amb un àmplia trajectòria en el
món educatiu local, un poc
d'ajuda en la matèria mentre
aquest va estar al front de l’àrea
d’ensenyament del PSPV.
Sanmartín, famós per la seua
gestió en matèria
mediambiental arran de
l’abocador de Cervera, ocupa
ara l'àrea mediambiental del
partit. A pensar toca.

PV cantaor
Segons hem pogut saber els

tafaners, els sobres i paquets
que arriben a la seu del PSPV
de Benicarló ja van dirigits als

Socialistes Valencians. Així ho
van poder veure en la roda de
premsa setmanal els que allí hi
eren. Es veu que això del PSOE
està ben vist però allò del PV ja
canta. Ara socialistes
valencians. Doncs, apa, a
cantar més...

El llac ratllat
Altra volta se’ns ha tornat a

inundar el tram que va del
pontet de la platja de la
Caracola fins a la rotonda de la
ratlla del terme. I van... . El llac
que forma aquell tros de
carretera és la vergonya pública
al que ens té acostumat
qualsevol tràngol marítim o
aiguat una mica intens. Esta
última vegada ha estat el
tràngol de la mar el que ho ha
deixat tot anegat amb la
problemàtica afegida que el
salnitre encara ho empitjora
més. Els soterranis, baixos,
aparcaments, amb més de dos
pams d’aigua salada, per la
ineficàcia d’una classe política
que no revisa les obres de les
seues infraestructures viàries
(sembla que mentre no els
afecte a ells...). I així ens va.
Fins quan haurem d’aguantar
tanta incompetència. Tot i que
puga resultar increïble, que no
ho és, podem esperar amb
neguit (els polítics, segurament,
amb tranquil·litat), la propera
inundació. I no passa res.

ve de la pàgina anterior

El BLOC lamenta que l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, es gastara els diners que l’equip
de govern del BLOC-PSOE havia destinat a invertir en
una obra per a solucionar les inundacions de la ratlla
del terme. 

Desprès de les converses mantingudes entre Romualdo
Forner, regidor del PP de Peníscola  i el llavors regidor
d’obres i serveis Joan Manuel Ferrer, del BLOC de
Benicarló, es pretenia donar solució a les inundacions en
aquesta zona i que tan perjudiquen a les dos ciutats. Els
dos regidors arribaren a l'acord de ficar la meitat de diners
cada ajuntament per a l’obra de la que l’ajuntament de
Peníscola ja tenia fet un projecte. Això suposava uns
40.000€ per a cada consistori.

En paraules de Ferrer, van acordar que “el regidor de
Peníscola faria les gestions necessàries per a rebre una
subvenció de la Diputació o la Generalitat perquè el cost
per als dos consistoris fóra cero”. Segons Ferrer “en aquell
moment tant Forner com jo vàrem  veure molt interessant
aquesta solució, que era i és beneficiosa per als dos
municipis”.

En una de les primeres modificacions pressupostàries
de l'actual equip de govern del PP benicarlando es va
fulminar la partida dels 40.000€  i tres anys desprès, la
ratlla del terme es continua inundant amb el perjudici que
segons el BLOC porta per als veïns i per a les dues ciutats.

El BLOC lamenta que es gasten tants diners en altres
coses supèrflues, com ara la font de la plaça de la
Constitució o els tapissos per al saló de plens i tant pocs
en coses molt més importants per als veïns o per al turisme
o per al comerç benicarlando.

BLOC, Benicarló 9 de març de 2010

EL BLOC LAMENTA QUE EL PP
ES GASTARA ELS DINERS
DESTINATS AL PROJECTE DE LA
RATLLA DEL TERME

L’ajuntament de Benicarló només sembla ocupar-se’n
de les obres ostentoses, per poder presumir davant dels
turistes, com en el cas del “mausoleu” de marbre blanc
–en forma de font-, que s’ha instal·lat a la plaça de la
Constitució. Però coses tan elementals –i prou més
econòmiques- com repintar els passos de zebra de vies
tan concorregudes com la de Jacinto Benavente i altres
igualment transitades, no mereix l’atenció del nostre
ajuntament. Fins que hi haurà un accident greu i,
aleshores, tot seran presses i lamentacions.

