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La gimnasta Andrea Mundo primera en la Copa Comunitat Valenciana

15-11-2008 Dissabte.  Bahundanda – Chamje
(continuació)

Shiva, el nostre guia se'ns perd darrera. Com si no en
portàrem.

Ha hagut un moment, abans de Jagat on hi ha una bona
pujada, on el camí desapareix. Es veu que la nova pista ha
destruït el camí vell i ara cadascú campa per on li dona la
gana.

Després de dinar tenim una bona pujada que ens du a
Chamje i ens desvien prou més amunt ja que estan fent la
nova carretera per on anava el camí. Jo he anat seguint el
nou traçat com la resta de gent. Quan aplego al camí original
espero a Àlvar i a Shiva i no venen. Arriba el guia d'un xavalet
australià i em pregunta si espero a algú. Li dic que sí, que
espero a un company i al guia. 

–  Jo no els he vist i anaven davant de mi, darrera no
venen – en contesta.

Segueixo caminant i veig que el guia recula a buscar-me,
ells han tirat al recte sense far cas del que els deien el
treballadors.

Una altra activitat que constatem tots els dies pel camí, és
veure als portador traginant mercaderies i tot tipus de coses
de la vall cap a els pobles més alts. Porten de tot, des d'ous
fins a ferros. De tot. Van carregats com a veritables rucs. És
més, porta més pes un home que un animal. Els pes que
porta un burret està mesurat, pel contrari un home portarà tot
el pes que puga dur. Mirem bé la foto i calculem a ull el que
poden pesar el que porta cadascú. Àlvar durà entre vuit i deu
quilograms i la canadenca quatre o cinc. El de davant no ho
sé i el dels ferros no ho vull ni imaginar. 

16-11-2008 Diumenge.   Chamje – Darapani 
Quan apleguem poc abans de Tal (Llac) la vall es fa més

ampla, amb les parets quasi verticals, i ens ofereix un
impressionant pla de còdols i sorra on el riu discorre pel
costat esquerre.

Ací parem a dinar. En un principi no volia menjar dalhbat

però al final m'he decantat pel plat tradicional i ho he encertat:
un dels millors dalhbats que he menjat, i això que n'he menjat
molts. Boníssim!

De camí cap al nostre destí he
anat parlant amb una parella. Un
resulta ser un tibetà que viu a l'Índia
i se'n va al Tibet veure a la família
amb el que duu posat, un jersei i
prou. Pel que he pogut entendre el
tibetà no sap el camí, porta un
planell d'eixos de turisme i va
preguntant. L'altre no sabem ben bé
què és. S'han trobat de camí.

Quan el barranc s'obri un poc
apareixen una altra vegada els
bancals però ara ja no són d'arròs,
ara els cultius són de panís.

Com no hi ha espills no puc
veure'm la cara però les mans les
tinc ben negres del sol.

M'han dit que el tibetà porta un portador però s'ha quedat
al mateix hostal que nosaltres i jo no n'he vist cap. Tota
l'estona va amb la mateixa roba i ací per la nit ja fa fred, per
la nit ja gela. 

Fem unes partides al cinquet, sopem i a dormir. 
Els hotelets que anem trobant per ací són molt més

luxosos que els del trek de Lantang. Però quan parlo de luxe
hem de tenir en compte que estem a Nepal. Si algú pensa
que tot trobar-se un bany amb banyera i pis de marbre està
molt, però molt equivocat. Habitacions petites, amb dos llitets,
matalàs de 3 o 4 dits, dutxa comunitària amb aigua calenta de
placa solar i per a fer les necessitats, la cosa més higiènica
que hi ha: la placa turca. 

De fa 12 anys que vam intentar pegar la volta als
Annapurnes ha ara, ha canviat molt. Hi ha molts més hotels i
com he dit, molt més bonics. N'hi ha amb jardins i tot. En
concret aquest poble no té res a veure amb el de l'any 96. El
recordo bé perquè ací vam dinar tenint en front el salt d'aigua
impressionant que hi ha. Vam dinar asseguts a un pedrís. Ara
tot són hotels.

Ahir vam veure les primeres cuines parabòliques solars.
Aquestes cuines, a les nostres terres són un fet testimonial,
però ací els són del tot ben útils. Enfocades de cara a sol els
permet tenir sempre  aigua calenta per a fer el té o l'arròs i
evitar així consumir querosè o llenya. No hem vist emprar les
cuines per a fer el menjar però sí, com ja hem dit, per a calfar
l'aigua.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XXVIII)
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a Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló

prepara els actes del seu XX
aniversari amb la incertesa de
no saber encara si participaran
en els actes de les Festes
Patronals. 

