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ESPECTACULAR ACCIDENT SENSE CONSEQUÈNCIES

12-11-2008 Dimecres

Àlvar i jo quedem amb Bijay per a arreglar permisos,
canviar, comprar, mirar la tela del vestit i prendre's les
mesures. També fem un poc tard però aquesta vegada Bijay
també fa tard. Ens ha acompanyat Bikram. 

Àlvar i jo hem passat tot el dia per Kathmandu fent tot el
que havíem de fer i passejant. Hem quedat per berenar amb
Bijay. Sopar ho farem a casa baje.

Per Kathmandú, menys el temps de dinar, una hora i quart,
les vuit hores que hem estat per la ciutat hem estat passejant.
Àlvar està descentrat, Kathmandu li va gran, és el seu primer
dia per la ciutat i l'ambient de la ciutat l'afeixuga molt. Jo ja he
passat aqueixa etapa amb escreix. L'angoixa que  provoca
tanta gent pels carrers, tantes motos, tanta activitat, i ara no
és res comparat amb els dies de la festa, quan portes un cert
temps ja no et molesta, inclús té un cert encant. Quan vas pel
centre de la ciutat hi ha un munt de gent que va avançant com
pot entre les motos, bicicletes i algun cotxe. A banda i banda
de carrer estan els petits comerços. Cada porta és una tenda.
Les tendes aquestes del centre, per sectors, solen estar
especialitzades en uns tipus determinats de productes. Els
carrerons del voltant també són tot tendetes. Les tendes en la
majoria dels casos no tindran més de tres metres quadrats:
un i mig de frontera per dos, com a molt, de fons. En el que
nosaltres li diem la Diagonal, el carrer Hanumam Dhoka, pots
trobar de tot: des de sabates a bronzes, des de verdures a
saris, des de sal de roca a motxos per a fregar, ... De tot.
L'encant d'aquest carrer és que, encara que hi pots veure
molts turistes, aquests comerços no són per a nosaltres, són
tendes per a nepalís. Això sí, quan passes per davant, tots els
que venen gènere que a algun turista li pot interessar
(estores, pashmines, jupes, seda, ...), el criden.

Aquesta nit em canvio de casa i me'n vaig a dormir a casa
Mukti i Cinta.

13-11-2008 Dijous.  Kathmandu  – Besi Sahar

De bon matí toca el xiquet per a despertar-nos i a les 7:15
en punt ja el tenim a la porta amb un taxi esperant-nos per a
dur-nos a l'estació d'autobusos. Àlvar i jo anem en el taxi.
Bijay en la moto. A les 8:00 surt l'autobús i allí hem de trobar-
nos amb el guia que no coneixem. Allí no hi ha ningú
esperant-nos. Però Bijay no ens deixarà fins que estiguem en
mans del nostre guia i ell aclarirà per telèfon que passa.

De fet l'autobús surt a partir de les vuit i mitja i el guia es
presenta a les vuit i quart. Carreguem les motxilles que vam
preparar amb cura ahir i esperem que ens diguen que ja
podem pujar a l'autobús.

A tres quarts de nou sortim. Està molt bé, només un quart
de retard! No anem tant atapeïts com en el viatge de
Langtang. De totes maneres el viatge es fa pesat ja que són
sis hores amb una parada de trenta minuts per dinar. L'altra
cosa que fa que el viatge no siga tant terrible és que la
carretera està tota asfaltada fins al nostre destí.

Al guia li fa gracia que sé quatre paraules en nepalí i que
a més les uso.

Ja al poble, al nostre hostal, coneixem a una parella de la
Pobla de Segur i per la nit seiem amb ells i fem una bona
xarrada. El tema és la situació del Nepal actual, costums,
matrimonis arreglats, economia, turisme i treks, ... 

Besi Sahar és un poble gran, molt llarg, farà més de
quilòmetre i mig. És un poble carrer ple de comerços en el
carrer principal, la resta són carrerons curts perpendiculars a
la via eix.

Demà començarem el trek que havíem previst per a l'any
89, ara fa dinou anys, i que es va frustrar per la malaltia
inesperada d'una germana de Mukti. Ell va haver d'anar a
acompanyar-la a l'Índia i esperant, esperant, va passar el
temps. Seran 17 dies caminant, pegant la volta al massís dels
Annapurnes i superant un pas de més de 5400 metres
d'altitud.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXVI)

““FFuummeemm
mmeennyyss  ppeerròò
eemmbbrruutteemm
mmééss””
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oler que la gent deixe
de fumar està molt bé.

Engegar campanyes per aquest
motiu, també. Però, fer-ho a
costelles d’incentivar els xiques
perquè busquen, com a
possessos, paquets de tabac
buits, o que els seus pares
fumadors fumaren més per a
poder replegar-ne més,  per a
fer una cadena “tabaquera” que
l’únic que va aconseguir va ser
deixar l’entorn fet un fàstic, amb
la  consegüent, i lògica, queixa
veïnal, no sembla la millor tarja
de presentació del que hauria
d’haver estat el passat Dia
Mundial Sense Tabac a la nostra
població.

Són el grup d'edat més
vulnerable i Salut Pública ho sap.
L'edat d'inici en l'hàbit del
tabaquisme està en descens
gràcies a les campanyes de
prevenció que al llarg dels últims
anys s'han desenvolupat en
l'àmbit escolar. Per a Manuel
Escolano, director general de
Salut Pública, la implicació directa
dels joves en la prevenció del
tabaquisme és fonamental per a
seguir retardant l'edat d'inici del
consum de tabac i, el que és
millor, reduir el percentatge de
persones fumadores. I de fet, les
dades ho reflecteixen. Així s'ha
detectat en els últims anys un
endarreriment en l'edat d'inici,
perquè és conegut que quant mes
precoç és l'inici majors dificultes hi 

ha per a aconseguir
l’abandonament del tabaquisme.
Mentre que en el 2001 el 53% dels
fumadors reconeixien haver iniciat
el consum abans dels 16 anys, en
el 2005 aquesta xifra s'ha reduït al
34 %. L'acció desenvolupada a
Benicarló no va fer sinó incidir en
aquest aspecte de les campanyes
de prevenció ja que el
departament de Salut Pública amb
seu en aquesta població es va
encarregar d'organitzar l'acte
central de la Comunitat
Valenciana que va commemorar
el Dia Mundial Sense Tabac. 

“Fumem menys però embrutem més”

V
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text REDACCIÓ

El passat cap de setmana, l'Auditori de Benicarló
va acollir l'última posada en escena de l'Escola de
Teatre Diabolus amb una calorosa resposta per part
del públic.

Enguany, l'espectacle representat per l'entitat
benicarlanda va ser "Besos"; una divertida comèdia
sobre les relacions amoroses, condimentada amb lletres
de cançons que han marcat tota una època.

Mentre els personatges lluitaven per aclarir la seua
vida sentimental, fluïen pels seus llavis frases i cançons
de Perales, Camilo Sesto, Mocedades... Una enginyosa
proposta que va despertar els riures entre el nombrós
públic assistent. 

Durant tres dies, estos actors i actrius de diverses
poblacions de la comarca i amb diferents nivells
d'experiència van oferir el millor d'ells mateixos
encarnant uns hilarants personatges, al mateix temps
que posaven en pràctica els conceptes treballats durant
mesos d'assajos al local de Diabolus.

Sota la direcció de Regina Prades, els alumnes de
l'Escola de Teatre Diabolus han tornat a posar en pràctica
la línia de treball encetada ja fa 9 anys i que es basa en
una combinació del plaer lúdic que  comporta qualsevol
activitat a nivell afeccionat amb un progressiu
aprenentatge, utilitzant la metodologia emprada en els
diferents aspectes que conformen l'art dramàtic
professional: La creació d'un personatge, l'expressió en
els diversos registres dramàtics, el ritme, les intencions...

