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PRIMER PREMI PER A LA BANDA EN LLEIDA

10-11-2008 Dilluns
Pel matí anem primer, a canviar el meu

bitllet d'avió a veure si poc sortir en
dimarts per la vesprada i aplegar a Madrid
el dimecres pel matí. Em costarà 100 €
però si surto el dilluns pel matí i aplego a
Madrid per a les vuit de la nit (desembre) i
he de fer nit a Madrid, això vol dir que he
de buscar on dormir i al final, entre unes
coses i altres em costarà més diners i, a
més, m'evitaré mal de caps de taxis i
hotels a les deu o onze de la nit quan
sortiré de l'aeroport. Així si aplego a
Madrid pel matí, tinc tot el dia par a poder
aplegar a Benicarló. Llàstima no pensar-
ho abans de fer efectiu el bitllet, no me'n
vaig adonar.

Per la vesprada vaig a casa Mukti que
està controlant que els obrers que li fan la tanca nova
treballen. Fem una cervesa, dos, i parlem sobre quan
apleguen Cinta i Àlvar. Ell diu que el dimecres i jo que
el dimarts dia 11, és a dir, demà. 

Estem una bona estona parlant asseguts a l'ombra
d'un arbre de moltes coses, de les famílies, de la casa
d'ací quan estan a Benicarló, dels fills i del xiquet, ... De
moltes coses.

Quan es fa tard anem a Kathmandu ja que ell té
assaig però se'n va la llum i no poden tocar, així que
anem a casa de l'avi i després a sopar amb uns amics
a una taverna newarí. 

He menjat de tot, millor dit, quasi de tot. No sé el que
he menjat, ni ho vull saber. De fet estava tot bo, encara
que agunes textures i gustos ... 

A les 10 un amic em porta en moto a casa on Bijay
està esperant-me. Fem la xarradeta i a dormir. 

11-11-2008 Dimarts
De bon matí truca Mukti per a dir-me que la dona i

son germà venen avui (jo ja hom sabia) però de totes
maneres no canviem els plans ja que Bijay ja se n'ha
anat. 

Jo vaig a ca Mukti a netejar un poc, pegar quatre
agranades. Després ell se'n va a fer-se una foto per a
no sé quin cartell. Torno a casa em pego una dutxa, de
tant en tant cal fer-ho, encara que estiguem a Nepal.

Cap al tard, sobre les sis, vaig a casa Mukti a veure
si han aplegat Cinta i Àlvar. No estan. Anil, nebot, que
està a una tasqueta de davant em dona les claus.
Espero una estona i me'n torno amb Anil a casa. Quan
estem berenant toca Mukti que la parella estan casa
baje.

Quan és hora de sopar vaig a ca l'avi i allí està els
dos. Després de les salutacions corresponents
acompanyo a Àlvar al cyber ja que vol comunicar a la
dona i fills que han aplegat bé. Anem amb Cinta a
comprar algunes coses per a desdejunar demà.

Jo, de moment, no em canvio de casa, ja ho faré

demà abans d'anar-nos-en al trek, així Cinta ho
acabarà d'organitzar tot al seu gust.

Ja passades les festes, Kathmandú està molt més
tranquil, no hi ha tanta gent, ni tant de tràfic. Això sí:
continua tan caòtic com sempre.

Quan vas per la “Diagonal” no hi ha els embossos
constants que hi havia a final del mes passat, en plenes
festes de Thiar.

En pondre's el sol, poc abans de les sis, l'activitat de
la ciutat és nul·la. Les petites tendes que hi ha en tots
els carrer, una tenda al costat de l'altra, van tancat i al
poc temps no es veu ningú. I si és una nit que no hi ha
llum al barri i sense lluna, com aquell que diu, has
d'anar a palpons. En aquest país la vida va de sis a sis.

Una diferència que he trobat ens les nits,
comparades a les de l'any 89, és la falta de gossos. En
aquella època feia temor anar per la nit ja que t'eixien
un munt de gossos que anaven solts per la ciutat. Ara
no, no se'n veuen.

Ja no fa la calor de quan vam arribar, ara per la nit ja
t'has posar alguna cosa de mànega llarga, sobretot si
vas en moto, en cara que siga de paquet.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXV)

ORA sí, ORA no... 
o de com fer que els

ciutadans pagaren per
allò que era gratuït
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enicarló ha renovat l'únic
aparcament públic de la

ciutat, permetent la recuperació de
125 places i fent les instal·lacions de
la plaça de la constitució més
accessibles gràcies a la posada en
funcionament de l'ascensor que allí hi
era. L'empresa JUJOSA, adjudicatària
de l'explotació del servei d'ORA i de
l’aparcament subterrani, va acceptar
les millores en el servei exigides pel
consistori de Benicarló i que
passaven, entre unes altres, per
restaurar el susdit servei de
l'aparcament subterrani. Ho va fer
adaptant els diferents serveis que
havia d'oferir als ciutadans... però
sense tenir-los massa en compte.
Durant 15 dies, el servei d'ORA va ser
gratuït… per qui ho sabia. Tot i que les
màquines expenedores de tiquets
estaven obertes i funcionaven amb
total normalitat.

Paguem... encara que no calga

La web municipal avisava que “la
zona blava serà lliure durant unes
setmanes”, en data 20/04/2010.
L’explicació que oferia era que “amb
motiu de la nova adjudicació de la
gestió dels aparcaments de la zona
blava, els aparcaments inclosos en
aquesta zona no seran de
pagament. Aquesta situació es
mantindrà fins que es condicionen
els aparcaments, la senyalització i
la maquinària. Pel que fa al
pàrquing de la plaça Constitució,
estarà tancat fins que comence a
operar la nova empresa
adjudicatària”. Com hem dit açò era
a data 20/04/2010.

L’avís només es publicitava a la
pàgina web de l’ajuntament perquè
que cap de les màquines
expenedores tenia un rètol on
s’indiqués que durant unes setmanes
el servei seria gratuït. Esta situació

contrasta amb la viscuda en altres
ocasions, que si que s’avisà als
conductors de la gratuïtat del servei

El malestar ha estat la nota
dominant entre els ciutadans, que
consideren “un greuge comparatiu”
entre els que han pagat i els que, per
casualitat (i això de les casualitats en
aquest cas és més quer dubtós),
s’han trobat amb un agent de l'ORA,
que si que informava que la zona
blava era gratuïta. Així les coses,
l'ajuntament/ORA ha continuat
ingressant una bona quantitat de
diners, que no els corresponia, a
costelles dels innocents conductors i
veïns de les zones afectades que
acomplien amb la normativa
reguladora de la zona blava (encara
que sense funcionament real). “M'han
estafat”, assegurava un usuari. “Em
sento com un babau”, denunciava un
altre. Malgrat aquest malestar, l'edil de
Governació, com si la cosa no anara
amb ell, ho té clar: “en la Policia no hi
ha cap queixa”, sosté. No obstant

ORA sí, ORA no... 
els ciutadans pagant per allò que no havien de pagar
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text REDACCIÓ

BON TEATRE!

Segona jornada d’handbol inter-
instituts. Els resultats d'aquesta
jornada han estat:

LOS MAGOS DEL BALÓN - 9
LOS TROMBONES- 10

ELS TORRATS - 0
LOS GALÁCTICOS- 3

LOS BOATS 63 - 8
SUBIETIC JUNIOR-11

LOS TROMBONES - 12
LOS GALÁCTICOS-7

SUBIETIC JUNIOR - 8
LOS TROMBONES -20

1r LOS TROMBONES, 8 punts
2n SUBIETIC JUNIOR, 6 punts
3r LOS BOATS 63, 3 punts
4t LOS GALÁCTICOS, 3 punts
5é LOS MAGOS DEL BALÓN, 2p. 
6é ELS TORRATS, 0 punts

CLUB HANDBOL PENÍSCOLA 

Jornada d'handbol platja dins de la
setmana de l'esport de la ciutat en el
mar. Van jugar equips de tota la
província en les categories alevins i
benjamins. Els 3 primers classificats
van ser:

BENJAMINS: 1er ONDA B, 2n
ONDA C, 3er ONDA A 

ALEVINS: 1er BENICARLÓ A, 2n
ONDA A, 3er PENÍSCOLA

text FHBM

COPA PRIMAVERA 
4 COLORS

El passat cap de setmana es
va estrenar a Benicarló
l'adaptació teatral de Josi
Ganzenmüller de "El Club de
los poetas muertos". 