De moment “estem negociant el
conveni”, segons confirmaven
membres de l'entitat, pendents de

les negociacions econòmiques
amb el consistori. En anys
anteriors i igual que es fa amb
altres associacions culturals,
l'ajuntament atorga una quantitat
econòmica a canvi de
determinades actuacions
repartides al llarg de l'any i
incloses en actes de rellevància
del municipi. Així, en el cas dels
gegants i cabuts, la més important
és la participació en diferents
actes de les Festes Patronals, que

tenen gran acollida entre el públic
infantil. Els problemes econòmics
són la causa de l’endarreriment en
la signatura del conveni, segons
s’assegura des de l’entitat.
Representants de la colla
lamentaven aquesta situació, que
provoca un nou enfrontament
entre l'entitat i el consistori
després dels problemes viscuts
entre ambdós l'any passat, que
van dur l'associació a batejar als
seus propis gegants durant les
passades festes patronals per
desvincular-se dels que havia
utilitzat fins al moment, propietat
del municipi. 

LA VERSIÓ DEL CONSISTORI

Però la versió dels fets
facilitada per l'entitat, dista molt
del punt de vista del consistori,
que té altra molt diferent. María
Ortiz, regidora de Cultura, es
mostra tallant a l'afirmar que “no hi
ha cap negociació oberta, ells són
els qui no han signat encara la
proposta del consistori” que
consisteix “igual que l'any passat
en la realització d'una sèrie
d'actes per poc més de 3.400
euros, la mateixa quantitat que
van cobrar l'any passat”. Ortiz
afirma que ja el passat exercici
se'ls va advertir que l'aportació era
elevada per els temps de crisis
que corren. “I enguany no se'ls ha
tocat ni un euro, se'ls ha oferit la
mateixa quantitat pel mateix
nombre d'actuacions”, lamentava
l'edil de Cultura. Segons assegura
Ortiz, el conveni està damunt de la
taula de l'associació a l'espera
que siguen ells els que l’accepten
o el rebutgen, però amb la
seguretat per part del consistori
que la quantitat no es pot
augmentar ni en un sol cèntim.
Segons ha pogut saber La Veu,
les aspiracions econòmiques de la
colla són 6.000 euros. 

Els gegants de Benicarló, d’aniversari, 
amb polèmica consistorial
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text REDACCIÓ

L'equip de promeses del Club Natació Benicarló va
tornar a sorprendre amb 8 medalles en l'Autonòmic
de promeses. 

Una setmana més, aquesta vegada en l'Autonòmic de
Promeses, el Club Natació Benicarló va saldar la seua
participació amb 8 medalles (2) per equips de relleus, (3)
en individual masculí i (3) en individual femení. Resultat
de tot injust a la vista del gran treball i el ritme que es va
imposar en l'aigua de la piscina provincial de Castelló
dissabte passat i diumenge 12 i 13 de Juny de 2010. 

Un gran treball d'equip d'aquests joves nedadors i
nedadores que, en relleus femenins van aconseguir 2
medalles de bronze en els 4 x 100 estils i 4 x 100 lliures,
que va estar format per : Ester Segura, Gemma Rillo,
Ariadna Coll i Julia Barrachina. L'equip masculí de relleus
4 x 100 estils va aconseguir la 5a posició i la 4a posició
en els 4 x 100 lliures. 

També a nivell individual l'entrenadora Miryam es
trobava molt satisfeta amb les medalles d'Ester Segura
Plata 100 lliures; Ariadna Coll Plata 100 papallona;
Gemma Rillo Bronze 100 braça; David Curto Plata 100
braça i Bronze en els 100 papallona i Didac Saura Plata
100 m lliures. 

Tot el mèrit va ser d'aquests competitius nedadors
formant equip per a aquesta ocasió amb: Gemma Rillo,
Julia Barrachina, María García, Ariadna Coll, Gemma
Labernia, Blanca Pérez, Ester Segura, David Curto,
Pablo Ebrí, Victor Monserrat, Marc Vea, Marc Gil, Nacho
Falcó y Didac Saura.

text CNB

Fantàstics
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MÉS ENFRONTAMENTS

Els problemes econòmics no
són l'únic punt de fricció entre la
colla gegantera i l'ajuntament. El
tracte  rebut pels gegants
municipals, Tolo i Mar, no ha estat
del seu grat durant els últims
anys. Així, han denunciat en
repetides ocasions que es
guardaven en el magatzem de la
Brigada d'Obres sense cap tipus
de cura, el que va arribar a
provocar danys importants en les
figures que van haver de ser
restaurades l'any passat. En
aquests moments gegants i
cabuts es guarden en el
magatzem de Protecció Civil “que
tampoc és el lloc adequat perquè
hi ha pols i humitat”, a més de
servir també de magatzem de
vehicles confiscats de la Policia
Local i d'aparcament dels vehicles
de Protecció Civil. De moment,
l'ajuntament ja s'ha fet càrrec de la
restauració de Tolo i Mar, els dos
gegants, i de 6 dels 12 cabuts que
són de propietat municipal. Per la
seua banda, la colla posseeix dos
gegants (Mar i Tossa), 8 cabuts
mitjans i 5 menuts amb els quals
satisfà la participació de la secció
infantil. 