En este cas, els alumnes de Diabolus es van enfrontar
al repte que els oferia "Besos". Un repte que els exigia
moments de ritme frenètic o gran exactitud i
contundència en l'expressió del text.  Una comèdia
blanca farcida de gags com "Besos" així ho demanava.
Els alumnes, es van posar mans a l'obra  posant tota la
seua il·lusió i maneres damunt de l'escenari, i el públic,
durant tres dies, els va correspondre amb els seus riures
i aplaudiments pel treball ben fet. 

Acabades les funcions es respirava satisfacció per
part de tots. Els propis participants comentaven com
compensen totes les hores d'assajos si després
aconsegueixen fer riure a tanta gent, sobre tot  en
èpoques en que sembla que riure fa més falta.  

Ara tan sols queda esperar que prepararà l'Escola de
Teatre Diabolus per al seu X aniversari. 

text REDACCIÓ

Riures i aplaudiments per a l'Escola de Teatre Diabolus
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Una cadena de
conscienciació... 

2.300 escolars de Benicarló
van construir una cadena amb
21.000 paquets de tabac buits,
que van cobrir els dos quilòmetres
de platja que discorren entre la
platja  del Morrogo i la Ratlla del
Terme amb Peníscola. L'objectiu
era representar de forma visual la
quantitat de paquets que un
fumador consumeix al llarg de la
seua vida, col·locant entre les
xifres que simbolitzaven cadascun
dels anys, 365 paquets. I de forma
paral·lela els estudiants han
format una cadena humana, la
qual escenifica la vida dels no
fumadors que és molt més llarga
que la dels paquets de tabac. "El
fet de representar d'una forma tan
visual, com la que ací s'ha
realitzat, la major supervivència
que tenen les persones no
fumadores segur que té impacte
en la percepció que els joves, i
també la resta de la població, té
sobre els problemes de salut que
ocasiona el tabaquisme", ha
destacat Escolano. Així, es podia
demostrar a més que els no
fumadors viuen 8 anys més que
les persones que si que
consumeixen tabac. 

...Però amb poc fonament

La jornada, malgrat l'èxit de
convocatòria, no va estar exempta
de polèmica a Benicarló. Un dels
centres públics escolars, va
decidir no participar al no
compartir algunes de les activitats
plantejades per als alumnes. El
CEIP Francesc Català, a instància
del seu Consell Escolar, va optar
per realitzar les activitats d'aula
però desvinculant-se de la
formació de la cadena de tabac
per considerar que “encara
incentiva més el consum de
tabac”. Per contra, els alumnes,

van elaborar una falla que
pretenia mostrar els aspectes
perniciosos del tabac. De fet, no
van ser els únics a protestar ja
que molts pares d'altres centres
van denunciar que l'activitat havia
provocat “que els alumnes es
piquen entre ells per a veure qui
duu més paquets de tabac i ens
obligaven, als que fumem, a fumar
més perquè buidarem els paquets
i tenir així les caixetes”. En altres
casos, els xiquets han anat de bar
en bar sol·licitant el material i no
han estat pocs els que han estat
sorpresos “buscant en les
papereres paquets buits per a dur-
los al col·legi, una imatge que no
és gens agradable”. 

Descens del nombre de
fumadors però augmenta el de
dones addictes

El director general de Salut
Pública donava a conèixer que
l'enquesta de salut de la
Comunitat Valenciana de 2005,

última de la qual es disposen
dades, indica que el nombre de
persones adultes fumadores és
del 26, %, el que suposa una
reducció de més de 5 punts
percentuals respecte a les dades
de 2001. Pel que fa al consum per
sexe, en termes generals “els
homes segueixen fumant més a la
Comunitat (33,1 % de fumadors
diaris enfront del 20% de les
dones). Però quan s'analitzen les
dades per grup d'edat es veu que
aquesta relació es manté per
sobre dels 25 anys, però que
entre 16 i 24 anys el percentatge
d'homes fumadors és del 28,7 (
40.3 en l'any 2001) mentre que en
dones és del 29,6 (32,4 en 2001)”,
explicava Escolano. Sobre els
canvis personals del consum, les
dones reconeixen que fumen més
que l'any anterior amb més
freqüència que els homes (15 %
enfront del 11 %). Davant la
realitat de les dades, Escolano ha
tornat a reafirmar-se en la
necessitat d'incidir en els més

ve de la pàgina anterior

“2.300 escolars de Benicarló van construir una cadena amb 21.000 paquets de tabac buits”

En la sala de premsa del Pavelló Poliesportiu es
presentava el Campionat Autonòmic de Ciclisme,
modalitat contrarellotge, per a les categories cadet,
júnior i fèmines, que es disputarà dissabte que ve 5
de juny a partir de les tres de la vesprada. 

L'organització correrà a càrrec del Club Ciclista
Deportes Balaguer amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Benicarló. El director de l'equip José Julián Balaguer
va comentar que el campionat es disputarà sobre un
circuit d’11,7 quilòmetres, amb eixida en el Polígon
Industrial “El Collet” amb direcció a Càlig per la
carretera vella. L’entrada en la citada citada població per
Joan Carles I buscant la carretera a Vinaròs, per a
passar per la camí Fossa del pastor i camí Molinés i
d'aquest a la meta instal·lada al costat del punt d'eixida.
Un circuit que el corredor local David León qualificava
de dur, on caldrà dosificar bé les forces, sobretot si l'aire
arriba des de Peníscola, que faria molt dur l’últim tram
de la carrera. Un recorregut trenca cames. El repte és

important pel dispositiu de seguretat que caldrà muntar
atès que la carrera discorre per camins rurals, però tots
els punts clau estaran controlats, a més es comptarà
amb més de vint motos que aniran davant dels
participants. Per la seua banda el regidor d'esports va
indicar que l'Ajuntament ajudarà com és habitual en
l'apartat de seguretat amb efectius de la policia local,
amb la important labor de Protecció Civil i Creu Roja.
Joaquín Pérez Ollo es va mostrar satisfet al declarar
“Benicarló segueix sent una referència en el món de
l'esport”. Antonio Fornés, president del club va donar a
conèixer els corredors de Benicarló prendran part en
aquest campionat. Els de l'equip cadet Superpint-
Benicarló 2010: José Luís López Mercé, Isaac Sòria
Alsina, Marc Lluch Peña, David Lleó Chau, Joel Valera
Sevilla, Francisco José García García, Francisco López
Graner; cadets en altres equips, Iván Romero
(Ceràmiques Onda), Daniel López (Ceràmiques Onda) i
Mónica Mateo (AEL); els júniors Alejandro García
(Ceràmiques Onda) i Julián Balaguer (Pedalier Vall
d’Uixó. Per la seua banda de Vinaròs participaren el
cadet Andrés Milián (Ceràmiques Onda) i el júnior David
Guimerá (Ceràmiques Onda).

text i foto VICENT FERRER

Presentat el Campionat Autonòmic contrarellotge per a corredors de  les
categories cadets, júnior i fèmines
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36 medalles. contundent medaller del Club
Natació Benicarló en el Campionat Provincial i nova
mínima estatal de Carlos Fuente en els 200 m
esquena.

Així de contundent podríem qualificar el medaller del
cap de setmana (29-30 de Maig) guanyat pel club
Natació Benicarló, amb una espectacular participació
en el Campionat Provincial Benjamí disputat en la
piscina de Vinaròs al que van assistir un total de 136
nedadors i 7 equips de la CV.

Un nou record en el medaller que, per edats, i a nivell
individual, van ser: 5 medalles d'or, 9 medalles de plata
i 6 medalles de bronze. Ja per equips de relleus es van
aconseguir 8 medalles de plata i 8 de bronze. 