Les dues representacions van
tenir un absolut èxit de públic i els
actors de "La escalera" van rebre
un merescut aplaudiment 

A més, els més menuts de
l'escola de teatre L'Escenari van
representar l'obra "Supertot". 

text REDACCIÓ
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això, si que reconeixia que “les
màquines estaven obertes perquè les
estàvem provant, però si no treies el
tiquets no et denunciaven”. I els que
les van “provar” van ser els innocents
que, considerant l’honestedat de qui
ens governa, ara s’han assabentat
que han fet, com vulgarment es diu,
de pardillos, pagant una en una zona
blava que era completament gratuïta.

Ampliació de la zona ORA 
Una de les condicions del plec

d’adjudicació del servei era la millora
de la zona d'aparcament ORA, amb
l'ampliació de les zones de pagament
en el municipi. Així, s'han incorporat,
als vials on és necessari passar per
taquilla, el carrer Alcalà de Xivert i la
del doctor Pera, al costat de les noves
dependències municipals
d'Urbanisme. D'aquesta manera, el
consistori obté una nova font
d’ingressos derivada dels incauts
veïns que necessiten fer gestions a la
Casa de Tots i no tenen més remei
que utilitzar el cotxe. Malament ho
tenen els qui viuen en el centre de la
ciutat, que han vist com aquesta nova
estratègia elimina d'un colp prop d'un
centenar de places d'aparcament, que
vénen a sumar-se a les de la zona de
vianants. I pitjor se'ls està posant als
qui viuen prop de doctor Pera. El
consistori ha eliminat places
d'aparcament gratuïtes…que es
queden buides, perquè tot el món ha
descobert que aparcar en Mercadona
és gratis. Tant és així que l'empresa ja
estudia la instal·lació de barreres que
obliguen a realitzar una compra en
l'establiment per a poder aparcar de
forma gratuïta. 

I altra de les condicions és que
l'empresa adjudicatària està obligada
a realitzar el manteniment de la zona,
que suposa el repintat de les places
d'aparcament amb pintura blava dues
vegades l’any. Ni curts ni mandrosos,
com denunciava la passada setmana
La Veu, un dimecres a la tarda, a
l'hora d'obrir el mercat, van decidir
que era el moment més oportú per a
marcar les places. Van tallar el trànsit
en el carrer que envolta el mercat i

van deixar fora als proveïdors,
bàsicament venedors de peix que a
aqueixa hora pujaven de la subhasta
de la llotja amb el peix fresc llest per a
vendre. Els malabars que van haver
de realitzar els uns i els altres per a
accedir al mercat van ser dignes d'una
pel·lícula de Berlanga… 

El pàrquing de la plaça de la
constitució ja no té estalactites 

Des de la seua obertura fa ja
alguns anys, l'aparcament subterrani
havia acusat les filtracions d’aigua de
font de la plaça superior, provocant
que un sector complet haguera de ser
tancat al públic per les estalactites
que naixien del sostre. Ara, amb
aquests problemes solucionats
gràcies a la instal·lació de la nova font
de Cuen-Ca, l'aparcament ha tornat a
obrir les seues portes amb totes les
seues places a la disposició del
públic. “S'ha renovat la il·luminació,
s'ha pintat i es regularà l'entrada i
eixida amb barreres”, explicava el
regidor Marzal. A més, s'ha ampliat
l'horari d'obertura, que ara serà de 8 a
24 h. i la primera mitja hora d'ús serà
gratuïta, atenent les demandes del

sector comercial de la ciutat. En
aquest sentit, l'edil anunciava que
“s'està estudiant crear un bono
perquè els comerciants el puguen
regalar als seus clients, com una
espècie de premi de fidelització” i que
ja s'estan mirant diversos models.

A més, s'oferiran diverses
modalitats d'abonaments perquè els
usuaris puguen optar per la que més
s'adapte a les seues necessitats.
Marzal espera que amb aquestes
millores l'aparcament siga del gust
dels usuaris “que mai l’han vist amb
bons ulls” malgrat estar situat en el
centre del municipi. Tant la zona ORA
com l'aparcament subterrani han
mantingut les tarifes que tenien amb
l'anterior concessionària “perquè són
molt econòmiques per als usuaris”,
explicava Marzal. Per a l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo,
l'obertura de les instal·lacions servirà
“per a solucionar les deficiències
d'aparcament a la ciutat” i recordava
que amb l'inici en breu de la
urbanització del sector UA19 es
construirà un nou aparcament públic,
aquesta vegada en la zona nord del
municipi. 

ve de la pàgina anterior

El pàrquing de la plaça de la constitució ja no té estalactites 

Així va quedar demostrat diumenge passat amb la
disputa en el poliesportiu del Col·legi Lledó de
Castelló de diverses competicions, la Copa
Comunitat Valenciana i el Trofeu Federació. 

Els resultats obtinguts per les gimnastes

benicarlandes van ser els següents: 

En categoria prebenjamí individual, plata per a María
Añó. 

En categoria benjamí, plata per a Marta Gimeno,
bronze per a Laura Hernández, mentre que Paula Bou
va ser quarta. 

En categoria junior, or per a Andrea Mundo i plata per
a Tania González. 

En el Trofeu Federació 2, plata per a l'equip format
per Paula Muntanyès i Elena Salvador. 

En infantils, or per a Paula Muntanyès i plata per
Elena Salvador. 

En el Trofeu Federació 1, or per a l'equip format per
Sandra Batalla i Laia Montero. Totes aquestes
gimnastes es donaran cita en el Campionat Autonòmic
que es disputarà a les acaballes de l’any.

text i fotos VICENT FERRER

La base del Club Mabel segueix donant bons resultats

El club Esportiu Benicarló i la Regidoria d'Esports
de l'Ajuntament de Benicarló organitzen per aquest
estiu un campus de futbol per a xiquets i xiquetes de
sis a dotze anys, Benicamp, que es desenvoluparà
en el Camp Municipal Àngel Alonso en tres torns.

El mateix es farà en tres torns: el primer del 21 de
juny al 2 de juliol; el segon del 5 de juliol al 16 de juliol;
i el tercer del 19 de juliol al 30 de juliol. Tots ells amb
horari de matí, de les 8,30 hores fins a les 13,30 hores,
amb horari d'entrada flexible, de 8,30 a 9,00 hores. Per
els participants el club ha preparat una llarga llista
d'activitats, amb el futbol com base, però amb

alternatives, jocs infantils, tallers de manualitats, deures
de vacances, eixides i excursions. Els xiquets seran
atesos per personal especialitzat en educació primària i
primers auxilis. Les quotes per torn seran de 85 euros,
amb descompte per a germans. Tots els participants
rebran un pack de benvinguda amb una motxilla i dues
samarretes; tindran assegurança d'accidents que
cobrirà totes les activitats i al final hi haurà la festa
Benicamp amb els pares. Per inscriure's cal emplenar
una fulla i presentar-la al costat del justificant de
pagament a la regidoria d'esports o en AXA Seguros.
Inscripcions que s’acceptaran per rigorós ordre de
presentació. L'organització comunicarà amb suficient
antelació totes les qüestions de detall relacionades amb
l'inici, desenvolupament i finançament del Benicamp.

text i foto VICENT FERRER

El C.D. Benicarló organitza un campus d'estiu 

Ja està oberta la inscripció per el XXX Torneig
d'Estiu de Futbol-Sala “Ciutat de Benicarló” que, en
aquesta ocasió, està organitzat per l'Àrea d'Esports
de l'ajuntament de Benicarló. 

Es disputarà del 28 de Juny al 6 d'agost, en la
tradicional pista “del Marynton”. El nombre de places
màximes per a participar és de 21 equips i els

interessats poden sol·licitar informació als telèfons: 625
655 249 – 659 375 808, o en el mateix Ajuntament de
Benicarló (Àrea d'Esports). El preu de la inscripció és el
mateix que l'any passat: 400 € (més 100 € de fiança) i
es repartiran 2.600 € en premis. El termini d'inscripció
finalitzarà quan es complete el nombre màxim de places
disponibles (21) o, si no s'arribara a aquesta xifra
d'equips, el dia del sorteig de grups, que serà el 25 de
juny, a les 21,30 h., en el Saló de Plens de l'Il·lm.
Ajuntament de Benicarló.

text GREGORIO SEGARRA

Oberta la inscripció per el XXX Torneig d’Estiu de Futbol Sala “Ciutat de Benicarló”
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Aquesta setmana han finalitzat els
treballs de condicionament de la
Biblioteca del Marqués que es troba
ubicada al Saló Noble de l'Ajuntament de
Benicarló.