ELS ACTES DE L’ANIVERSARI

Malgrat les discrepàncies amb
l'equip de govern, la colla
benicarlanda ha començat a
preparar els que seran els actes
de commemoració del seu
aniversari. El primer d'ells tindrà
lloc a finals del mes de juliol, quan
el MUCBE aculla una exposició
retrospectiva dels seus anys de
vida. La intensa labor de recerca
de documents gràfics ha resultat
tan productiva que “s'han trobat
fotos dels antics gegants, que
desfilaven per la ciutat entre els
anys 40 i 50”. D'altra banda, la
tradicional trobada anual que
reuneix a diferents col·lectius, es

trasllada enguany de data “per
qüestions d’infraestructura
organitzativa”. Fins al moment,
s'aprofitava un dels diumenges de
les Festes Patronals, incloent
l'acte en el programa oficial. Tot i
així, en aquesta ocasió “es vol fer
una cosa més especial, amb més
agrupacions i per tant,
necessitarem més lloc i més
infraestructura”, una cosa més bé
escasa en plena celebració de les
festes. Així, la data triada és el 14
d'agost i està previst que es
reunisquen entre 30 i 40 colles
geganteras de les províncies de

Tarragona, Castelló, València i
Alacant. 

Un altre dels actes nous per a
enguany és la recuperació de la
“replegà”, un acte que antigament
realitzaven diverses associacions
abans de les festes amb la
intenció de recaptar fons per a la
celebració dels actes. “Enguany,
donada la situació econòmica, la
reprenem per aconseguir
finançament”, asseguraven des
de l'entitat, que anunciava que
recorreran en cercavila les vies
més cèntriques del municipi
acompanyats dels cabuts i Gori. 

ve de la pàgina anterior

Un altre dels actes nous per a enguany és la recuperació de la “replegà”

El I Trail Maestrat Extrem d'Albocàsser s'ha
caracteritzat per l'extrema duresa i les grans
dificultats que han patit els corredors per a poder
completar el recorregut de 118 quilòmetres que
havia preparat l'organització. Dissabte la pluja va ser
la protagonista i va minvar la capacitat dels
corredors, "es van mullar de dalt a baix i quan van
arribar a Culla van patir un intens fred. Amb les
sabatilles mullades els ha resultat molt més difícil
fer el camí".

El cert és que el guanyador va arribar dues hores
després del temps que havia previst l'organització
perquè completés el recorregut. Joel Jaice Casademont
amb 14h 31 '25 "es va imposar en la primera edició de
la prova. Li van seguir, a 11 minuts Arturo Sanz Gargallo
i JJ Olives Simó, tots dos van entrar junts a la meta. La
primera de les dones va ser Tere Iserte Foies que va
invertir 19h 34 '59 ".

En finalitzar la prova els corredors van comentar la
"extraordinària duresa del traçat, sobretot per les
pendents i les condicions climatològiques". No obstant,
la majoria va manifestar la seva intenció de repetir el
2011.

L'arribada de la nit va ser especialment delicada per
als corredors que es van haver d’ajudar amb llanternes
i en leds que va instal.lar l'organització en algunes parts
del traçat per poder realitzar el camí correctament.

Al pas per Vilar de Canes, Torre d'En Besora, Culla,
Benassal, Ares, Catí i Tírig els veïns es veien sorpresos
per l'esforç que realitzaven els corredors per continuar el
recorregut. Quan els corredors van arribar a Albocàsser
es van sentir satisfets d'haver superat una gran gesta.
De 114 corredors que van prendre la sortida el dissabte
a Albocàsser la van aconseguir finalitzar 77.

text 3X4.info

I Trail Maestrat Extrem

El ciclista benicarlando Francisco López, de l'equip
Novo Informo-Superpint Benicarló, va disputar
diumenge passat una carrera en la població valenciana
de Torrent, dins la categoria cadet i en la qual van
prendre l'eixida cent corredors, guanyant al final en un
atapeït esprint. La carrera es va disputar en un circuit
curt, de sols 1.300 metres, al que es va donar voltes fins
a completar els 50 quilòmetres. El fort ritme que es va
imprimir des de l'eixida motivà riscos en el pas de les
corbes, que va fer que diversos ciclistes patiren
caigudes, entre ells el també benicarlando Marc Lluch,
motiu pel qual no va poder finalitzar la carrera.
Francisco López es va imposar al final en un esprint
entre un grup d’escapats, amb una mitjana de 42 km/h.

text i foto VICENT FERRER

El ciclista benicarlando, Francisco López, guanya la cursa a Torrent
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El PSPV-PSOE de la província de Castelló ha
iniciat la campanya explicativa “l’Hora del Canvi”
en la qual el secretari general del partit i portaveu
socialista en la institució provincial, Francesc
Colomer, analitza els errors comesos pels governs
del PP en els últims 15 anys en la diputació i en la
Generalitat i que han dut a Castelló a encapçalar la
província amb major nombre d'aturats d'Espanya. 