Tampoc mereix cap atenció, per part dels
“responsables” de l’ajuntament de Benicarló, l’estat més
que llastimós de la prolongació del carrer de l’Alqueria del
Poaig –travessera de Jacinto Benavente-, ple de clots i
descarnat en tot el camí. Ja ho estava d’abandonat, però
amb ocasió de les últimes edificacions i per efecte de les
maquinàries de construcció, encara ha quedat més
deteriorat i pots acabar directament al bancal del costat, si

no vas amb atenció, per com han quedat de desnivellades
i sense cap protecció les vores del camí: si vas a peu,
compte d’anar de nassos a terra en tropessar amb els
pedrots solts o perdre l’equilibri per culpa dels forats. I si
vas en cotxe, fes-te el compte que vas en barca, pels
sacsejos amunt i avall, per efecte dels clots. Així, al mateix
poble -i sense que calga anar-se’n a la ratlla del terme-,
només a cinquanta metres del col·legi de la Salle i a dos-
cents de la plaça de Sant Bartomeu, un grapat de veïns
vivim enmig del més lamentable abandó, amb herbassars
per tot i un accés pèssim a les nostres cases, ja que en
acabar l’últim bloc de pisos del carrer Alqueria del Poaig,
sembla que entres al tercer món.

Doncs bé, hem demanat a l’ajuntament que tape els
clots i deixe practicable la prolongació del carrer, per a
persones i vehicles i la resposta del regidor d’urbanisme,
ha sigut que no, perquè el tal camí –diu- és una propietat
“privada”. No sabíem que una via pública, per on passa tot
el món i és prolongació directa d’un carrer, fora una
propietat privada, ni sabem d’on s’ha tret això el regidor en
qüestió. Perquè quan fa alguns anys férem la mateixa
petició, al mateix ajuntament i governat pel mateix partit, el
responsable d’aleshores –Sr. Flors- ens atengué
amablement i manà arreglar el camí –com a via pública
que és-, deixant-lo en condicions mínimes per poder
transitar.

Però es veu que ara l’ajuntament té altres coses en què
pensar, abans que atendre les peticions raonables d’uns
veïns que paguem els nostres impostos, com la resta de
ciutadans, però que no tenim els mateixos drets, com el
d’un camí d’accés a les nostres vivendes, en condicions
mínimes. Com a benicarlanda, estic  avergonyida de
l’ajuntament que tenim.

Mª Teresa Ferré i Pellicer.

DESÍDIA MUNICIPAL

“Senyora, la
processó dóna vots?
No, veritat. Doncs, ja

té clar quina
importància té la
tradició al nostre

poble”. 
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i, ja sé que fa setmanes
que ho estan dient i que,
fins is tot, ha ocupat
alguna portada, però no

puc resistir. Sense cap mena de
dubte, la notícia de la setmana
apareix dissimulada (és com allò del
Wally) al darrer paràgraf de la pàgina
cinc. També soc conscient que la foto
que completa la mateixa pàgina és
autènticament extraordinària,
insuperable i sobrenatural. La cara
que fa el regidor d’hisenda no té preu.
Podria estar hores i hores escrivint
sobre el seu semblant i la seua actitud
davant el fotògraf, però no ho faré
perquè no vull cansar al personal.
Con anava dient, el gran
esdeveniment de la setmana no ha
estat l’aprovació d’uns pressupostos
elaborats amb el sofisticat mètode
d’economia tributària de grau superior
anomenat “retalla i enganxa”, sortit de
les més prestigioses escoles
d’economia mundials, sinó la presa
de possessió de l’incommensurable
Jaime Mundo com a regidor del
nostre poble. També podria escriure
dies i dies sense parar sobre aquest
gran professional del mètode “ni
paraula dolenta ni obra bona”, però ho
deixaré perquè tantes vegades s’ha
parlat d’ell en aquest pàgina que
potser la cosa comence a resultar una
mica reiterativa o avorrida. En
qualsevol cas, espero que la tornada
del meu ídol al consistori, vinga
acompanyada de sensatesa,
educació i seny, molt de seny, del que
tan mancat es troba l’actual equip de
govern. Per exemple, podria
començar pel regidor de participació
ciutadana i cementiris i explicar-li una
mica que és tot això de l’educació, el
diàleg i les bones maneres. Li podria
dir que parlant la gent s’entén i es
comunica, però que les actituds
totalitàries no solen portar enlloc.
També li podria explicar que no tots
s’ho saben muntar per a viure de la
política, i que els càrrecs només ho
son per a quatre anys, i que si es
pensa que ell ha arribat on està amb

aqueixes actituds. Que li diga que
s’ha d’escoltar a la gent i fis i tot
algunes vegades abaixar-se els
pantalons i reconèixer les errades,
que no passa res i la gent ho agraeix.
També li hauria d’ensenyar que si un
es posa a un lloc i li donen una
pagueta, aquesta comporta unes
obligacions que s’han de complir,
perquè en cas contrari, s’està estafant
al poble que t’està pagant. En fi, que
ara entra la cordura al grup de govern.
Ai!