La col·locació de vidres a les
prestatgeries que contenen els volums
de la Biblioteca ha estat l'última actuació
per culminar l'adequació de la col·lecció
de llibres del Marqués. L'objectiu evitar la
pols i protegir els llibres al màxim del pas
del temps. Anteriorment, es va tractar la
fusta dels mobles que contenen els
llibres i només falta acabar de catalogar
els llibres, entre els quals es troben una
gran diversitat d'obres, des d'exemplars
de caràcter jurídic o històric fins a llibres
de viatges, de música, diccionaris, etc. 

Una part important de la biblioteca la
integren publicacions tècniques sobre
enginyeria o legislació, moltes d'elles
editades en francés. No en va, el seu
propietari, el Marqués de Benicarló, va
ser un destacat enginyer de camins i
diputat a Corts. A finals del segle XIX va
adquirir el Palau de Benicarló, actual seu de les Corts
Valencianes, on va fixar la seua residència i on va
ubicar la seua biblioteca personal. Aquesta biblioteca,
que es calcula que contenia uns 6.500 exemplars, és
la que va deixar en donació a l'Ajuntament de
Benicarló.

text REDACCIÓ

Finalitza l'adequació de la Biblioteca del Marqués 

La Biblioteca inclou
exemplars de gran valor que
daten des de mitjans del segle
XIX fins al final de la guerra
civil.

Cicle de conferències “Els divendres del Setrill”

Local social Penya Setrill, 28 de maig de 2010, 20,00 h.

EL TEATRE: Un món de somnis.
Conferenciant: XIMO SOLANO

Un benicarlando universal enamorat de la seua professió, actor de cinema, teatre i televisió, que ens

oferirà una conferència al voltant d’alló que més l’apassiona: el món del teatre.

2 BENICARLÓ: Guillamón, Raúl Mora, Oscar,
Javi Flos (Alejandro, min. 60), Víctor Esbrí, Pitu,
Vázquez, Anta, Ovi (Paco, min. 75), Monti i Kamal.

0 POBLA DE FARNALS: José Luís (Ismael, min.
46), Villaplana (Fran, min. 63), Alex, Ivanov, Dani,
Jesús (Amalio, min. 68), Angel, Cantoná, Toto (Aitor,
min. 55), Prieto i Mario.

ÀRBITRE: Jordán Ribes, del col·legi valencià,
auxiliat per Belmonte Martínez i Miralles Selma.
Ensenyà tarja groga als locals Raúl Mora, Oscar i
Kamal; als visitants José Luís i Amalio.

GOLS: 1-0 min. 2, Pitu, de penal. 2-0 min. 29,
Vázquez.

INCIDÈNCIES: Un centenar de espectadors en el
Municipal Àngel Alonso, en partit jugat a las dotze del migdia.
Els dos equips li van fer el passadis al juvenil del Benicarló
Base Futbol por guanyar la seua lliga y ascendir de categoria.

Tancament de temporada agredolç a Benicarló, amb el
club degà de la comarca descendit de categoria, però amb
l'alegria de veure l'ascens dels juvenils. Una Lliga que va
començar amb les aspiracions de millorar l'anterior, però que
es va anar complicant a poc a poc fins caure en llocs de
descens, d'on mai es va poder eixir. El partit es presentava
còmode per als dos equips, atès que La Pobla de Farnals
tanca la classificació, i això es va poder veure perfectament
doncs, per els benicarlandos, als dos minuts de partit, Monti
va ser objecte de penal, que va transformar Pitu, malgrat que
José Luís es va llançar pel costat bo.. Un gol que va
esperonar al rival, que malgrat la seua situació es va mostrar

durant tot el partit molt combatiu, prova d'això és que a punt
va estar d'empatar el partit als nou minuts, però la rematada
de Prieto es va estavellar en el travesser. L'equip valencià es
va animar, però el Benicarló a la contra es va mostrar letal, i
solament va ser frenat pel linier que va assenyalar tres fores
de joc inexistents. Toit i així, i en jugada idèntica, Vázquez
se’n va per velocitat, li fa una canella al porter i marca el
segon. Gol amb el que va finalitzar la primera part. Després
del descans l'equip visitant canvià de porter, doncs el seu
entrenador va fer jugar a tots els que es van vestir, mentre
que el Benicarló va voler sentenciar el partit, però van fallar
diverses ocasions clares per marcar, arribant a la porteria
contrària amb avantatge numèric, però l’invidivudalisme els
va acabar perjudicant. Va poder animar el partit el visitant
Àlex, ja que va disposar d'un penal per a marcar, però el seu
tir el va rebutjar Guillamón a l'endevinar-li la intenció. D'ací al
final poc més en un matí calorós on els jugadors van acabar
acusant l'alta temperatura.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló tanca la lliga guanyant al Pobla de Farnals

Aquesta biblioteca, que es calcula
que contenia uns 6.500 exemplars,
és la que va deixar en donació el
Marqués a l'Ajuntament.

text CNB

Darío Anta España, el benjamí del Club Natació Benicarló

El naixement de Darío Anta
España suposa una alegria per a
tot el Clubç Natació Benicarló i des
d'ací donar-li la benvinguda al que
serà el nostre fitxatge estrella i a la
vegada el més jove nedador de la
temporada 2009-2010. Aquest
esdeveniment ho realitzem al
costat de la seua germana, també
nedadora, Noemí Anta Españaa,
la qual és entrenada per Miryam.

Felicitats a Cristina i Toño,
pares d'aquest  bebé nascut fa
escassament 3 setmanes. Així que
a gaudir-lo, que el temps passa
molt ràpid.
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Un any més la Banda de Música "Ciutat de
Benicarló" obté el primer premi en les desfilades de
Moros i Cristians de Lleida, acompanyant a la
comparsa mora Al-leridis, entre d'altres bandes i
nombrosos grups musicals.   

La peça que va interpretar la Banda a la entrada de
la plaça de Sant Joan  en la desfilada matinal,  va ser
"El president", marxa mora de Miguel Picó Biosca.
Aquesta desfilada s'inicia al carrer de Cavallers,
passant pel arrer Major fins la plaça on fan l'entrada les
bandes de música. Posteriorment totes les agrupacions
interpreten conjuntament una peça que aquest any va
ser "Ximo" de José Mª Ferrero. El nostre president
Carlos Sanchez, va recollir aquest premi, per cinquena
vegada, i que els músics el dediquen al nostre director
Pablo Anglés, que no va poder estar present al formar
part del jurat del Certamen provincials de Bandes de
València, en la mateixa data. 

text REDACCIÓ

PRIMER PREMI PER A LA BANDA EN LLEIDA

I és que amb l’increment de la demanda el club es
veu obligat a fixar-se uns limites que vénen donats per
l'apartat econòmic. El club ja està treballant amb
jugadors sense edat de tenir llicència per a la pròxima
temporada. Donada l'actual situació el club solament
pot formar quatre equip de prebenjamins, quatre
benjamins, quatre alevins, dos infantils, dos cadets i dos
juvenils. Tot això obliga el Benicarló Base futbol ha
haver d’acotar el nombre d'inscripcions, que vindran
marcades per les necessitats de cadascuna de les
categories. El club obrirà el període de preinscripció el
15 de juliol i per això han remès carta als pares pensant
en la pròxima temporada i en el final de la present. El 20

de juny el club celebrarà el tradicional menjar de
germanor, i per a aquesta ocasions s'ha pensat en “un
pa i porta”, on cada equip s'organitzarà per a dur el
menjar que preferisca. És la gran festa del futbol base,
on el club dirà oficialment adéu als cinc juvenils que
deixen l'entitat per a enrolar-se en el CD Benicarló.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló Base Futbol obre els seu període d’inscripcions

Encara no ha finalitzat la temporada i la
directiva del Benicarló Base Futbol ja està
pensant en la pròxima temporada pel que fa a
la seua escola de futbol.

El ple de l'ajuntament de Benicarló ha aprovat
prop d'un milió d'euros de reconeixement
extrajudicial per al pagament de factures pendents
des del 2009.