Paral·lelament, Colomer planteja les propostes
econòmiques del PSPV-PSOE amb les quals “es pot
impulsar un nou model productiu més sòlid capaç de
traure a Castelló de la crisi, enfront de les nul·les
propostes del PP, els responsables polítics del qual
estan només centrats en com lliurar-se dels escàndols
de corrupció en els que estan immersos, mentre més
de 70.000 aturats estan esperant de les
administracions esforços inversors i polítiques actives
d'ocupació”. La campanya es va iniciar en la seu del
PSPV-PSOE a Castelló i va continuar a Benicarló, on
Colomer es va dirigir a militants i simpatitzants del
partit judicial de Vinaròs per a, entre d’altres coses,
desmuntar les mentides del PP i plantejar les
propostes socialistes que ja són realitat en molts
municipis, per a atendre les demandes ciutadanes i
per a fer una província més forta. 

El portaveu socialista va retraure als responsables
del PP “que dediquen tot el seu temps a protegir-se

dels escàndols de corrupció que els esquitxen i a
atacar al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero,
quan ha estat el Govern d'Espanya l'únic que ha
impulsat obres importants en aquests dos últims anys,
mentre la Generalitat de Camps no només ha deixat
més deutes per a les empreses, sinó que ha obligat a
moltes d'elles a abandonar obres davant la
impossibilitat de cobrar-les”. El líder socialista posa
clars exemples dels avanços en política socials que
s'han assolit en els últims anys, “com la llei de
dependència o els més de 160 milions d'euros invertits
a Castelló per a construir centres de dia, escoles
infantils, instal·lacions esportives, millora de cascos
històrics, mentre que l'endeutament de Camps i de
Fabra només ha servit per a arreglar-li el negoci als
amics de quiosquets com el Cas Gürtel, o per a seguir
col·locant a gent a dit en les administracions, quan els
ciutadans i ciutadanes de tota Europa estan exigint
una clara reducció de la despesa pública”. Per això,
Colomer llança clars missatges comparatius perquè
els ciutadans “diguen clarament si estan contents amb
la gestió del PP en la província de Castelló, on no s'ha
conclòs cap dels grans projectes promesos fa anys; on
onze carreteres han desaparegut dels pressupostos
sense ni tan sols haver-les començat; on els Fabra han
permès que haja 16 Escoles Oficials d'Idiomes entre
València i Alacant i una sola a Castelló; on els
responsables del PP de Castelló han permès que els
joves de Castelló no puguen estudiar medicina ni
infermeria en la UNIVERSITAT JAUME I, o on han
permès que després de 15 anys en la Generalitat tot
just s'hagen fet 800 metres de trolebús”. 

text  REDACCIÓ

L’HORA DEL CANVI

El passat cap de setmana es va disputar en la població
alacantina de Calp el Campionat Autonòmic de
Gimnàstica Rítmica, “Copa Comunitat Valenciana”, en la
qual, de nou, les gimnastes del Club Mabel Benicarló van
tornar a destacar, demostrant que la base segueix donant
els seus fruits i que el treball de les seues entrenadores és
l’òptim. 

En la categoria cadets Andrea Mundo va aconseguir el
primer lloc en la modalitat de cercle, mentre que la seua
companya d'equip Tania González es classificava tercera,
malgrat haver estat penalitzada per eixir-se-li el cercle del
tapís, en cas contrari hagueren copat els dos primers llocs. En
categoria benjamí Marta Gimeno va aconseguir el segon lloc
en l'apartat de mans lliures, mentre que Laura Hernández es
quedava a no res de poder pujar al calaix, en la quarta plaça i
Paula Bou era sisena. I en les més menudes, prebenjamines,
María Añó va arribar a la vuitena plaça, que no estava gens
malament, si teneim en compte el poc temps que duu
entrenant amb l'equip que dirigeix Manola Belda.