D’impressionant podríem ressaltar la participació de
tot l'equip compost per: Esther Segura, Julia
Barrachina, María García, Blanca Pérez, Gemma Rillo,
Gemma Labernia, Ariadna Coll, María Lores, Didac
Saura, David Curto, Marc Gil, Alberto García, Nacho
Falcó, Victor Monserrat, Pablo Ebrí y Marc Vea,
recordem que tots d'entre 9 a 11 anys. Destacar les tres
medalles individuals d'Esther Segura i Didac Saura així
com l'actuació de Julia Barrachina, Gemma Rillo,
Ariadna Coll, María Garcia, David Curto i Marc Vea,
encara que el medaller va ser realment extens. L'equip
masculí va quedar classificat en la 3a posició provincial
i el femení en la 4a. 

En relleus l'equip masculí compost per: Marc Vea,
David Curto, Didac Saura i Marc Gil van aconseguir
medalles de plata en els 4 x 100 lliures i 4 x 100 estils.
L'equip femení compost per: Esther Segura, Ariadna
Coll, Julia Barrachina, i Gemma Rillo van aconseguir
medalles de bronze en els 4 x 100 lliures i 4 x 100 estils. 

També a Onda en l’Interclubs 8 el nedador Carlos
Fuente va parar el crono en 2:19.51 en la prova dels
200 m esquena, que li dóna el bitllet directe per a
participar en el Campionat d'Espanya el pròxim mes de
Juliol a Palma de Mallorca juntament amb altra
nedadora del Club, Ana García, amb mínima estatal en
els 100 i 200 metres braça. 

Recordar que també va participar el Club Natació
Benicarló en els actes de clausura de l'Esport Escolar.
En el pavelló poliesportiu es va realitzar el lliurament de
medalles i una festa per els participants.

text i foto CNB

EXITÓS CAP DE SETMANA DE LA NATACIÓ

joves per a realitzar les
campanyes de prevenció que
donen suport el descens de les
xifres. Així, recordava que l'Aula
del Tabac ha estat visitada per
27.500 escolars durant el passat
any. “Fa una simulació dels
efectes perniciosos del tabac
sobre el cos humà i l'ambient que
envolta als fumadors, comparant-
lo amb els no fumadors”,
explicava. D'aquesta manera, els
alumnes poden fer-se una idea
molt gràfica dels efectes nocius
per a la salut, el que reforça el
seu compromís amb la vida
sana. 

Netegem els pulmons però
embrutem el nostre entorn

Veïns i usuaris de la platja del
Morrongo de Benicarló
denunciaven una vegada conclòs
l'acte “l'escassa sensibilitat dels
organitzadors, que van deixar la
platja feta un fàstic i plena de
paquets de tabac”. L'acte es va
iniciar a les deu del matí i
concloïa mitja hora després,
quan els escolars i professors es
van traslladar al Parador de
Turisme, on va ser servit un
esmorzar saludable. “I es van
deixar tots els paquets de tabac
en la platja, sense arreplegar
res”, es queixava un banyista que
es va veure obligat a ‘compartir’
el seu espai amb la brutícia, “un
panorama que a ningú li agrada
veure i menys si és per culpa
d'una activitat en la qual ningú es
va fer responsable de retornar el
paisatge a l'estat en el qual
estava abans de realitzar l'acte”.
Per a un altre dels usuaris de la
platja del Morrongo “és
lamentable que se’ns
consciencie a reciclar i cuidar el
medi ambient i després les
mateixes institucions siguen
incapaces de respectar-lo”. I és
que la platja i tota la zona
habilitada per a realitzar l'acte
van romandre en aqueix estat

durant tot el dia, agreujant-se la
situació quan es van alçar ratxes
de més de 60 quilòmetres per
hora al llarg del matí que van
espargir per tot arreu els paquets
de tabac. 

No va ser fins que a les set de
la vesprada quan una brigada de
neteja composta per cinc
persones “es van dignar a
aparèixer per a netejar la platja i
els voltants”. Els empleats de
l'empresa encarregada de
realitzar les tasques de
manteniment en el litoral van
retirar la brutícia i van deixar la
platja en perfecte estat “després
de tenir tot el dia una vista
penosa del resultat d'una acció
de suposada conscienciació”,
denunciava un veí del Morrongo.
Aquesta mateixa persona
lamentava que “l'esforç que

realitzem tots els que vivim en
aquesta zona per mantenir
l'entorn net no es veu després
recompensat per part de les
autoritats que, quan els toca el
torn, són els més
irresponsables”. I és que el
Morrongo, l'única platja urbana
de Benicarló, compta amb
diferents guardons fruit de la
gestió municipal mediambiental.
Un d'ells és l'exigent certificat
EMAS, una marca de distinció de
qualitat que reconeix a aquelles
organitzacions que han implantat
un sistema de gestió
mediambiental i han adquirit un
sistema de millora contínua. A
aquest prestigiós guardó se
sumen les ISO 9001 i 14001, a
més de la bandera blava en les
últimes temporades. Doncs quin
exemple.

ve de la pàgina anterior

“I es van deixar tots els paquets de tabac en la platja, sense arreplegar res”

Julia Barrachina

Ana García

Carlos Fuente
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Qui formem part de l’Assemblea
Republicana assumim amb
entusiasme i determinació el repte
que suposava per a nosaltres
l’organització d’unes jornades. I ho
vam fer convençuts que la
celebració de les esmentades
jornades havia de servir, entre
moltes altres coses, per mesurar el
grau de salut democràtica que
gaudeix el nostre municipi.

Les jornades republicanes van iniciar-
se dijous passat 13 de maig amb una
taula rodona que, sota el títol de Tres visions al voltant
de la República, va tenir lloc en la Penya Setrill. En
aquesta primera activitat van intervenir alguns dels
més destacats dirigents de les forces polítiques de
l’esquerra en el País Valencià. Així ,vam gaudir amb la
presència de: Agustí Cerdà per ERPV, José Luís Gordo
per Izquierda Socialista- PSPV-PSOE i Marina Albiol
per EUPV.

Coincidint a apreciar que es cridi a les coses pel seu
nom, els integrants de l’Assemblea pensem que la
celebració de la taula rodona ha de qualificar-se, amb
tota justícia, d’èxit històric. En efecte, el poble va
respondre massivament a la convocatòria realitzada
des de l’Assemblea. Tant és així que la Penya Setrill va
ser a prop de quedar-se petita. Tanmateix, el que més
ens va sorprendre no va ser la gran quantitat de gent
que va decidir acudir al primer acte de les jornades
republicanes, sinó la seva actitud. I és que el debat es
va prolongar fins i tot passades les 10 a causa de
l’enorme allau de preguntes que els assistents van
llançar a la taula i que van contribuir a crear un diàleg
animat i fins i tot discutit, almenys per moments.
La celebració de les jornades va prosseguir el
divendres 28 amb la inauguració de l’exposició La

repressió franquista a la província de Castelló, que
generosament ens ha estat cedida pel Grup per a la
Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i que es
podrà visitar fins al pròxim 6 de juny en la lògia del
MUCBE.  L’esmentat acte va ser aprofitat per recordar
i homenatjar a les desenes de ciutadans de la nostra
comarca que va sofrir la repressió franquista, fent
especial menció als polítics i sindicalistes que van ser
afusellats els dies 24 i 27 de novembre de 1939 a
Castelló. Així mateix també es va voler retre
homenatge als dos veïns de Benicarló que van ser
deportats per les autoritats franquistes al camp de
concentració nazi de Mauthausen-Gusen.
Finalment, lamentar que des del govern municipal
se’ns hagi dificultat i impossibilitat la celebració de la
paella popular amb què preteníem concloure les
jornades - al·ludint per a això als arguments més
ridículs i absurds. Aquesta última diada festiva, que
hauria d’haver tingut lloc al pati annex de l’IES Joan
Coromines - espai que ens va ser arbitràriament negat
pel regidor d’esports - i a la qual ja havien confirmat la
seva assistència altres entitats, col·lectius i
associacions de Benicarló, pretenia ser la forma de
donar a conèixer la nostra lluita a la ciutadania. No
obstant això, des de l’Assemblea no ens rendim i

tractarem de treure al carrer les
reivindicacions republicanes i fem saber els
nostres veïns que continuem treballant per
poder compartir-hi una futura jornada festiva i
reivindicativa al carrer.