En concret, es destinaran a aquest apartat 940.000
euros provinents del romanent del pressupost del
passat exercici, que s'ha tancat amb 1’8 milions d'euros
sobrants després de la liquidació dels comptes
municipals. El portaveu del Partit Socialista, Enric
Escuder, es mostrava d'acord amb el pagament de les
factures pendents, encara que exigiria a l'equip de
govern que “s'amortitzen crèdits per valor de 537.000
euros, tal com marca la llei” conforme a la quantitat

resultant de la liquidació. De la mateixa opinió era
l'interventor municipal en l'informe que acompanyava la
modificació dels comptes. Escuder posava en
evidència que “hi ha crèdits oberts que ni s'usen ni
s'usaran mai i que hem d'estar pagant els interessos”,
lamentant que aquesta situació es produïsca “en una
època de crisi”. Per això, sol·licitava que “es controle el
balafiament” que al seu entendre està provocant
l'equip de govern popular. Escuder va proposar que “es
generen nous ingressos i es continga la despesa
corrent” per a ajudar a les arques municipals a eixir de
la situació de crisi en la qual es troba. Els socialistes,
igual que els seus companys d'oposició del Bloc, es
van abstenir en la votació plenària al considerar
negativa la proposta popular. “Però les factures s'han
de pagar, qui no poden pagar els resultats de
determinades gestions són els ciutadans”, assegurava.

text REDACCIÓ

BENICARLÓ APROVA EL PAGAMENT DE FACTURES PENDENTS DES DEL 2009

Després d'unes setmanes d'incertesa entre
els afeccionats i la plantilla de l'equip
benicarlando, la passada setmana es donava
a conèixer la solució a la problemàtica, a
l'anunciar, en roda de premsa el fins a ara
president, Ximo Bel l'adéu a la presidència de
l'entitat, després de catorze anys en els que
va aconseguir pujar l'equip de Primera Divisió
B a la Divisió d'Honor.

Ximo Bel indicava, “vull dir que la meua
decisió de no aparèixer en públic no va voler dir
que desatenguera l'equip, perquè hem seguit
treballant per a solucionar tots els problemes que
teníem. Aquet acte és una transició amistosa, en
la que hi ha hagut coses fonamentals en la
negociació que són: que l'equip estiguera en Divisió
d'Honor i que el mateix estiguera a Benicarló, cosa que
coincidim les tres parts des d'un inici. Vull dir que
donaré suport a la junta gestora en tot el que vulguen,
jo i la meua família. Agraïsc el suport que durant 14
anys he tingut al capdavant del club i espere que aquest
projecte seguisca endavent molts més. No vaig a
contestar preguntes del passat, del futur ja parlaran els
que entren. Tot i així vull agrair tot el suport que he rebut
de l'alcalde Marcelino Domingo”. Va cedir Bel el
micròfon a José Bernat, portaveu de la Junta Gestora,
qui va dir, “hem entrat a formar aquesta junta a petició
de l'alcalde de Benicarló i anem a treballar perquè
continue el projecte, però per això demanem des d'ací
el suport de l'afició i de les penyes. I a més vull agrair-li

a Ximo l'haver dut l'equip a la Divisió d'Honor!. Per la
seua banda l'alcalde Marcelino Domingo va manifestar,
“Ha estat un calvari el que he passat en els últims
mesos, he dialogat molt per a trobar una solució per a
la temporada que finalitza i per al futur del club. Un pla
de viabilitat s'establirà perquè tot el món cobre el que se
li deu, segons les nostres possibilitats. Mentre siga
alcalde de Benicarló no vaig a permetre la desaparició
de l'equip. Vull agrair a Ximo Bel l'esforç realitzat durant
tots aquests anys. Avui hem arribat a una solució però
al mateix temps que hi ha gent que ha entrat en la junta
fent un esforç el mateix li demane als afeccionats al
futbol sala”. Se li va preguntar a Bernat pel futur de la
plantilla i va respondre “anem a mantenir una reunió
amb el tècnic i la plantilla”. I respecte a l'entrenador va
dir que volen que seguisca dirigint l'equip.

text i foto VICENT FERRER

Una gestora es fa càrrec del Benicarló Aeroport Castelló
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O P I N I Ó

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
José Cholbi Diego, ha instat l'ajuntament de
Benicarló a contestar la queixa d'un ciutadà
respecte a la seua responsabilitat patrimonial per
un accident que va patir en el Camí de Sant Gregori. 

Els fets es remunten al 4/04/2008, quan el
demandant circulava pel camí, la seua ruta habitual al
treball, que es trobava tallat per obres de canalització,
havent de desviar-se per l'Ermita. En el camí va trobar
dos cotxes de front i al fer marxa arrere per a
permetre'ls el pas, el cotxe es va inclinar bruscament a
l'haver un gran desnivell. Aqueixa maniobra li va causar
danys en el coll i en l'esquena, acudint al Centre de
Salut on va ser atés de les lesions. Per indicació de les
oficines municipals d'Urbanisme, amb data 08/04/2008
va sol·licitar informe de la Policia Local i va presentar un
primer escrit davant l'Ajuntament de Benicarló, que no
va ser contestat, pel que el dia 23 del mateix mes, va
tornar a presentar escrit relatant els fets juntament amb
l'informe de la Policia Local de 14 d'abril en el qual
quedava constància de la realització de les obres. No
obstant això, no va ser fins al mes de novembre quan
va fer lliurament en l'Ajuntament dels informes mèdics i
els de la Policia Local i altres documents formulant una
reclamació per responsabilitat patrimonial. 

En el mes de gener del 2009, va rebre escrit de
l'Ajuntament en el qual se li concedien deu dies hàbils
per a aportar determinada documentació que va ser
lliurada, en part, amb data 27/01/2009. En el mes de
maig, més d'un any després de l'accident, se li va tornar

a requerir per part de l'ajuntament la documentació que
faltava, atorgant-li 5 dies hàbils per a la seua
presentació. Aquesta documentació es va presentar
amb data 13/05/2009, no tenint notícies des de llavors
el demandant. El Síndic de Greuges considera que el
retard municipal a dictar resolució expressa –ha passat
més de 1 any des de la presentació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial-, “incompleix manifestament
l'inexcusable deure de resoldre, imposat a les
Administracions Públiques i l'obligació de les quals ha
estat estesa i emfatitzada amb la reforma operada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, al prescriure, amb una
claredat meridiana, que l'Administració està obligada a
dictar resolució expressa en tots els procediments”. Així
mateix, recorda el Síndic, “el principi d'eficàcia (art.
103.1 de la Constitució Espanyola ) exigeix de les
Administracions Públiques que es complisquen
raonablement les expectatives que la societat
legítimament li demanda, entre elles, el deure
l'Administració de resoldre expressament les peticions i
reclamacions que li presenten els particulars, ja que el
coneixement total per l'administrat de la fonamentació
de les resolucions administratives constitueix un
pressupost inexcusable per a una adequada defensa
dels seus drets i interessos legítims”. En aquest sentit,
el defensor valencià dels ciutadans ha recomanat a
l'Ajuntament de Benicarló que “procedisca, com més
prompte millor, a dictar i notificar resolució expressa i
motivada en relació amb la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per l'autor de la
queixa amb data 21/11/2008”. El Síndic considera que
el silenci administratiu provoca “indefensió” en els
ciutadans i, en aquest cas, quan ja han passat més de
dos anys des dels fets denunciats, el consistori ha de
donar resposta a la demanda d'aquest benicarlando.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ TARDA DOS ANYS EN CONTESTAR UNA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

na vegada més  -i ja en
van no sé quantes- torna
a la portada el tema dels
que fan més soroll que

ningú. Això és una cosa que té molt
de mèrit perquè no tots són capaços
d’aconseguir-ho. Però aquesta
vegada he de reconèixer que les
fotos que es publiquen, sobretot la de
l’escala, són realment impactants i
sembla que l’assumpte és realment
preocupant i s’hauria d’anar prenent
mesures urgents. Però realment allò
que més emprenya és el greuge
comparatiu amb els pobles veïns.
Tots tenen grans passejos marítims a
la  vora de la mar, mentre que
nosaltres es veu que no tenim dret a
res. Però encara és més
emprenyador que alguns d’aquests
es queixen quan una infraestructura
educativa tinga la seua seu al nostre
poble, i no al d’ells. Ja està bé de
tanta gola, que per a qualsevol tràmit
nosaltres en hem de desplaçar, i ells
ho tenen tot a casa. Quin és el motiu
d’aquesta deixadesa cap a la costa
nord? Vés a saber. El més lògic seria
pensar que tot té a veure amb els
diferents colors polítics que governen
als pobles, barrejat amb alguns anys
de deixadesa i “sisiesa” (paraula
inventada per mi per a referir-me a
qualsevol polític que és incapaç de
portar la contrària al seu interlocutor)
dels nostres polítics de torn. Però per
sort, tenim aquestes associacions
que defensen la identitat del nostre
poble i els seus arrels, a l’hora que no
permetrien mai l’urbanisme salvatge i
la massiva construcció de grans
edificacions. Per cert, he estat fent
números i m’he adonat que si la mar
s’engoleix de dos a tres metres de
costa a l’any, quan voldran començar
les obres l’aigua de la mar arribarà a
l’actual carretera general i futur
“boulevard”. He pensat que, amb
aquesta circumstància, podem
aprofitat i fer directament el passeig
marítim  en lloc del “boulevard”. Ens
estalviaríem un bon grapat de
quartos.