L'entrenadora al seu retorn a Benicarló es va mostrar molt
contenta pels resultats obtinguts, ja que són les noves
gimnastes del club de cara al futur, després de l'adéu d'un grup
que sumà diversos Campionat d'Espanya. Una d'elles, Nuria
Sancho, es troba en l'actualitat en el Centre d'Alt Rendiment
que té la Federació Espanyola a Madrid. 

text i foto VICENT FERRER

La gimnasta Andrea Mundo primera en la Copa Comunitat Valenciana

Els alevins del Club Bàsquet Benicarló van tornar a ser
Campions en el seu últim torneig de la temporada, a més,
enduent-se els trofeus als millors de la final. Si la setmana
anterior van ser campions en una apretadíssima final en La
Salle de Tarragona, aquesta setmana el triomf en la gran final
va ser a Rodonyà (Tarragona), on van disputar dos partits al
matí amb sengles victòries, per a passar a jugar la final a la
tarda davant el Sistars de Lleida. Una vegada mes es va veure
el carisma i el lliurament d'aquest grup de xiquets que se
senten cada vegada més units com equip realitzant un joc
bonic i digne dels aplaudiments de tots els assistents. L'eufòria
per la conquesta de tan preuada victòria es va veure encara
mes accentuada a l'aconseguir Paula Cruz el trofeu a la millor
jugadora del Torneig i Bodi Marcu l’MVP de la final. Millor no

podia acabar aquesta temporada per a l'equip aleví que
somiava tot l'any amb consolidar-se com un bon grup. Un bon
treball col·lectiu.

text i foto VICENT FERRER

Els alevins del Basquet Benicarló campions altra volta

El pilot benicarlando, José Manuel Pellicer, del Grupoama-
Xraids es va veure obligat a abandonar el ral·li per trencament
del motor en el quilòmetre 90 de l'especial, quan anava cinquè
i restava temps als seus rivals. 

Tot transcorria segons el previst abans de l'eixida en
l'etapa, amb un recorregut propici per al pilot benicarlando,
però la sort no va estar del seu costat i va haver de dir adéu al
ral·li dos dies abans del previst. Pellicer va posar rumb a
Zagora amb moltes ganes de recuperar el temps perdut en
l’anterior jornada i després de recórrer 80 kilòmetres ja havia

avançat a dos pilots que havien pres l'eixida abans que ell. No
obstant això deu quilòmetres més tard el motor es parava i no
es va poder tornar a engegar malgrat tots els intents. En línea
de meta Pellicer manifestava, “ha estat veritablement una
llàstima i encara no m'explique que ha pogut succeir. Ahir
l'equip va deixar totalment a punt la moto, canvià el GPS, road
book i trip, i tot anava avui sobre rodes fins que de cop i volta
la moto s'ha parat.La carrera havia començat molt bé, doncs
són pistes on la meua moto s’acobla a la perfecció i tenia
punts en el trip de 170 km/h,. el que dóna una idea de com
podia rodar. Les carreres són així i hem de traure la part
positiva de la prova, on he realitzat molts quilòmetres en
solitari agafant ritme i fent road book que ens servirà per a la
Baixa Aragó que disputarem el pròxim mes”.

text i foto VICENT FERRER

Pellicer trencà el motor
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Més de 200 afeccionats als boixets es
van donar cita a Benicarló en la XI Trobada
de puntaries que l'associació local
Puntaires del Baix Maestrat va organitzar.

Els carrers més cèntrics del municipi es van
veure inundades pel so incessant de milers de
boixets teixint a la vegada diverses labors
realitzades amb aquest art mil·lenari.
Associacions de diverses poblacions de
Catalunya, Conca, València i la província de
Castelló, van acudir a la crida de l'activa
associació local, que va disposar llargues
taules en el carrer Major perquè els
participants pogueren mostrar el seu art. La
concentració va servir de punt d'intercanvi de
patrons i secrets, registrant-se gran activitat al
llarg de tota el matí al voltant de les taules de
les diferents agrupacions participants en la
trobada. A més, es va disposar en la plaça de
San Bartomeu un mercat on es podien
adquirir diversos productes necessaris per a
la realització de les primoroses labors.

text  REDACCIÓ

TROBADA DE PUNTAIRES

Divendres dia 11, i amb motiu del Dia del Medi
Ambient que s’havia esdevingut uns dies abans,
l’Associació Cultural Alambor va tenir la bona
pensada de convidar Ferran Royo a presentar el
seu llibre Plantes del Port. 