Així mateix, lamentem  haver de comprovar
que desgraciadament la dreta espanyola no
solament no ha evolucionat sinó que segueix
ancorada en posicionaments feixistes i
reaccionaris. Ens referim als carlistes, qui en
una carta al director del Dissabte,
manifestaven sentir-se a desgrat que es
repari la memòria de qui van perdre la guerra
i van ser víctimes de la posterior repressió
franquista.

text ARB

Maig republicà

El 31 de Maig va ser el Dia
Mundial Sense Tabac. Per tal de
demostrar a la gent que fumar no
es bo per a la salut i que pot
perjudicar a les persones del
nostre voltant, al col·legi Mestre
Francesc Català cada classe va
dialogar, comentar i reflexionar
sobre aquest tema. Finalment vam
decidir fer en caixes de cartró uns
paquets grans de tabac i amb tubs
de cartró cigarrets.

En les caixes fabricades de tabac
vam escriure missatges de les
conseqüències que pot produir el
fumar, vam enganxar cartells
antitabac, vam fer murals i vam fer una banderola amb
la prohibició de fumar. Ho vam posar tot al pati per
poder fer una foguera però com feia molt de vent vam
decidir no cremar-la i llençar tot el que havíem fet als
contenidors de paper, igual com hauríem de fer
realment amb el tabac. Mentre el xiquets i xiquetes
cantaven: “TABAC AL FEM, TABAC AL FEM”.

Durant tota la setmana hem treballat en classe el
DIA MUNDIAL SENSE TABAC, hem fet experiments
per comprovar com pot afectar al nostre cos i als
nostres pulmons el fumar, hem aprés que el tabac crea
addicció i també que conté moltes substàncies
(algunes d'elles poden provocar càncer i altres
malalties ) com el quitrà, la nicotina, l’arsènic...

text 

Alumnat de sisè d'EP del Col·legi Públic

Mestre Francesc Català

31 DE MAIG:DIA MUNDIAL SENSE TABAC
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L'ajuntament de Benicarló està treballant en el
projecte de remodelació del Mercat Municipal. Així
ho va confirmar l'edil de l'àrea de Comerç, María
Ortiz, qui va anunciar que “s'està treballant per a
intervenir en aspectes de millora del dia a dia”,
encara que no va concretar els aspectes que
s'estudien.

Ortiz sí que es va referir a les necessitats de millora
de les instal·lacions, que en el mes d'agost complirà els
seus primers cinquanta anys de vida. “S'està redactant
per part dels tècnics municipals i s'està mirant si es pot
afrontar amb recursos de l'ajuntament”. El consistori
desistiria així de sol·licitar subvencions a l'administració
autonòmica, l'única possible després de rebutjar
definitivament el projecte que l'entitat pública
MERCASA va redactar per a aquestes instal·lacions. Es
desconeixen de moment els terminis de lliurament del
projecte definitiu, que compta amb el vist-i-plau dels
venedors que posseeixen una caseta en el mercat. 

El consistori benicarlando inicia una nova etapa en
solitari per a aconseguir la remodelació del mercat
municipal, una possibilitat que es va plantejar
seriosament durant la passada legislatura. Si bé les
instal·lacions havien patit remodelacions i xicotetes
obres de condicionament, no va ser fins el 2007 quan
es va afrontar de manera global una reforma integral de
les instal·lacions, que plantejaven fins i tot derruir
l'edifici per a alçar un nou. Va ser l'entitat pública

MERCASA, a instàncies del llavors alcalde, el socialista
Enric Escuder, l'encarregada de redactar el projecte,
que contemplava la construcció d'un aparcament
subterrani i un edifici amb tres plantes d'altura, l'última
destinada a una gran superfície. Al febrer d'enguany,
l'equip de govern popular desistia definitivament
d'executar el projecte, després de dos anys i mig de
cercar finançament per a sufragar els 18 milions d'euros
als quals ascendien les obres. En aquella data, quan es
va anunciar la inviabilidad del projecte, es va anunciar
que es treballaria per executar altre menys ambiciós i
més ajustat a les necessitats reals dels comerciants,
centrat en la millora de les canalitzacions de la zona de
venda de peix o la construcció d'uns lavabos adaptats. 

El mercat municipal de Benicarló es troba situat en el
centre de la ciutat i l'estructura ja comença a acusar el
pas del temps. Són nombroses les remodelacions que
ha patit per a intentar adaptar les instal·lacions a les
noves normatives alimentàries i rubanístiques. Malgrat
això, les despeses són cada vegada majors, perquè
l'estructura comença a ressentir-se del pas del temps. A
l'inici de l'any, visitava Benicarló la directora general de
Comerç de la Generalitat , amb la qual es va estar
tractant la possibilitat que el mercat entre a formar part
de la xarxa de mercats amb excel·lència de la
Comunitat Valenciana. A més, se li va proposar la
possibilitat d'accedir a diferents subvencions per a
remodelar les instal·lacions. Malgrat això, l'equip de
govern ha renunciat a això i pretén ara afrontar amb
recursos propis les despeses de remodelació de les
instal·lacions.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ PAGARÁ LA REMODELACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL

e tot el que he llegit
aquesta setmana al llarg
de les vint pàgines que
composen aquesta

publicació, em quedo amb una frase
de la nostre primera autoritat: “mentre
siga alcalde de Benicarló no permetré
la desaparició de l’equip (de futbol
sala)”. Això si que és un alcalde amb
un parell de collons ben posats i al
seu lloc. Qui deia que era un
personatge que no donava la talla?
Qui deia que era un sompo? Ara,
mentre ell tinga a les seues mans la
vara, els aficionats a aquest
complicadíssim esport tenen la
distracció garantida. Els altres no.
Encara que suposo que faria el
mateix si el nostre club degà es
trobes en una situació crítica, i no
deixaria que el C.D.Benicarló
desaparegués del mapa. Encara que
alguna cosa em fa pensar que les
dures crítiques que va patir l’anterior
president-entrenador del
C.D.Benicarló per part del regidor
d’esports, no les tindrà el dimissionari
president del Futbol Sala. Tot i tenint
en compte les abismals diferències
entre els dèficits de totes dues
entitats. Però en fi, això és una cosa
que correspon més als encarregats
de la part esportiva, i jo només em
limito a fer suposicions sense cap
fonament ni coneixement de causa.
Només una dada objectiva i prou: fem
un exercici de memòria i recordem
quanta gent va posar a caldo
l’anterior president del futbol i quanta
ha fet el mateix amb el del futbol sala.

He vist que el cartell anunciador de
la fira de la cirera de La Salzedella ha
estat ...creat? per Mariscal. Aquests
salzadellencs han tirat la casa per la
finestra, perquè suposo que el
creador de Cobi deu fer pagar les
seues feines a preu de mariscal.

Ara hauria de començar a parlar
una mica d’aquelles coses que he
pogut vore, llegir o intuir a l’exemplar
de la setmana passada. Mentre
pensava en això, m’ha vingut al
pensament que aquest setmanari

està en plena adolescència,
travessant la perillosa edat dels setze
anys. Potser per això alguns dels
col·laboradors més seriosos que
tenen es fan el ronso a l’hora d’enviar
els seus treballs. Ja fa moltes
setmanes que enyoro la pàgina de
Pere Bausà. Si, ja sé que la feina que
havia de fer per omplir totes les
setmanes una pàgina amb les seues
extraordinàries lliçons era enorme.
Jo, des d’aquestes modestes línies
voldria demanar, una vegada més, el
retorn de totes aquelles persones que
van fer possible que aquell somni que
va nàixer a l’estiu del noranta-cinc.
Tampoc no caldria que ho feren totes
les setmanes, perquè caldria doblar
les pàgines i això és un cosa que no
crec que siga econòmicament
assolible. Però home, una vegada la
mes tampoc no estaria malament. Ara
m’agradaria recordar algunes de les
seccions que amb el temps han anat
desapareixent d’aquestes pàgines,
però seria tan gran la llista que potser
em deixaria alguna. No seria possible
recuperar alguna d’elles, senyora
Garcia? 