Passo pàgina i em trobo amb una
notícia impactant: “El IVVSA oferta
VPP”. La lectura d’aquest titular m’ha
deixat intrigat perquè així, de sobte,
he tingut un bon grapat de dubtes.
Tant d’acròstic m’ha marejat i ja no sé
qui és qui. Segurament el primer
hauria de ser IVHSA, i el segon HPP,
però suposo que tanta lletra “h”
molestava. En fi. Però he seguit
llegint i he vist el preu de les cases de
protecció pública. No sé si hi haurà
molta gent que s’ho puga permetre,
sobretot tenint en compte les
condicions que s’han de reunir per tal
de poder accedir a les mateixes.

Cada dia em vaig més incapaç de
comprendre tot allò relacionat amb
l’urbanisme i les seues inabastables
ramificacions. He de reconèixer que
no he entès res del que apareix a la
pàgina sis. M’he fet un embolic de
palangre i encara no m’he assabentat
qui té els vuitanta milions de peles
dels que es parla. Que si un vial per
ací, que si una via estructural, que si
un pont al Barranquet que no es farà,
que si aquells ara tenen més metres
que aquests per a fer casa... això és
massa per a mi. Per sot, tenim a

Cuenca que tot ho sa, tot ho comprèn
i tot ho domina. Sé que puc dormir
tranquil, Cuenca vela per l’urbanisme
del meu poble.

Sé que això que vaig a fer ara no
és més que predicar al desert, però
després de llegir la notícia de la
pàgina set, he de confirmar la manca
de responsabilitat d’alguns ciutadans
del nostre poble. Em refereixo a
aquells que treuen mobles,
matalassos, electrodomèstics vells i
altres trastos, i els deixen al costat
dels contenidors convencionals per
tal que se’ls emporte el camió de les
escombraries. El problema és que
aquesta colla d’incívics són molt
difícils d’identificar, però no estaria
malament portar-los allò que han
deixat al carrer fins a la porta de casa
d’ells i que passen tota la vergonya.

LA BONA NOTÍCIA DE LA
SETMANA

Què ha passat? Ciclisme, handbol,
natació... han fet fora els del futbol?
Si això és cert, és una gran notícia
per a aquesta casa, que es quedaria
sense la poma més podrida del
cistell. A vore si és veritat.   

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

text EL LECTOR

U

“He seguit
llegint i he vist
el preu de les
cases de
p r o t e c c i ó
pública. No sé
si hi haurà
molta gent que
s’ho puga
p e r m e t r e ,
sobretot tenint
en compte les
condicions que
s’han de reunir
per tal de poder
accedir a les
mateixes.”
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El grup municipal socialista de Benicarló ha reclamat
la creació de sòl industrial en la ciutat per afavorir la
instal·lació en el municipi d'empreses encaminades a
augmentar la riquesa del municipi. 

Els socialistes han denunciat la situació de falta de sòl
arran de l'anunci fet per l'equip de govern, que proclamava
dies enrera la posada a la disposició de les empreses de
103.000 metres quadrats de sòl industrial en el polígon El
Collet després de la urbanització a la qual està sent sotmès
el sector 2. Enric Escuder, portaveu del PSPV, denunciava la
“falsedat” de les declaracions realitzades per l'alcalde del
municipi, Marcelino Domingo. “Només s'ha regularitzat la
situació, s'ha urbanitzat el que ja estava ocupat per
empreses”, explicava Escuder, qui demostrava que
“d'aqueixos metres, només queden lliures per a noves
empreses 13.000, que suposen el 13% del sector”. En aquest
sentit, Escuder ha exigit al SEPIVA “que urbanitze més sòl
industrial” per afavorir la implantació d'empreses en el
municipi, una preocupació que no és nova en els socialistes.
Així, des del grup municipal s'ha vingut reclamant al llarg de
totes les legislatures la necessitat d'ampliar el polígon
industrial del municipi fins a aconseguir la reserva de sòl
necessària per a “donar resposta a les demandes de les
empreses que es volen implantar en la nostra ciutat”. De fet,
El Collet està en aquests moments pràcticament al cent per

cent d'ocupació una vegada esgotat el sòl que han generat
les tres fases del Polígon Industrial el Collet, de 330.481
metres quadrats en total. 90 empreses es troben en aquests
moments enclavades en ell i els socialistes han lamentat “que
no haja més per culpa de la falta de sòl”. 

En aquest sentit, han recordat que la ubicació del Collet és
estratègica de cara al futur, ja que es troba situat al costat de
la AP 7 i del desdoblament de la N 340. Respecte a aquesta
última, cal recordar que l'únic vial d'entrada a Benicarló es
construirà aprofitant la via de connexió entre la ciutat i el
polígon. D'altra banda, els socialistes benicarlandos han
denunciat els abocaments que la ciutat està realitzant en el
mar des de la planta de pre-tractament. “Els pescadors de
Benicarló volen convidar al regidor de Medi ambient a
banyar-se on ixen les aigües de l'emissari”, desvetlava
irònicament Escuder. I és que l'edil popular va mostrar dies
arrere unes analítiques corresponents a les aigües de la
platja on l'emissari submarí aboca les aigües després de
tractar-les en la planta. “Tots sabem que allí només es lleven
quatre plàstics i que els altres quatre van al mar, la xocolata
segueix sent el mateix”, denunciava. El socialista va mostrar
la seua indignació per les declaracions del regidor de Medi
ambient i va assegurar que “no es pot dissimular que
Benicarló està abocant al mar aigües fecals dient que hi ha
una planta de pre-tractament. Les aigües que ixen, ixen
brutes i molt brutes” va concloure. 

text REDACCIÓ

BENICARLÓ ESGOTA EL SEU SÒL INDUSTRIAL

(En record a don Paco Catalán,

que resava amb tanta fe les oracions

del mes de Maria) 

El Benicarló va acomiadar la
temporada tot perpetrant un partit que
es va jugar amb traiduria en la més
estricta clandestinitat diumenge
passat a les dotze del migdia. Com
que sóc un aficionat poc aficionat i poc
soci poc compromés amb la causa,
just després de dinar em vaig
presentar allà dalt al camp aquell amb
un sol de misericòrdia que queia amb
la il·lusió de poder acomiadar l’equip
del meu cor de la regional preferent.
Però no, no vaig vore moviment i vaig
pegar mitja volta. Vaig saber després
que havíem jugat de matí contra l’últim
classificat (em penso que la Pobla de
Farnals) i que havíem guanyat per dos
gols a zero. Ara ja s’ha acabat tot,
s’han acabat els patiments, s’ha
acabat anar arrossegant el nom del
poble jugant amb tres porters a l’equip
inicial i presentar-se als partits sense
suplents. S’ha acabat el ball
d’entrenadors i de fitxatges fallats com
les ametles al mes d’octubre, s’ha
acabat tanta novatada. Ara és temps
de reflexió, de convocar una
assemblea i fer les coses amb
coneixement. 