Bé, en realitat es tracta d’una obra col·lectiva del
Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre, del
qual forma part Royo. Són tres volums que han anat
apareixent en els darrers dos anys i que pretenen
inventariar el patrimoni botànic del “Port”, les
muntanyes que van de la Pobla de Benifassà a
Paüls i de Beseit a Tortosa.La presentació va ser
espectacular. Bé, els que hem tingut la sort de
treballar amb Royo en algun institut de la comarca
ja sabíem del domini que té de la qüestió botànica
de les nostres terres, les que estan a banda i banda
del Sénia. Però no es tracta només —que ja és
molt— d’una qüestió de coneixements. Ferran és un
home interdisciplinar, un home del renaixement. A
partir d’una planta (que la resta de mortals, infeliços
ignorants, trepitjaríem caminant per la muntanya
sense ni adonar-nos-en), ell i els altres coautors del
llibre són capaços de fer un viatge astral que ens
porta per la cultura popular, el folklore, la filologia, la
història, i tot el que vinga bé.No es limiten a
descriure una espècie, sinó que parlen de propietats
curatives tradicionals, dites populars, els llocs
concrets on es pot trobar, qui i quan la va estudiar a
les nostres terres, l’anecdotari de les diverses
troballes. L’estil del llibre és alhora especialitzat i
amé, tot un calaix de sastre que permet una lectura
transversal per a no especialistes, sense deixar de

ser científicament rigorós. Em recordava les
entrades del Diccionari etimològic de Joan
Coromines.Mentre escoltava l’astoradora exposició
de coneixements de Ferran, jo pensava que aquella
obra venia a ser una peça més de tota una realitat
territorial. A través de les seues paraules, se m’hi
feia present tot el paisatge (Pi Gros, Puig de la Nau,
Ulldemó, Serra d’Irta, Pena-roja) d’un país, petit,
ignorat, a cavall de dos o tres “administracions
autonòmiques” com ara en diuen: el territori que
correspon a grans trets a la diòcesi de Tortosa. I
m’adonava de la consciència d’unitat cultural i
lingüística d’aquestes comarques, malgrat tot. Seré
un exagerat, direu. Potser sí, però vaig comprendre
que dir el nom de les plantes (petites, humils,
bellíssimes) és també una manera, i de les millors,
d’apropar-nos a la terra en què hem nascut i
estimar-la.

El meu país botànic Exilis

text  JOAN HERAS

Les maniobres de distracció del poderós lobby
jueu, en els dies següents a l’assassinat de
cooperants civils, per part de comandos armats de
l’exèrcit israelià, no són sinó l’expressió evident de la
seua mala consciència: pressions mediàtiques per
impedir la difusió de les imatges de l’assalt criminal i
la substitució per les de producció pròpia,
“exculpadores”, declaracions victimistes del seu
govern a les ambaixades a tot el món, negativa a
sotmetre’s al judici de comissions internacionals
independents i organització d’actes de commiseració
–precisament ara!- a favor del poble jueu en record
de l’holocaust... Tot evidencia la culpabilitat que

senten els dirigent israelians davant d’unes
conductes del tot homologables a les dels seus
botxins històrics: els nazis de Hitler.

La maledicció bíblica que plana sobre ells, des de
temps immemorial, pren ara la forma d’un
desassossec permanent i d’una consciència de
culpa, que no els deixa viure en pau i que els mena,
inexorablement, cap a una cursa interminable
d’agressions, que acabaran en tragèdia planetària, si
no es posa aturador al seu messianisme bel·licista.

Marc Antoni Adell

MALA CONSCIÈNCIA
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Benicarló serà la seu comarcal dels Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana. Així s'ha
confirmat des de la delegació territorial d'Esports
de Castelló, en virtut de l'esforç que el municipi està
realitzant per traslladar diferents disciplines
esportives a l'àmbit escolar. 

Ximo Pérez-Ollo, regidor d'Esports, manifestava la
seua satisfacció per la notícia, que qualificava com “un
premi al treball que estem fent. Suposarà un esforç
major, però estem molt contents”. L'edil no va dubtar a
qualificar la ciutat com “un referent a nivell provincial en
el món de l'esport” en referència a les nombroses
activitats que en aquest àmbit s'organitzen. La titularitat
de la seu comportarà que xiquets d'altres localitats on
no existeixen suficients jugadors es traslladen a
Benicarló i s'integren en els equips ja formats en la
ciutat. “Per als xiquets suposarà una convivència de
més de nou mesos a l'any, a més d'enriquir les diferents
activitats que ja es realitzen”, explicava Pérez-Ollo, qui
anunciava també l'augment del nombre d'equips que
participaran en les lligues escolars que s'organitzen. 

L'edil d'Esports feia aquest anunci durant l'acte de
presentació de la campanya esportiva d'estiu, que
aglutina diferents activitats per a totes les edats entorn
del denominador comú de la vida sana. Està previst que
més de tres mil persones participen en la convocatòria
d'enguany, “augmentant en un 30% els inscrits en la
campanya de l'any passat”. Pérez-Ollo feia referència a
l'esport “com agent conciliador de la vida laboral i
familiar”, al permetre a moltes famílies seguir treballant
en aquestes dates sense deixar desatesos als xiquets.