Una altra de les coses que m’ha
impactat... bé potser aquesta no siga
la paraula més adequada perquè no
he rebut cap impacte, però si que
m’ha cridat l’atenció que les
matemàtiques no són la meua

especialitat. Llegeixo a la pàgina
quatre que la biblioteca que el
Marquès va donar al nostre
ajuntament contenia sis mil cinc-cents
volums. Com a molt, al moble que
surt a la foto de haver uns quatre-
cents. Als meus comptes falten més
de sis mil llibres. O potser jo ha fet el
càlcul malament i les operacions
aritmètiques estan mal fetes. Però el
cas és que falten alguns llibres. Se
sap on estan? Estan en caixes
pendents de catalogar? Ens els han
fotut? La veritat és que m’agradaria
saber-ho.

Per què sempre utilitzen la
preposició “en” en lloc de la nostra
“a”. “Primer premi per a la banda en
Lleida”. Per què no “a” Lleida? Es
tracta del puto salt? Per això es
tradueix el castellà “ni corto ni
perezoso” per “ni curt ni mandrós”?
Qualsevol dia veurem expressions
que”no són moc de pav” o es va
menjar un “bocadill de jamó de
Jabug”. En fi.

Ja per tal d’anar acabant, només
vull dir que  m’agrada això que al món
de les falles hi haja marro. Em sembla
que des d’aquella vegada que una
fallera va acudir als tribunal de
justícia per tal de defensar-se de no
sé què, que no m’ho passava tan bé
amb aquest fascinant -a l’hora que
coent- món de la ridiculesa. 

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

text EL LECTOR

D

“PORTUGUÉS”:

“Primer premi per a la banda en Lleida”. Per què no “a” Lleida? Es tracta

del puto salt? Per això es tradueix el castellà “ni corto ni perezoso” per “ni

curt ni mandrós”?
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M’interessa citar un fragment del mateix informe,
datat el juny de 2005, que em sembla significatiu:
“Amnistia Internacional alerta de les resistències
internacionals en contra del reconeixement dels
drets de lesbianes, gais, bisexuals i persones
transsexuals. L'Organització de la Conferència
Islàmica i la Santa Seu, entre d’altres, en els debats
realitzats en organismes com Nacions Unides,
s'han negat a refermar els principis ja existents de
no discriminació de les minories sexuals establerts
per les normes internacionals de drets humans”.

Si anem a l’altra banda de la història, veiem que
el casament entre persones del mateix sexe
comença a ser una realitat,evidentment fràgil i
encara simbòlica, però que es  va obrint pas. El
primer país a legalitzar el casament entre
homosexuals va ser Holanda l’any 2001, després va
venir Bèlgica (2003) l’Estat Espanyol (2005(,
Canadà (2005),), Sud-àfrica (2006), Noruega i
Suècia el 2009 i Portugal aquest mateix 2010.
També és legal a sis estats dels Estats Units i a la
circumscripció de Mèxic DF també des d’aquest
2010.

En termes generals és una evidència que viure
l’homosexualitat amb normalitat i amb igualtat de
drets és, avui encara ,  una utopia, una trista utopia
perquè hauria de ser una senzilla realitat.
L’argumentari de la consideració de
l’homosexualitat com una malaltia, una
degeneració, una  conducta indigna continua viva i
amb massa salut. Aquest argumentari està arrelat
en el pòsit de masclisme i d’imatge d’home
dominant juntament amb una concepció també molt
masculina i essencialment reproductiva –almenys
en teoria, perquè després a la pràctica els
“machitos” d’arreu del món fan el que volen- de la

sexualitat –probablement de la sexualitat de la
dona, que es vol que estigui ben centrada en la
reproducció i ben  allunyada del plaer. I allò més trist
és que aquest argumentari l’eleven a categoria els
discursos més integristes de moltes religions com
el catolicisme i  l’islamisme. No es vol entendre
–perquè no interessa- que la sexualitat humana,
com moltes altres coses que fem els humans, és
una manifestació complexa i que té diverses
finalitats. Si continuem associant sexualitat només
amb reproducció –molt sovint irresponsable, però
això és igual- estem reduint l’ésser humà a
mecanismes físics i això nega una dimensió
humana essencial, una dimensió que està
constituïda d’elements biològics, evidentment, però
que no són sempre idèntics, i també d’elements
culturals, emocionals i d’opció personal que fa
realitat la nostra llibertat.

El mur dels prejudicis és molt alt, molt gruixut,
molt extens. Cal anar-lo esquerdant, amb
insistència , fins que només en quedin petits rastres
que serveixin als futurs historiadors per  trobar
indicis per explicar l’absurditat, el desig de poder, el
ressentiment que corria contra la llibertat de les
persones en aquest inici de segle XXI.

Opció sexual (2) Fronteres

text  JOAN HERAS

És el què ha fet la senyora alcaldessa de València,
ara urbi et orbe i davant dels media de tota Espanya,
insultant com una desaforada energúmena al
president del govern. Els valencians que la patim ja
n’estem acostumats a unes tals exhibicions i pujades
de to, però ara tots els ciutadans de l’Estat han pogut
comprovar quina mena de persona tenim
d’alcaldessa, justament el què ella –projectant el seu
subconscient, és a dir “retratant-se”- li ha dedicat al
senyor Rodríguez Zapatero: “incompetent”,
“ignorant”, “immoral políticament” i “miserable”...

Alguns ja ho pensàvem de la senyora Rita
Barberà, però ella ara, ens ha donat la definició
exacta del seu  perfil.

Marc Antoni Adell

RETRATAR-SE
Ara tots els ciutadans de l’Estat

han pogut comprovar quina mena

de persona tenim d’alcaldessa... 

El Conservatori Professional de Música “Mestre
Feliu” i la Universitat Popular (UP) comptaran
enguany amb el suport econòmic de la Diputació.
L'alcalde, Marcelino Domingo, i el president de la
Diputació en funcions, Francisco Martínez, van
signar ahir els convenis.

En concret, la Diputació destinarà 65.000 euros per
a despeses de personal del Conservatori i 12.000
euros per a finançar les activitats de dinamització social
i d'oci que organitza cada any la UP. La inversió de la
Diputació servirà a més per a seguir incentivant la
realització d'activitats en ambdós centres, com la
conferència-concerte que l'artista Carles Santos dictarà
el dilluns 14 de juny en el marc de les activitats
programades pel conservatori per a aquest final de
curs. També es realitzarà l'estrena d'una cantata i la
projecció d'un curtmetratge protagonitzat i realitzat pels
alumnes. La presència de Carles Santos serà el plat
fort de la programació de final de curs del Conservatori
Professional de Música “Mestre Feliu” de Benicarló.
L'artista parlarà en una conferència-concert que

s'oferirà en l'Auditori sobre la creativitat musical, la
interpretació, els estils i, més particularment, sobre la
seua manera de veure i sentir la música. 

La conferència servirà per obrir una setmana plena
d'activitats que inclouen el concert de final de curs de
l'Orquestra i Banda del Conservatori i una cantata a
càrrec de tots els alumnes del nivell elemental de
primer a cambra. L'obra, que té per títol “Alami”, relata
el viatge d'una fulla d'arbre per a descobrir el món. Els
participants utilitzen caretas de cartó confeccionades
pels propis alumnes. L'última activitat programada és la
projecció d'un curtmetratge, el divendres 18 de juny,
protagonitzat i realitzat pels alumnes de sisè curs
d'Ensenyaments Professionals de l'assignatura Cultura
Audiovisual. 