Quin ha de ser el plantejament de
cara a la propera temporada? Sé que
la meua opinió val poc –no sóc més
un soci poc compromés- però ja que
tinc lloc on dir-la, doncs això, la diré.
La política a seguir només pot ser la
de l’anterior campanya. Tot gent de la
casa, que jugue amb el Benicarló
perquè li vinga de gust jugar amb el
Benicarló i que a més se’n senta
orgullosa. Tots els altres, espigoladors
diversos, psudomercenaris que ens
fan un favor, que s’abstinguen. No
n’hem de voler cap. I si amb aquesta
filosofia tenim vint xicots que li
pegaran millor o pitjor però que
correran i posaran sempre la cama
perquè sabran que representen el seu

poble ens podem aguantar o lluitar per
l’ascens, fantàstic. No ens hem
d’embolicar amb llibres de cavalleries
de voler pujar de categoria la primera
temporada, amb tranquil·litat que la
mateixa gent que anirà a vore el
Benicarló a preferent anirà a vore’l a
primera regional. 

La llàstima, com sempre, és que
ens haurem d’enfrontar contra
potències balompèdiques de pobles
d’aquells que t’has de desviar a posta
per poder arribar-hi. I això sí que em
fa ràbia. Tots aquests gata-rojos que
baixaran ací a la vora de la mar a
cridar com a rossins i recordar-nos
com som de desgraciats d’haver de
jugar contra equips de pobles com els
seus són absolutament insofribles. No
puc. No puc amb ells. No vull ficar
exemples, no siga cas que algú
encara se m’enfade, però, realment,
què fa el Benicarló anant a jugar
contra equips en què els jugadors, per
exemple, s’han de rentar la samarreta
a casa? En fi. 

Enguany, definitivament, ens
acompanyaran en aquesta travessia
pel desert els veïns del nord. Tots
plegats compartirem humiliacions i
vexacions, allà on anirem serem els
enemics a batre i faran dia del club.
Sí, segur. Parlo seriosament si dic que
m’haguera estimat més que haguera
baixat qualsevol altre equip abans que
el Vinaròs. No per res, és ben sabut
que m’agradaria vore’ls sempre per
baix de nosaltres (una o dos
categories, no?), sinó perquè entre tos
dos encarirem el mercat i ens ha
sortit, a tots dos també, una dura
competència pels llocs d’ascens. I em
sap mal, i ho dic de veritat, que hagen
d’estrenar un camp nou jugant contra
el Canet o qualsevol cosa així. Si jo
fóra directiu vinarossenc, parlaria amb
la federació perquè el primer partit a
casa es jugara contra el Benicarló, en
cap cas seria una cosa tan vergonyant
i si guanyem nosaltres, no els
passaria res perquè ja hi estan
acostumats. Sense anar més lluny, si
enguany ens hagueren guanyat, no
hagueren baixat. Què hem de fer? Les
coses vénen així. El Benicarló però,
té un avantatge sobre el Vinaròs. Que
jo recorde, encara no hem perdut mai
en partit oficial contra el Càlig. O sí
que vam perdre?  

ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS, ADIOOOOOOS!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Per a ells, la ciutat és un espai ple de perills que
pot convertir un simple passeig en una carrera
d'obstacles que, en ocasions, els impedeix arribar
al lloc que volien. 

20 persones amb discapacitat participaven en el
passeig de sensibilització que es va organitzar amb
motiu del Mes de la Discapacitat que s'està celebrant a
Benicarló. El grup posava prop de 40 multes
simbòliques als vehicles estacionats en llocs que
entorpeixen el pas de persones amb discapacitat o
mobilitat reduïda, com és el cas dels passos de
vianants. El seu objectiu era informar sobre les
conseqüències que té incomplir les normes

d'aparcament en les persones amb mobilitat reduïda.
Els usuaris de la Residència Sant Francesc i El Collet,
l’IVADIS, així com les entitats Afanias i Cocemfe
participaven en l'experiència, que se celebra per segon
any en la ciutat. En la seua visita al mercat de la fruita
i la verdura, s'informava a la població de les dificultats
d'accessibilitat urbana per a aquests col·lectius. 

Els cotxes mal estacionats són els que provoquen un
major nombre de conflictes per a les persones amb
disminució física, ja que els obliguen a variar la seua
ruta i fins i tot a desistir de la possibilitat d'arribar al seu
objectiu. Alguns dels conductors, descobrien sorpresos
l'avís del col·lectiu en el seu parabrisas. “És l'única
manera que la gent s'adone del dany que ens fan”,
assegurava Manolo Celma, president de COCEMFE.
Però no només amb vehicles mal estacionats es
trobaven els participants en el passeig. Obres que
envaeixen la calçada i obstaculitzen el pas, mobiliari
urbà mal col·locat i alguns passos mal adaptats també
formen part dels obstacles habituals amb els quals es
troben les persones amb mobilitat reduïda o,
simplement, les que circulen amb un carro de nadó. En
el passeig de sensibilització participava també la
regidora de Benestar Social, que comprovava de
primera mà les dificultats del col·lectiu en alguns punts
del recorregut.

text REDACCIÓ

ELS DISCAPACITATS ‘MULTEN’ ALS INSENSIBLES

foto: VICENT FERRER

La llàstima és que ens haurem
d’enfrontar contra potències
balompèdiques de pobles
d’aquells que t’has de desviar a
posta per poder arribar-hi.
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de les escombraries, amb el mòbil
apegat a l’orella, xerra que xerra, i
esta fent-li el reguer pertinent. La
qüestió és que ací no era,
precisament, una bossa
d’escombreries el que portava. I
així va anar. Ni normes de trànsit ni
punyetes. La foto no deixa lloc al
dubte.

Més mòbil
I si qui porta la maquineta

sembla que això de les normes de
transit no li va massa, al nostre
Marce, alcalde, sembla que
tampoc. I és que no és la primera
vegada que el veiem, i suposem no
serà l’ultima, conduint el seu
vehicle i xerrant pel mòbil. I és que
no està gens bé donar aquest “bon”
exemple d’acompliment de les
susdites normes. Ah, i no és que
l’ha vist un tafaner, l’han vist uns
quants d’aquesta colla, i molta més
gent. Semblava estar rodant una
nova versió d’aquella pel·lícula de
títol “La historia de un hombre
apegado a un móvil con oreja”. Si
l’enxampa la seua policia... el
multarà?

La buena crònica

Per més que l’hem fullejat i
fullejat, al nou Crònica de
Benicarló, d’aquest més que ha
sortit al carrer, tot hi són notícies
positives. I ja ens està bé, però no
cal fer-lo tant... I és que rellegint-lo
semblava que estiguem en altre
planeta i no en aquest que tot està
en crisi. Podríem dir, sense temor a
errar-nos, que podem estar davant
de la nova novel·la rosa de la vida
institucional del nostre il·lustríssim.
Això sí, nosaltres, el blau del
requadrat, per allò de la semblança
a... , quedaria millor si al proper
número el canvien directament pel
rosa.

La buena crònica (i 2)
De tota manera, tot i “saber” que

“Benicarló va bien”, caldria ser una
mica més discrets. I no ho diem per
les notícies en si, que també (les
negatives també són necessàries i
l’oposició també existeix), i és que
si hem de fer cas a les instantànies
on surt l’alcalde, el faraó, Escuder o
Guzman, la cosa no té color. En 12

surt Marcelino, en 7 Kuen-ka, en 2
Escuder i, en 0, Guzman. Com
diem, la cosa no té color, el PP
guanya per golejada i l’oposició...
l’opisició, ni existeix. I damunt fent
la competència a la premsa local.
No, si al final faran bo al BIM que,
almenys, informava del que
passava exclusivament del que es
coïa a dins l’ajuntament. Ara, com
no peguem una ullada al taulell
d’anuncis de l’il·lustríssim, ho tenim
clar per assabentar-nos dels
decrets. I ni així! El que diem La vie

en rose.

La còpia de Fraga
Mira tu per on, al potet dels

tafaners, de la setmana passada, li
han sortit imitadors. Així hem
escoltat com el cap de l’oposició

també es preguntava si el faraó
Kuen-ka, és banyarà a la sortida de
l’emissari per demostrar les seues
paraules que l’aigua que surt d’allí
no està contaminada. Pura i
cristal·lina que diguérem, vinga!
Estarem esperant-lo. I segurament,
pel que veiem, no serem els únics?
Els “bombatxos” ja els hi deixarem
nosaltres. Als americans... ja els
avisarà Marce. De tota manera no
seria d’estranyar que aviat ens
trobarem amb un canvi de nom,
“Playa Nuevo Palomares”. I amb un
potet penjat d’aigua recent estreta
de l’emissari, al costat del rètol
corresponent, amb el cinc para-sols
i la bandera blava on s’indicaria,
“Sin contaminantes, ni
conservantes”. “Sólo sabe a agua”.
La nova font de l’eterna joventut. 

ve de la pàgina anterior

Centraran la seua promoció en un producte
estrella de cadascun dels llocs de venda, però per
als benicarlandos, tots i cadascun dels que venen,
són especials.