En aquest cas, el consistori negocia amb els clubs
esportius, que són qui s'encarreguen del
desenvolupament de l'activitat, cedint gratuïtament
l'espai i l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
Així, el gruix de la convocatòria torna a conformar-lo les
Escoles d'Estiu, que bé a través de diferents clubs
esportius o directament des del consistori, reuniran als
més menuts al voltant del hoquei, gimnàstica rítmica,
judo o ciclisme, entre uns altres. El preu de la inscripció
és de 15 euros. D'altra banda, els més majors podran
participar de forma gratuïta en les activitats físiques que
es desenvoluparan en la platja del Morrongo i que
inclouen disciplines com el ioga i la dansa del ventre.
En l'apartat de Campus Esportius, quatre són els que
s'ofereixen en aquesta ocasió: el de vela, el de bàsquet,
futbol i l'esportiu i recreatiu. La programació es
completa amb diversos tornejos i competicions, en els
quals Benicarló té sobrada experiència fruit dels anys
que duu organitzant-los. 

Així, el balanç de la campanya esportiva d'hivern
demostra la consolidació del treball de promoció
realitzat des de la regidoria, sobretot a nivell escolar.
Més de 600 xiquets dels 5 col·legis públics de
Benicarló, han participat en la segona convocatòria
realitzada des del consistori i oferida com una activitat
extraescolar més. Pel que fa a les activitats físiques
organitzades des de l'àrea d'esports, han estat 329 els
inscrits en les diferents propostes, mentre que unes
1.700 persones ho han fet en les aquàtiques. En total,
2.700 persones han participat directament de les
activitats organitzades pel consistori, suposant un
augment del 15% respecte a la campanya de l'any
anterior. Amb aquestes ràtios, el regidor delegat de
l'àrea ja ha anunciat que el pròxim curs escolar l'oferta
s'ampliarà als instituts de secundària.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ SERÀ SEU COMARCAL DE L'ESPORT ESCOLAR

vui tampoc no estic
content, ni em sento amb
ganes per acabar tota la
pàgina que tinc pel

davant. Però no faré tomb i aniré
directe al gra. Avui no he dinat. Els
nervis m’havien provocat un tap a
l’entrada de l’estomac que feia
estèrils totes les meues temptatives
d’aportar els nutrients necessaris per
a la meua subsistència com a ésser
viu. Per més vegades que ho he
intentat, no he aconseguit desfer el
nus de pílor. Per això, els sucs
gàstrics s’han anat amuntegant a la
base de l’estomac tot esperant
matèria primera per tal de poder
treballar. Tot plegat un desastre. Però
com que es veu que amb això no hi
ha hagut prou, resulta que tampoc no
he pogut sopar. Entre ambdós àpats
hi ha hagut un esdeveniment que no
m’ha deixat viure. Efectivament, si
tenim en compte que avui és
dimecres setze, tothom s’ha
d’imaginar quina ha estat la causa del
meu delicat estat de salut. No pot ser.
Suposo que tampoc no podré dormir.
Em passaré tota la nit pegant-li voltes
al desastre d’avui, sense comprendre
com hem pogut arribar a aquesta
situació tan delicada on el destí ens
ha portat. Si, estimada senyora
Garcia, com mot bé ha suposat,
l’aprovació per part del govern de la
reforma laboral ha estat massa per a
mi. Tants d’anys lluitant per
aconseguir el que tenim i ara, per
culpa d’un grapat de fills de puta
especuladors, tot se’ns està fent
miquetes. Però malgrat tot, estic
content perquè estic segur que avui,
la nostra selecció, coneguda com “la
roja”, amb la pronúncia que diuen els
del futbol, haurà apallissat Suïssa i
ara mateix haurà confirmat la seua
indiscutible candidatura a campiona
del món. Amb això vull deixar clar que
em preocupa molt la situació social
del nostre país, però també que no hi
ha cap alegria que puga superar una
victòria de “la roja”.

Feta aquesta imprescindible
declaració de principis, ara
començaré amb la feina setmanal,
que no és una altra que haver
d’empassar-me La Veu des de la
primera fins a la última lletra i escriure
algunes coses al respecte.

El tema de la setmana torna a ser
recurrent: les escombraries. M’he
llegit tota la informació, que és llarga i
intensa, i no he arribat a cap
conclusió. Només voldria que això
s’arreglaria i que les nostres deixalles
vagen on hagen d’anar i siguen
tractades de la manera més eficient
possible. Ai! Com deuen enyorar tots
els components del consorci la
paraula temperada i mesurada del
seu primer president, l’inimitable
Jaime Mundo. Gràcies a ell, va
començar a rutllar tot això i ara es veu
que els costa posar-se d’acord. Però
clar, ara té unes altres i superiors
responsabilitats i, juntament amb
Camps, ens està traient de la crisi.
Fixem-nos si està treballant bé, que a
la nostra zona la crisi només és una
cosa anecdòtica, gràcies al seu
incansable treball en el si de les Corts
Valencianes. Només cal vore les
justes mesures que els del seu partit
estan prenent en temes tan
importants i que ens afecten