El Conservatori està ultimant els detalls de la
programació del festival Nits al Convent, que cada any
tenen lloc al Convent de Sant Francesc, on els alumnes
més destacats de les diverses especialitats, juntament
amb els professors, ofereixen el seu millor repertori en
un marc incomparable com el claustre del Convent de
Sant Francesc, seu actual del MUCBE. 

text REDACCIÓ

BENICARLÓ REBRÀ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER EL CONSERVATORI I LA UP

Era ja un dels últims viatges de la nit que
realitzava i pel que sembla, una distracció va ser la
causa de l'accident patit pel camió encarregat de la
recollida d'escombraries en el nucli urbà de
Benicarló. 

Eren les 05:41 quan la Policia Local rebia una
telefonada que advertia de l'accident, esdevingut en el
subterrani que creua la N340 a l'altura del cèntric carrer
Sant Francesc. A eixa primerenca hora, són molts els
treballadors que es dirigeixen al Polígon Industrial El
Collet per iniciar la seua jornada laboral i que es van
veure sorpresos pel succés. “Va fer un soroll com si
s'hagués emportat per endavant tota la carretera”,
assegura un testimoni dels fets. Segons asseguren
fonts policials, una distracció va poder ser la causa que
va dur a l'experimentat conductor del vehicle a entrar
en el túnel, de reduïda altura i amb l'accés restringit a
determinats vehicles. “Debía creure que anava amb el
seu cotxe”, assegura un altre dels testimonis, que
encara no dóna crèdit al succeït. “És que sembla
impossible que es ficara allí, creient que podia passar
quan sap bé que no pot fer-ho”. De fet, el camí que
segueix aquest vehicle és en línia recta, creuant la
carretera, ja que el pas inferior va ser habilitat perquè
els usuaris de l'estació de RENFE i Polígon industrial,
no hagueren d'assumir riscos creuant la carretera. 

Fins al lloc dels fets es va traslladar una patrulla de
la Policia Local de Benicarló, que es va encarregar de
donar avís a una dotació de bombers i a l'assistència
sanitària. I és que a causa del impacte, el vehicle va
quedar encastrat en una biga que existeix a l'entrada
del túnel, atrapant al conductor en l'interior. Els
municipals es van encarregar de la regulació del trànsit
i van ajudar a una dotació de bombers que va acudir a
excarcerar del conductor del camió, que va quedar
atrapat a la cabina. Malgrat l'espectacularitat del
succés i que el conductor va eixir pel seu propi peu de
la cabina, va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de
Vinaròs, on es va comprovar que no patia danys. 

text REDACCIÓ

ESPECTACULAR ACCIDENT SENSE CONSEQUÈNCIES

El mur dels prejudicis és molt alt, molt
gruixut, molt extens. Cal anar-lo
esquerdant, amb insistència , fins que
només en quedin petits rastres que
serveixin als futurs historiadors per
trobar indicis per explicar l’absurditat, el
desig de poder, el ressentiment que
corria contra la llibertat de les persones
en aquest inici de segle XXI.
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marrecs fent de les seues. I
mentrestant, els pares, la majoria
de vegades, mirant cap un altre
lloc... esperant no sabem que. I
quan avisen els municipals, ai, els
municipals! els municipals,
apareixen, si apareixen, una hora
més tard, quan ja se n’han anat tots
i no queda ningú. Com sempre, tan
diligents. Un ascensor pot ser una
comoditat però, de vegades, el seu
mal ús pot ser perillós. A veure si
algú pren nota perquè no ens
hagem de lamentar després. Els
xiquets són xiquets però, els adults,
suposem, pensen una mica més.
Doncs, a veure si és cert!

Ni aigua
Dilluns. Benicarló. 31 graus.

Plaça de la Constitució. 17.30
hores i un ponent que asseca els
cóssos. Els gronxadors plens de
xiquets però ja no poden beure a la
fonteta de la plaça de la
Constitució. "Els xiquets pateixen
molta set i han de beure prou aigua
perquè no es deshidraten, però des
de que van fer la font de la sènia,
han llevat la fonteta dels xiquets".
Aquest és el comentari que circula
de boca en boca. Apa, tot siga per
l’estalvi... Us sona allò de...  “Agua
para todos”? Doncs, ací, no toca. El
faraó la vol tota per a ell i les seues
megalomanies.

Sense tabac
Com si hagués triat el dia

expressament, amb la calda que
queia, tots estàvem ofegats...
sense haver olorat ni una cigarreta
en el Dia Mundial Sense Tabac. I és
que, abans de començar aquesta
diada, ja estaven tots més que
torrats amb l’invent que algú es va
traure de sota de la mànega per
celebrar-ho: els xiquets i xiquetes
dels nostres centres educatius
havien de portar un “fum” de
capcetes de tabac per a fer una
mena de carretera del fum. Allà va
que trona, els marrecs, buscant
com a possessos les maleïdes

capcetes de cigarretes o empaitant
el seus familiars que fumaven a
acabar-se les seues per poder
replegar-ne les màximes possibles.
Per acabar més que fumats. Si
aquesta és la manera que tenen de
lluitar contra el tabac ens sembla
que van una mica errats.

Sense tabac (2)
A veure, tot i que la idea podria

ser bona, segurament no era la
més adient. I és que la van acabar
de convertir en una espècie de
cerca i captura del Rècord Guinees
de les capcetes de cigarretes o de
la carretera més llarga feta amb
elles. A banda que el problema del
tabac és molt més seriós que ficar
capcetes de cigarretes una darrera
de l’altra a la platja, aquesta boja
cerca, competitiva, va fer que els
pobres xavals es passaren buscant
les susdites fins i tot per les
escombraries.  Fer una cursa del
fum per castigar els que fumen!

Sense tabac ( i 3)
I tota aquesta marabunda

tabaquera va deixar les nostres
platges fetes un autèntic nyap de
capcetes de tabac (que van durar i
durar, i durar, ...), per a sorpresa
dels qui allí prenien el sol. Ficats a
fer, se’ls hagués pogut ocórrer que
millor si ho hagueren fet a
cadascun dels seus centres
educatius (una escola així ho va fer
per decisió del seu consell escolar),
amb una construcció més adient
que aquesta carretera del fum.
S’hagueren estalviat una bona
insolació i acabar de sorra fins els...
Ah, i per cert, els alumnes del
Coromines, que estaven a la
Caracola, damunt del que van patir

enfonsan-se en aquella mena de
succedani de platja terrosa que vol
imitar la sorra (només la natura és
capaç de fer la sorra com cal), com
van aplegar els últims al Parador
(que era el lloc de l’avituallament),
no van tindre ni aigua ni suc.
Segurament alguns “vivales” dels
que van anar primer en devien
prendre una mica més. A veure si
de cara a l’any que ve, els
organitzadors, pensen una mica
més i, abans, fan entendre que açò
no és cap competició i si una
manera solidària d’ensenyar el mal
que fa el tabac.

A pagar
Mireu que arribem a ser beneïts

els benicarlandos. Ara resulta que
durant dos setmanes l’ORA va ser
debades i nosaltres, corasones de

buen alma, amb el vist-i-plau del
nostre bon regidor de Policia,
Marzal, vam contribuir a augmentar
la butxaca de no sabem qui. I
Marzal dient que si no pagaves no
passava res. Damunt de cornuts a
pagar el veure! Tindrà barra.

Bona ràdio
Nosaltres que pensàvem que

açò de l’espai radioelèctric era una
cosa seriosa i, de sobte, em
descobert que açò és una mena de
campi qui puga. Així, només cal
entrar al Web de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, al capítol
d’ajudes al foment del valencià
trobem i ens trobem que tenim una
ràdio ací al costat al nord, que tot i
ser molt bona ràdio i demanar
subvenció per aquest motiu, resulta
que li la deneguen... perquè no té
llicència. El que diem açò de les
ones és tot un guirigall.

ve de la pàgina anterior

El programa de Ràdio Benicarló “El Mercat dia a
dia” encetava els actes commemoratius del 50
aniversari del Mercat. Es tracta d’un espai de
promoció dels productes de qualitat del Mercat.