Eixos del Mercasa van per un
projecte de divuit milions d’euros i es
van quedar més amples que llargs.
L’haurien d’haver acabat i projectar la
manera d’aconseguir els diners,
perquè això també ho se fer jo. Edifici
nou, soterrani, tres plantes... es veu
que la part econòmica del projecte
només contemplava els seus
honoraris.

Venen uns parlamentaris del pepè
a polsar les inquietuds i les
mancances del nostre poble.
Conclusió: tos són iguals de vividors i
poques vergonyes, els que governen i
els que fan d’oposició. Venen a
afartar-se, a dir-nos que ells fan molta
feina, però que els socialistes només
fan que posar traves, perquè si
governaren ells, tot estaria ben
acabat i hi hauria pressupost per a tot.
Realment fan fàstic i fan vomitar.
Quina colla d’aprofitats i de
sangoneres.

Lladres de carxofes. Venen de la
nostra regió germana de Múrcia a
fotre’ns les carxofes. La immensa
amistat entre aquestes dues grans i
espanyoles regions, especialment
agermanades perquè totes dues
volen aigua de l’Ebre, fa que alguns
d’aquests germans amb noms i
inicials de cognoms vinguen a vore
què tenim per ací. Clar, tanta festa de
la carxofa i tant de rebombori, aquells
han dit “vamoh a ve a nuetroh
hermanoh valensianoh i leh cohemoh
prehtaoh unoh kiliyoh de alcanciah
para nuehtro gobierno i buena
dihettion”. 

M’he desullat intentant llegir el text
de la foto que apareixia la setmana
passada en aquesta mateixa pàgina i
no he pogut entendre res de res. Això
no es fa. O es posa amb lletres més
grans i més clares, o no cal posar res.
Ara m’he quedat amb les ganes de
saber què deia.

El còmic és un magnífic retrat de la
realitat fallera local. Ja que els de
l’univers faller han fallat, ens
conformarem amb això i amb els
tafaners. Per cert, jo suggereixo que
potser l’alcalde, quan va dir això dels
“cossos especials”, no es referia a
policies, sinó als que es van exhibir a
sengles sopars que es van celebrar a
un conegut restaurant del nostre
poble. Van ser un per a homes i un
altre per a dones. Es veu que a tots
dos es van exhibir “cossos especials”
de veritat.          

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

text EL LECTOR

S
Importància de les

tradicions
Una vegada més, fa unes

setmanes van coincidir al carrer
el timbalers de Setmana Santa,
amb les vestes i tot, desfilant
amb cara de penitència, amb els
dolçainers de les presentacions
falleres. I d’igual manera ens
trobarem la propera setmana la
pujada del Crist de la Mar
intentant fintar les falles. És
curiós com les “tradicions”
manen al nostre poble. Bé,
sobretot, algunes “tradicions” en
concret. I per escenificar-ho una
anècdota real: “una dóna major

li va preguntar al regidor Salinas
si la processo del Crist de la Mar
hauria de canviar l’itinerari per la
plantà de les falles. El regidor va
contestar que és clar, que les
falles eren tradició al nostre
poble. La dóna li va contestar
que l’unica tradició era la del
Crist, amb més de quatre-cents

anys. Un home, que sense voler
escoltava la conversa, li va dir,
senyora, la processó dóna vots?
No, veritat. Doncs, ja té clar
quina importància té la tradició
al nostre poble”. 

Prioritat tradicional
De tota manera i vist que, el

que hi ha, és el que hi ha, i no
ho canviarà ningú per molta
tradició ancestral que tinga i
preveient possibles problemes
futurs de circulació
“processonal”, els tafaners
proposem que l'Ajuntament
publique una ordenança per
organitzar el protocol i regular
les processons al nostre poble.
Així, quina colla passa primer en
una cruïlla? Cal seguir les
normes de trànsit? O les del
protocol? I la barca del Crist, a
quina velocitat pot avançar la
comissió fallera que circula per
la dreta? Qui ha de deixar de
tocar primer quan és troben, per
allò que s’escolten tots una mica
bé, els timbalers de setmana
santa o les xarangues
falleres?... Nosaltres proposem
ara que ha tornat els nostre
inefable Mundo, tot uns
especialista en això del protocol,
i com el suposem prou
desfeinat, doncs... almenys,
com diuen alguns, que aprofiten
els seu bagatge polític.