Així ho han demostrat al llarg d'aquests anys
aconseguint que complisca mig lustre amb les seues
portes obertes i oferint el millor del camp i de la mar
benicarlanda. El Mercat Municipal de Benicarló
celebrarà els seus cinquanta anys de vida amb un ampli
programa d'actes que s'iniciaran amb un programa en
Ràdio Benicarló, un taller d'art floral i una jornada
gastronòmica. L'acte institucional tindrà lloc el 20
d'agost, el mateix dia que, cinquanta anys abans, es
van inaugurar les actuals instal·lacions del Mercat.
Dimarts que ve 1 de juny s'emetrà el primer programa
de Ràdio Benicarló dedicat a promocionar els productes
del Mercat. “El Mercat dia a dia” s'emetrà de dilluns a
divendres a les 10.30 hores i se centrarà en la promoció
dels denominats “productes estrella”, uns productes que
cada comerciant recomanarà diàriament als clients.
Durant la connexió en directe amb el Mercat, es
detallaran els “productes estrella” de cadascuna de les
parades del centre comercial i es recordarà als oïdors
l'àmplia oferta de productes de qualitat que ofereix el
Mercat de Benicarló. L'elecció del producte a
promocionar estarà basada en “el seu preu, la qualitat i
l'exclusivitat”, segons detallava Pere Baca, president de
l'associació de Venedors del Mercat. En els llocs, el
producte destacat estarà assenyalat amb una estrella
que ha estat dissenyada especialment per a l'ocasió,
com l'adaptació del logotip del mercat “que ara recorda
l'aniversari”. 

La segona activitat prevista és un taller d'Art Floral
que tindrà lloc tots els dimecres i divendres del 2 de juny
fins al 30 de juliol i que comptarà amb la col·laboració
del Taller de Formació de la Creu Roja. Els alumnes del
Taller confeccionaran centres florals, que se sortejaran
entre els clients del dia del Mercat i també dels
comerços de Benicarló, que se sumen d'aquesta
manera a les commemoracions del mercat. Una de les
activitats que a bon segur més públic atraurà serà la
Jornada Gastronòmica del dia 3 de juny que anirà a
càrrec dels alumnes del Centre Públic Integrat de
Formació Professional del cicle de Cuina i Gastronomia.
Els alumnes elaboraran tot tipus de plats amb els
productes del Mercat i serviran al voltant de 1.000
degustacions. L'acte institucional per commemorar el
50 aniversari del Mercat serà el 20 d'agost, el dia que es
compleixen els 50 anys de la inauguració. A més de
l'acte protocol·lari, aqueix dia s'inaugurarà una
exposició de fotografies sobre aquests 50 anys, en les
quals es podrà comprovar com hi ha famílies que
encara mantenen el lloc de venda 50 anys després. Els
actes commemoratius continuaran al setembre amb
unes jornades de promoció del peix fresc que tindran
com escenari el Mercat.

text REDACCIÓ

CINQUANTA ANYS DEL MERCAT MUNICIPAL DE BENICARLÓ AMB
PRODUCTES ESTRELLA 

El Mercat Municipal de Benicarló
celebrarà els seus cinquanta anys de vida
amb un ampli programa d'actes que
s'iniciaran amb un programa en Ràdio
Benicarló, un taller d'art floral i una jornada
gastronòmica. L'acte institucional tindrà
lloc el 20 d'agost, el mateix dia que,
cinquanta anys abans, es van inaugurar les
actuals instal·lacions del Mercat. 



12

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

O P I N I Ó 9O P I N I Ó

La mosca fallera
Farà unes setmanes els tafaners

ja vam destapar que al món faller
baixaven les aigües una mica
revoltes. I així, ens hem assabentat
que, segons sembla, en aquest
món faller ha entrat un personatge
que creu que aquestes són per al
seu llustre particular. I, “ni corto ni
perezoso”, com a les dos
comissions anterior que va estar ja
va donar que parlar, doncs, ha
volgut tirar pel dret i muntar-se’n
una pel seu compte. O siga, la seua
particular. Pel que hem pogut saber,
primer va entrar suavet dient que ja
tenia tots els papers presentats,
però més tard ha tret el seu geni i
ha començat a arremetre contra
Junta Local Fallera dient que no li
feien cas. Com diem, rebolicades

que estan les coses.

La mosca fallera (2)
De tota manera, sembla que els

experimentats presis de falla no
tenen intenció de deixar-s’ho
empassar i ja li  han fet veure, a
este personatge, que el seu afany
de protagonisme, no li sortirà a
compte. I és que, pel que sembla, la
mateixa JLF ja s’ha encarregat de
demostrar que ni ha presentat
papers, ni se l’espera... enlloc.
Total, tot ganes de fer l’indi i sobre
tot, promocionar el seu ... Ai, quanta
falta fa que els de l’Univers Fallero
tornen a entrar “en liza” per tancar
estos “desaguisados
folcloricofesterofalleros”! I és que el
món faller no és pot permetre que,
els pocs que són, és tiren els
trastos al cap.

La mosca fallera (i 3)
De tota manera, si amb la mosca

darrere de l’orella estan els presis
de les falles, els de la canallesca,
no els van al darrera. Si no tenien
prou amb els polítics, ara han
d’aguantar  a aquests ‘personajillos,
como venidos de la estratosfera’,
que tenen tantes ganes de
protagonisme, que veuen les rodes
de premsa com la millor forma de

guanyar fama. Yes, yes (queda més
internacional, com venen de fora),
és com aquells famosillos que van
als programes de colorins venent
fum, però cobrant i amb el seu
minut de glòria. Doncs en aquest
poble alguns van pel mateix camí i
han agafat les rodes de premsa
com el seu cau particular per donar-
se coba. De tota manera la premsa
ja els ha calat i la JLF sembla que
també... i han hagut d’aplicar-se allò
de “dónde digo, digo, digo Diego”. 

Neteja...
“Són, més o menys, les 6:30 de

la matinada a la plaça de la
constitució. La mànega de l’aigua
de la neteja va a tota pressió i a
dojo per deixar-la ben llustrosa. Ni
un paper s’escapa al xorro d’aigua.
I, si amb la mànega no en teníem
prou, una mitja hora més tard, a les
7:00, apareix la maquineta de la
neteja, que fot un soroll que ni sé,
polint el terra (perquè replegar no
replega molta cosa, ja ho veureu), i
tornant a tirar una mica d’aigua, per
allò que fa veure que serveix per
alguna cosa, es passa allí quasi tres
quarts d’hora. I, quasi arribades les
vuit del matí, per si no en teníem
prou, arriba el concurs
d’agranamenta amb la brigada de la
granera en rest per deixar-la, ben
polida”. Als tafaners no ens
estranyaria que qualsevol dia
veurem, fins i tot, com li arribaran a
passar el motxo. Al temps, que el
faraó és molt faraó, i la seua plaça
ha d’estra sempre més neta i polida
que el culet d’un nadó.

...o embruta
Però si a la plaça tenen eixa sort,

a d’altres zones del poble, no caurà
aqueixa breva. Com a molt, passa

la maquineta deixant una xorrets
d’aigua en paral·lel (no sabem
perquè, deu ser per allò que l’aigua
ho dissolt tot, tot i que amb dos
xorrets poca cosa farà, però...,
mentre va escampant pels laterals
bona cosa de la paperassa que no
arreplega i deixant el mig, “igualico,
igualico, que el difunto se su
aguelico”, o siga, com abans que
passara. O pitjor, si ens apuren, una
xumela com una casa de gran i tu
passaràs per un costat, tu passaràs
per l’altre, i la merda al mig ben
bonica ella per a la posteritat. Qui hi
farem, les xumeles a la zona de
vianants són més xumeles i, com a
monuments que són, s’han de
conservar!