L'objectiu del programa és que cada parada trie cada
dia un producte determinat, que serà el que es
promocionarà a través del programa. “El Mercat dia a
dia” s'emetrà de dilluns a divendres a les 10.30 hores en
connexió en directe amb el Mercat de Benicarló. Els
actes de celebració de l'aniversari continuaven
dimecres, amb l'inici del taller d'art floral que tindrà lloc
tots els dimecres i divendres 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, un dels quals se sortejarà al final de
cada jornada entre els clients del Mercat i dels
comerços de Benicarló. Un dels actes que més públic
atraia era la Jornada Gastronòmica celebrada dijous 3
de juny a càrrec del Centre Integrat Públic de Formació
Professional Servef de Benicarló del cicle de Cuina i
Gastronomia. Durant tot el matí, els alumnes realitzaren
una mostra de receptes utilitzant com base els
productes del Mercat. En total, es crearen quatre bufets
temàtics: de peix, de pastisseria, de fruites i hortalisses
i de begudes, i de cadascun d'ells se'n servien 200
degustacions. En la Jornada participaren també els
alumnes del taller d'art floral decorant els plats i els
estands on s'elaboraren els menús. 

D’altra part, la façana del Mercat de Benicarló llueix
imatge renovada amb el logotip actualitzat de la
denominació d'origen Carxofa de Benicarló. La carxofa,
el producte estrella de Benicarló, presideix la façana del
Mercat de la ciutat i ho fa amb la imatge actualitzada
corresponent al logotip de la Denominació d'Origen. La
Regidoria d'Agricultura, a proposta del Consell
Regulador de la Denominació d'Origen, ha decidit
substituir la imatge que hi havia fins ara pel logotip
oficial de la Carxofa de Benicarló i donar així la
importància que mereix el producte estrella de
Benicarló. Cal recordar que el 1994 es va aprovar la
reglamentació per a la Denominació de Productes de
Qualitat de la Comunitat Valenciana i tres anys després
es va col·locar un lluminós a la façana del Mercat, tot i

que no va ser fins al 2001 que es va aprovar el
reglament de la Denominació d'Origen Carxofa de
Benicarló i del seu Consell Regulador i, per tant, la seua
imatge corporativa.

Per últim, la campanya “Muda't que anem al teatre”
que organitzen conjuntament les regidories de Cultura i
Comerç ha finalitzat aquest matí amb el sorteig de les
50 entrades per assistir a les obres de teatre
programades per als mesos de juny i juliol.  Els 25
afortunats amb un passi de dos entrades cadascun
podran assistir als espectacles de la temporada de
teatre de primavera-estiu i que inclou obres com El
jazmín de los cerebros, El idiota en Versalles o el
musical Juan sin Miedo. La campanya és el resultat de
la col·laboració de les dos regidories per tal d'implicar el
comerç en la difusió de les activitats culturals que
s'organitzen a la ciutat, i al mateix temps, premiar la
fidelitat dels clients de les botigues de Benicarló.  En
total, s'han arreplegat 5.450 tiquets procedents dels
comerços locals i del propi Mercat.

text REDACCIÓ

ARRANQUEN ELS ACTES DEL 50  ANIVERSARI DEL MERCAT

La Biblioteca comença l'horari d'estiu

A partir de l'1 de juny, la Biblioteca Municipal “Manel Garcia Grau” començarà l'horari d'estiu. Fins al 20 de
setembre hi haurà horari ininterromput de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 8 de la 

tarde, excepte la setmana de les Festes Patronals, que només obrirà de matí..
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Passats per oli
Després del que va caure la

setmana passada, amb la
maquineta de la neteja que en
comptes d’aigua amollava oli, els
tafaners no hem tingut més remei
que buscar el per què de les coses
(i no ens referim a la novel·la del
Quim Monzó)? I per fi hem tret
l’entrellat de la història i hem
descobert, després de sesudes

investigacions, remenat de
papereres, i consultes diverses, que
qui la portava es va errar de
botonet. Que sí! Tal com sona, que
en comptes de donar-li al botó de
l'aigua, li va donar... al de l'oli (ves
per on, no sabíem que aquestes
màquines portaven un botó per a
l’oli). Fotre tu quim merder que ha
muntat el botenet dels collons eixe.
Bé, qui tenia la responsabilitat de
pitjar-lo. Però, pel que sembla, ens
hem assabentat que no ha estat la
primera vegada que ha passat.
Doncs a veure si s’aplica una mica
més perquè una altra com aquesta i
ja ens veiem havent de canviar tot
el terra de mig poble.

I oliosos
A més, els comerciants de la

zona de vianants, mireu si han
quedat farts d’oli, que ja es senten
com si foren un filet de porc, ben
porc, i ben passat per la paella.
Però amb el greuge que, damunt,
els han deixat la paella a ells, ben
bruta de greix... perquè se la
netegen. I és que, pobrets meus, no
donen l’abast per desengreixar-se
el terra de davant dels seus
negocis. Ja n’estan farts i més que
farts, de netejar amb sabó i tota
classe de productes... i no hi ha
forma humana de deixar neta la
porta dels seus establiments. Ah, i
damunt, com ara els de la neteja
pública, per allò de rentar-se una
mica la cara, de matinada van
passant la mànega a tota pressió i
després la maquineta de marres

(que ho escampa tot i no neteja
res), doncs, damunt, és troben que
la brutícia del carrer se la trobem
escampada per damunt de les
seues voreres i aparadors. Vist el
que hem vist, una cosa ha quedat
clara, el servei de neteja municipal
perd oli! Doncs a veure si li fiquen el
tap!

Regals enverinats?
La passada setmana vam rebre

al nostre poble la visita del Síndic
de Greuges, José Cholbi. El curiós
del cas és que el que ha transcendit
de la seua visita, justament, no ha
estat precisament la raó d’aquesta,
que era que a casa nostra les coses
es feren amb més diligència
(perquè sembla que ací el nostre
il·lustríssim s’ho agafen amb
moooolta calma), sinó els regals
que es van repartir entre l’alcalde i
susdit Síndic. Veureu, el nostre
Marce, com manen els cànons, i
molt correctament, li va fer el
lliurament d’una còpia de la carta
pobla de la localitat i, el nostre
Síndic, en contraprestació, va i li
lliura... una corbata. Com que no en
tenien prou amb la que està caient
a les nostres institucions
valencianes pel que fa a la roba, ara
una corbata. En fi, que es veu que a
les institucions de València es duen
els teixits...

Puja i baixa
A la nova concessionària del

pàrquing de la plaça de la
constitució li ha sorgit un problema
amb el que no comptava. Resulta
que l’ascensor de la susdita plaça
s’ha convertit en el divertiment de
molts xiquets quan surten de
l’escola. Tant és així que, allò que
ha de ser un servei per a les
persones amb mobilitat reduïda, de
sobte, per culpa i gràcia d’alguns
xiquets que no pensen massa, cosa
d’allò més normal, s’ha convertit en
un problema pel seu ús incorrecte. I
allí que van pujant i baixant els

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

La Consellería d'Educació, a través de Ciegsa, ha
enviat al Diari Oficial de la Unió Europea per a la
seua publicació la licitació de la redacció del
projecte i execució de l'obra de construcció del
CEIP Ángel Esteban de Benicarló. 

El pressupost de licitació és de 5.027.431,26 euros i
el termini de presentació d'ofertes finalitza el 16 de
juliol. La construcció del CEIP Ángel Esteban està més
prop ja que amb aquest pas s'ultimen els tràmits previs
a la construcció del centre. El CEIP Ángel Esteban serà
un centre educatiu de construcció preindustrializada, la

qual cosa permetrà executar l'obra en un temps inferior
a l'habitual. El projecte per al centre educatiu serà molt
semblant al d'altres centres inaugurats recentment,
com el de Sant Jordi, que s'ha construït en menys d'un
any. 