Participa que?
No sabem si és fotesa o tot

un sarcasme. Però que tenen
un morro que se’l xafen, els
nostres governants, sens dubte.
A veure, després d’haver vist el
tema de la setmana passada, de
La Veu, on es deixava ben a les
clares quina era la importància
de la Participació Ciutadana pel
nostre ajuntament, i la del seu
regidor del ram, Soriano (que ho
explica per la premsa), un “Bluf”
(mai millor expressat), ens
assabentem ara, que el nostre

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Els soterranis,
baixos,
aparcaments,
amb més de
dos pams
d’aigua salada,
per la ineficàcia
d’una classe
política que no
revisa les obres
de les seues
infraestructures
viàries (sembla
que mentre no
els afecte a
ells...)
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Una qüestió de nassos
Ja hi tornem a ser amb la

contaminació per aigües fecals. Sembla
que al nostre poble no ens podem lliurar
definitivament de la merda abocada als
llocs on no pertoca. Tot i que, realment,
no pertocaria abocar-la enlloc, a no ser a
una depuradora o a la xarxa de
clavegueram pública que, lògicament,
també hauria de desembocar a una
depuradora que, ara pera ara, tampoc
tenim. I no passa res.

I així, ara ens trobem que Iniciativa denuncia que una
empresa privada, la dels geriàtrics de Gerocentros del
Mediterrani, propietària de les instal·lacions de la
residència “Savia”, està abocant al llit del nostre
Barranquet aigües sense depurar. L’empresa,
ràpidament, ja ha indicat que té tots els permisos per
abocar les aigües de la seua depuradora a la llera del
curs del Barranquet i que les seues aigües acompleixen
la legislació i són controlades per una empresa
col·laboradora de la Confederació Hidrogràfica del
Xuquer, que és la responsable de conca. Tot i així, una
cosa es clara, s’han produït abocaments que, segons
una denúncia d’un veí (indicat pel regidor Cuenca), fan
mala olor. 

Independentment que siga un problema “d’olors”, o
que haja estat un veí el denunciant, o un partit polític, el
que no deixa de sorprendre és que al nostre poble es
produïsquen abocaments il·legals de líquids al
Barranquet que, a més, després vagen operaris, de no
sé sap que i qui, per netejar-ho tot, i el nostre

ajuntament ni se n’assabente. Una mica
estrany ho és, no?

Ara per ara el que cal saber és, i amb
tota certesa i celeritat, qui ha estat fent
els abocaments al Barranquet (i és que
produir-se, s’han produït). Igualment
saber, amb la mateixa certesa i celeritat,
si aquests són il·legals i si són
contaminants (perquè resulta una
obvietat que ningú es fica a netejar
perquè si). I per extensió, qui eren els

operaris que van fer la neteja i a petició de qui la van fer
(a veure, els operaris de neteja no van aparèixer ací per
art de màgia ). 

Però, tot i així, sorprèn molt aquesta mena d’amnèsia
col·lectiva, dels nostres responsables del control
ambiental, davant un fet que sembla porta un temps
produint-se (pel que es pot identificar a les fotos
l’abocament es prou important perquè no siga producte
de només un dia). Uns fets que, si és confirma la
contaminació (només el fet de la neteja tan aviat així ho
avalaria), poden ser molt greus i produir un prejudici
ambiental important a més de derivar en
responsabilitats penals greus. 

Això sí, a la nostra casa gran, pel que sembla, per el
nostre megaregidor, Cuenca, tot es redueix a una
qüestió d’olors. Sembla que el dia que va rebre la
denúncia devia portar un constipat de categoria, perquè
olorar, el que és diu olorar, encara no ha olorat res. El
que diem, una qüestió de nassos, però que de molts
nassos.
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Carxofa: 
aquesta setmana no hem pogut collir-ne. Amb tanta gatina i pólvora no ha estat possible. Per

tant... no toca.

Panissola: 
ben rasposa per els responsables de la cavalcada del ninot. No es pot tolerar el lamentable

espectacle que representa la mena de “barra lliure alcohòlica ambulant” que unes quantes falles
promocionaven amb les seues carrosses. Si les falles representen aquesta tradició..., algú s’ho
hauria de fer mirar molt seriosament. A la publicitat de la tele no es pot ensenyar com es beu però
a les falles, com havíem dit, sembla que tenen barra lliure. 

ENQUESTA :

Els lectors de 3x4 creuen
que els alcaldes de Vinaròs
i Benicarló han de de
cobrar de l'Ajuntament
1.000 euros mensuals.