Mòbil, neteja i oli
I si damunt tenim la “sort” que, de

vegades, qui porta la maquineta per
aquesta zona centre, va una mica
ràpid, aleshores, ja hem begut oli. I
no ho diem en el sentit figurat de la
frase, tot el contrari, perquè, si a
banda del que ja hem dit que no
repleguen res, perquè de vegades
ni els “sepillos” toquen al terra, i a
més no veuen per on passen, la
cosa s’embruta de debò (tampoc en
sentit figurat). I és que, amb un
mòbil a tota hora penjat de l’orella i
amb la ruidera que fa la maleïda
maquineta, doncs passa el que
passa... que un no s’assabenta de
la malesa després d’haver-la
escampat per tots els carrers del
centre de la població. No sabem si
el carter devia rebre una castanya
pilonga, d’aquelles de collons, però
és que el terra de tots aquests
carrers va acabar fet tot un fàstic de
gotellons i taques d’oli. Una
autèntica porqueria  que encara no
té solució. Només cal arrimar-se per
la zona de vianants, i voltants, i
podem veure tot un reguer d’oli que
ja veurem qui serà el guapo que
puga llevar-lo. Ni amb salfuman.
Que a un carrer se li escape l’oli ho
podem entendre però, que haja fet
un fotimer de quilometres, passat
per un grapat de carrers, i no
s’assabentés del merder que
estava fent, és difícilment
comprensible. A no ser que portara
la maquineta com qui porta la bossa

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

La setmana passada va córrer pels mitjans de
comunicació la notícia que a Malawi s’havia castigat
a un grapat d’anys de treballs forçats a una parella
d’homes que havien “comès el delicte” d’expressar
la seva voluntat de voler-se casar, si  això fos
possible. Aquesta és una d’aquelles notícies que,
més enllà de la tragèdia que expliquen, ens són
molt útils per resituar-nos en el nostre món. Sovint
perdem la perspectiva general de les coses i
acabem considerant allò que per a nosaltres és
absolutament normal –ja sigui perquè en el nostre
entorn més immediat és així o perquè nosaltres ho
considerem d’aquesta manera- com a regla general.
I molt sovint les coses són molt diferents de la
manera com les considerem o pensem.

És evident que la plena normalitat social no ha
arribat encara per a les persones que   la seva opció
sexual els orienta cap a persones del seu mateix
sexe. Afortunadament –per aquesta i moltes altres
raons- no vivim sota una ferotge dictadura que
considerava l’homosexualitat una malaltia i un
delicte que exigia que se’ls apliqués la llei de
“maleantes”. La nostra societat ha canviat, en bona
part, la seva visió d’aquest tema i els moviments de
defensa dels drets de les persones homosexuals
han fet una feina molt i molt important. Malgrat tot ,
està clar que queda molt camí per recórrer fins que
arribi el moment que qualsevol noi o noia, quan
s’inicia en la descoberta de la sexualitat, no tingui
conflictes –amb ell mateix, amb la família, amb les
amistats- quan pren consciència de la seva
orientació, dels seus gustos, d’allò que li desperta
més interès o desig. Queda un bon troç de camí per
recórrer fins que tothom pugui expressar la seva
opció sense embuts, de la manera que cregui. 

La condemna dels dos homes de Malawi ens
sacseja perquè ens fa evident que a molts punts
d’aquest  planeta la situació de persecució, de
repressió, de discriminació de la gent homosexual
és brutal i terrible. Tan brutal i terrible com en la
nostra pròpia història recent. He buscat una mica
per Internet i he trobat un interessant informe
d’Amnistia Internacional. Diuen coses tan
sorprenents , preocupants i vergonyoses com  que
avui encara hi ha vuitanta països on es vulneren
clarament els drets dels homosexuals.  Hi ha països
on es pot condemnar per homosexualitat a la pena
de mort: Afganistan, Iran, Mauritània, Nigèria (estats
del nord), Pakistan, Aràbia Saudita, Sudan, Iemen.
N’hi ha molts més que la consideren il·legal: Angola,
Algèria, Bahrein, Barbados, Benín, Botswana,
Brunei, Burundi, Camerun, Cap Verd, Illes Cook,
República Democràtica del Congo, Djibuti, Etiòpia,
Fiji, Gàmbia, Ghana, Grenada, Guinea, Jamaica,
Kenya, Kuwait, Líban, Libèria, Líbia, Malàisia,
Malawi, Illes Marshall, Illes Maurici, El Marroc,
Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nauru, Nicaragua,
Niue, Oman, Autoritat Palestina, Papua Nova
Guinea, Qatar, Saint Lucia, Samoa, Senegal,
Seychelles, Sierra Leone, Illes Salomó, Somàlia, Sri
Lanka, Swaziland, Síria, Tanzània, Togo, Tokelau,
Tonga, Trinitat i Tobago, Tunísia, Tuvalu,
Uzbekistan, Zàmbia, Zimbabwe. I les llistes
segueixen amb referències a països on es pot
aplicar la cadena perpètua o altres formes de
repressió Per no citar també la llarga llista de països
on no es considera il·legal l’homosexualitat però
que les formes de discriminació són diverses i
contundents.

Opció sexual (1) Fronteres

text  JOAN HERAS Afortunadament no vivim sota una
ferotge dictadura que considerava
l’homosexualitat una malaltia.
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Pagar i callar
Emulant, i salvant les distàncies

d’allò ben fet, pel que fa que puga
parèixer el títol d’un programa d’una
coneguda cadena televisiva, sí
podríem dir que és el títol del nou
programa, recaptatori i per la cara,
que l’ajuntament, amb el seu mirar
cap una altra banda (que ja s’està
convertint en habitual), s’ha tret de la
mànega perquè els ciutadans
pagaren per una zona
d’estacionament limitat, la de la Zona Blava, que
durant unes setmanes, tot i que els expenedors de
tiquets estigueren ficats, era completament
gratuïta.

I és que, si malament i fora de tota correcció
ens sembla el comportament de l’empresa
adjudicatària de l’ORA per no avisar fefaentment a
tots els usuaris (amb uns bons rètols indicatius, els
controladors no ho deien si no se’ls preguntava),
que durant un temps determinat, el servei era
gratuït, pitjor encara ens sembla el comportament
del nostre consistori que, tot i saben-ho, perquè ho
sabia, doncs així estava anunciat a la seua plana
web (sembla que abans d’aparcar el nostre
vehicle a la Zona Blava, els usuaris no tenim altra
cosa que fer que pegar-li una ullada al web del
nostre il·lustríssim), va permetre, a gratcient, que
els ciutadans continuaren pagant-lo.

La resposta del regidor de Policia,
Marzal, dient que “a la policia no hi
ha cap queixa”, volent-se justificar,
només pot indicar la poca
consideració que li mereixen els
seus conciutadans. I, si amb això no
era suficient, damunt encara té la
desvergonya de dir que “...si no
treies el tiquet no et denunciaven”.
Certament, no traure el tiquet,
haguera estat el que hagueren fet

tots els ciutadans si ell, acomplint amb el càrrec
pel qual va ser triat i mirant pel benestar del seus
ciutadans, hagués tingut un mínim de
responsabilitat i hagués fet la seua feina
correctament avisant-los de la gratuïtat de la zona
blava en eixe període de temps. O, en tot cas,
indicant-li a l’empresa concessionària que no ho
podia cobrar. O havent-los obligat a ficar els rètols
corresponents, visibles, on s’indiqués aquesta
gratuïtat.

Al final, a “pagar i callar”, el nou programa “ètic”,
de cobrament institucional, del qual, el nostre
equip de govern és el precursor i sembla que, a
partir d’ara, serà l’utilitzat per omplir les arques
municipals.
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Per Xavi Burriel

"A Benicarló tot va bé.”
El còmic

Carxofa: a tots els treballadors de Benihort que any rere any fan possible que la festa de Sant
Isidre, la dels llauradors, siga possible. En aquest món tan artificial els llauradors quasi s’estan
convertint en una rara avis en perill d’extinció. Des d’ací, tot i que siga de paper, la nostra
carxofeta torradeta com a mostra de suport. Benicarló és llauradora, encara que a alguns sembla
haver-se-li oblidat. 

Panissola: per al servei de neteja municipal. Una no sé sap quina desastrosa actuació, avaria,
xapussa, o el que siga, en una de les màquines ha deixat el centre de Benicarló fet un autèntic
taller de cotxes. I dels més cutres. No caben més taques d’oli. Si els carrers de la població
destaquen per la seua brutícia, ara ho han acabat d’apanyar. És que l'empresa no rasca o posa
sabonet i aigua a pressió, o què? La porcada ha estat de les monumentals. I la responsabilitat?
Naniran, naniran, naniran!
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