Pel que fa a la urbanització del Sector 7, que
s'executarà conjuntament amb la construcció del
centre, l'Ajuntament està preparant la seua adjudicació,
que es farà efectiva en els pròxims dies. El
desenvolupament del Sector 7, que ocupa una
superfície de 48.568,75 metres quadrats en la zona
sud-est de la ciutat, inclourà la urbanització del tram
urbà del camí de Mallols i la connexió viària amb
l'actual N-340.

text REDACCIÓ

AVANÇA LA TRAMITACIÓ DEL NOU COL·LEGI DE BENICARLÓ 

Benicarló ja ha començat els treballs de
construcció de la font ornamental de la plaça Mare
Molas, situada en l'encreuament entre les
avingudes de Catalunya i Méndez Núñez. 

Les obres duraran dos mesos i tenen un pressupost
de 203.482 euros que aniran a càrrec de l'empresa
Sorea. La font ocuparà una rotonda de 9,8 metres de
diàmetre i estarà elaborada amb diversos materials,
entre ells marbre gris, gressite i acer inoxidable. Els
tres jocs d'aigua que té la font estaran formats, el
primer, per un sortidor vertical que assolirà una altura
de 6 metres sobre el nivell de l'aigua; el segon tindrà

diversos sortidors que dispararan aigua fins a una
altura de 4 metres formant un cercle de 2,20 metres de
diàmetre; el tercer joc estarà format per un cercle de 24
sortidors parabòlics que llançaran aigua des de
l'exterior fins al centre, assolint una altura de 2 metres.

La construcció de la font, que funcionarà amb circuit
tancat, forma part de les millores que va presentar
l'empresa Sorea en el contracte per l'adjudicació del
servei d'aigua potable de Benicarló. A més d'aquesta
font, també consten com millores del contracte la
renovació de les xarxes d'aigua potable i l'elaboració
d'un pla director de tota la xarxa d'aigua potable de
Benicarló. La construcció de la font completarà la
recent reurbanització de l'avinguda de Catalunya. 

text REDACCIÓ

Nova font ornamental

El Ple ordinari del mes de maig aprovà l'inici de
l'expedient de cessió dels terrenys del col·legi Jaume I,
on la Generalitat ha de construir l'Escola Oficial
d'Idiomes, i de la pista esportiva adjunta a l'IES Joan
Coromines, que l'Ajuntament cedirà a la Generalitat per
a la reforma i ampliació del centre educatiu. 

D'altra banda, la sessió de ple també va aprovar la
cessió dels terrenys del Polígon Industrial on se situarà
el nou Parc comarcal de Bombers. Aquest és l'últim pas
administratiu previ a la construcció de les instal·lacions,
que ocuparan una parcel·la dotacional de 9.645 metres
quadrats en el Sector 3 del Polígon, al costat de la CV-
135 , una ubicació que permetrà als bombers tenir una
connexió ràpida amb la nova variant de la N-340 per
arribar amb rapidesa als nuclis urbans més poblats de
la zona.  La localització dels terrenys ha estat
precisament un dels arguments que han influït a l'hora
de canviar la ubicació del futur parc, que s'havia de

construir inicialment en el sector Palmar. El que sí que
es podrà aprofitar de l'anterior ubicació és el projecte
de construcció del parc, que s'adaptarà a la nova
parcel·la del Polígon. 

El debat urbanístic també va tractar l'acceptació d'un
aval hipotecari per part de l'empresa encarregada de la
urbanització del sector 8b Collet, de la qual alguns dels
seus socis són membres de l'executiva local del PP.
Així ho va denunciar Enric Escuder, portaveu del PSPV
la passada setmana, quan desvetlava que l'equip de
govern estava disposat a acceptar un aval hipotecari
com garantia de la urbanització del sector. El problema
residia que el consistori no els accepta des de fa 18
anys pels problemes d'execució que per a l'ajuntament
tenen en cas de necessitat. L'acceptació dels terrenys,
una fina en terreny urbanitzable situada a Sant Jordi,
es realitzava durant la sessió plenària ordinària del mes
de maig. L'alcalde de Benicarló, negava el presumpte
tracte de favor a l'empresa, encara que no va voler
entrar en el debat i va assegurar que “em reserve
l'opinió”. 

text REDACCIÓ

PARC COMARCAL DE BOMBERS 

Malbaraten l'aigua a la font del faraó però no en
tenen per un xiquets que juguen.
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Sense fum però embrutant
Podria ser el nou lema del dia

mundial sense tabac a Benicarló. I és
que aquesta campanya institucional
contra el tabac, una mica caòtica i
desvirtuada, si tenim en compte les
queixes d’alguns veïns al veure la
brutícia que van deixar amb aquest
acte i les crítiques del pares que no
compartien que els seus fills anaren
com a bojos buscant caixetes de
tabac buides per fer la carretera del
fum, va acabar convertint-se en una mena d’acte
més bé insuls (no pels alumnes participamts, per
com el van organitzar), on allò important semblava
ser la imatge i no el missatge, que podria ser:
fumar embruta el teu cos però també el teu entorn.
Però sembla que això els organitzadors no ho van
veure i van continuar pel camí de voler fer la foto
de les caixetes de tabac una darrera de l’altra, la
carretera del fum, com si del rècord Guinees es
tractes.

Tot i així, una escola pública, el CP Catalan, es
va desmarcar d’aquest acte i, amb el vist-i-plau del
seu Consell Escolar, va fer un cosa més senzilla,
al seu recinte escolar, que implicava al seu
alumnat amb la idea d’un món sense fum. I sense
voler batre cap rècord. A més de no implicar
l’alumnat en allò que no el pertocava, remenar
caixetes buides de tabac.

I és que deixar l’entorn fet un fàstic durant un
dia, independentment de a qui li correspongués
netejar-lo (aquestes picabaralles no canvien el fet

de deixar-ho tot brut), crea,
precisament, l’efecte contrari al
buscat, una imatge de poca
credibilitat institucional davant
aquestes problemàtiques on allò
important sembla ser, simplement, la
foto i el titular dels diaris.

I a això, damunt, li hem d’afegir “la
bona organització”, que va fer que
els alumnes del Coromines, quan
van arribar al Parador des de la

Caracola, més eixuts que una espardenya per la
calor que feia eixe dia, és quedaren a sota taula,
no tocant-los quasi ni aigua ni suc. L’organització
va fer curt de botelletes d’aigua. Era una per
xiquet! 

Senyors meus, tan malament estem que
escatimem l’”agua para todos”. Cal ser una mica
més curosos amb aquests detalls.

I de tota manera, no ens enganyem, alguna
institució ha fet alguna cosa contra el veritable
problema, el mateix tabac, prohibint-lo? No, per a
això...  ja li apujen el preu! 

No s’ha demostrat qie és perjudicial per la
salut? Doncs, simplement, el lleven del mercat
(com fan amb tot allò que no és bo pel consum
humà), i solucionat.

Però no, es un negoci massa substanciós per
les arques de l’estat i clar... són uns diners “nets”.
Mentrestant prohibim fumar en els llocs públics, en
els bars, al carrer... i els cancers de pulmó campen
al seu ample sembrant de malats els hospitals.

Quanta hipocresia!
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CARXOFA. 
Per als alumnes que han aprovat segon de batxillerat i aniran a les proves de selectivitat. I

també per als que han suspés, que hi aniran al setembre. Sort a tots!

PANISSOLA. 
Per als organitzadors de l'activitat del Dia Mundial Sense Tabac. Pel menyspreu cap a la

llengua pròpia de Benicarló. En què queda el treball dels educadors si s'ensenya a l'alumnat
que el valencià és una llengua vàlida, que és la llengua del seu poble si s'organitza un
macroacte i no hi ha ni una sola paraula en valencià? Que s'ho facen mirar, per favor. Vergonya
els hauria de fer.
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