directament, com ara l’imprescindible
tancament del repetidor de TV3 de
Morella. Això si que és una feina
productiva, que genera riquesa i que
és vital per a la nostra subsistència.
Jo, a l’igual que els habitants de la
comarca dels Ports, hem de ser
conscients que, per a nosaltres, és
més important estar puntualment
informat de les festes d’Orihuela o de
Rojales, que no de les de La Sénia o
Ulldecona. La nostra Generalitat, que
té al nostre incansable Jaime Mundo i
el seu vot al seu servei, està
treballant bé. Sempre vetllant per allò
que realment preocupa als
valencians. I no hi ha dubte que, ara
mateix, la màxima prioritat dels
habitants de la comarca dels Ports és
deixar de veure ja la cadena de
televisió catalana que els pertorba,
els destrossa les neurones i no
entenen el que diuen. El que realment
volen aquesta gent és vore tot lo dia
el magnífic canal nou, clar exemple
d’objectivitat informativa i pluralitat
democràtica. Visca Camps i visca
Rita.

Fa dies que no poso espifiades,
així que he pensat que aquesta
setmana me la posaré jo, que cada
vegada escric menys de La Veu, i
més de les meues bajanades.

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

text EL LECTOR

A
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L'ajuntament de Benicarló ha
prorrogat el termini per a
localitzar a tots els propietaris
dels nínxols declarats en ruïna
a l'abril del 2009. 

Els titulars dels nínxols de la
zona sud del Cementiri Municipal
que encara no s'han presentat a
l'Ajuntament tenen dos mesos per
a fer-lo abans que el Consistori
decidisca la destinació de les
restes que es troben en els
nínxols afectats. Amb aquest nou
termini de temps, l'Ajuntament
pretén que tots els titulars dels
278 nínxols afectats puguen estar
presents en el moment del trasllat
de les restes a altre nínxol del
Cementiri i poder procedir a
l'enderrocament. En cas de no
presentar-se els titulars, el
Reglament que regula les
pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana preveu que la inhumació es farà
a la fossa comuna del Cementiri. Per a donar la
màxima difusió i donades les dificultats de localitzar els
titulars afectats, l'Ajuntament publicarà la resolució al
Butlletí Oficial de la Província. 

A partir d'aqueix moment, els 78 titulars que encara
no s'han presentat tindran dos mesos per a acudir a
l'Ajuntament. La declaració de ruïna, que afecta un total

de 278 nínxols, es va fer el mes d'abril de 2009, donat
el deteriorament que presentava aquesta ala i que
havia provocat fins i tot l'enfonsament del sostre
d'alguns nínxols. Des de llavors, es van suspendre les
llicències de sepultura des del número 493 al 760. Els
nínxols afectats estan situats en la zona sud del
Cementiri, al costat del mur que separa el solar sobre
el qual s'ha construït la tercera ampliació del Cementiri.
La intenció del consistori és enderrocar aquesta paret,
sanejar la zona i remodelar l'espai.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ BUSCA  ALS PROPIETARIS DE NÍNXOLS EN RUÏNA 

L'Ajuntament de Benicarló a través de la
regidoria de Turisme, realitzarà aquest estiu tallers
de Biodiversitat en la platja del Morrongo. 

Per a això s'instal·laran unes carpes a peu de platja
en les quals es desenvoluparan les activitats
programades una vegada a la setmana durant els
mesos de juliol i agost. L'objectiu és oferir als
nombrosos visitants, que trien Benicarló per a passar
les seues vacances, la possibilitat d'aprofitar el seu
temps de relax, gaudint i aprenent amb activitats
relacionades amb la conservació i la fauna de
l'excel·lent marc en el qual es troben. Així, està previst
que es realitzen tallers de Biodiversitat, Mars i Oceans
i La 'I' i les 3 'R' (residus). Dins d'aquest programa
també es realitzarà una activitat que porta per nom
'Aventura a Benicarló' en la qual els participants,

equipats amb un mapa antic de la ciutat, un sac amb
imatges, prismàtics i brúixola, haurien de descobrir la
curiosa història i sorprenents secrets del municipi. Els
tallers programats s'iniciaran el 12 de juliol i es
perllongaran fins al 11 d'agost.

Amb aquesta activitat, a més d'unes altres que
s'estan organitzant, la regidoria de Turisme pretén
revitalitzar l'entorn de la platja del Morrongo, l'única
urbana del municipi, que compta amb Bandera Blava a
més d'altres distintius de qualitat. Els banyistes,
sobretot els més menuts, disposen d'aquesta manera
d'una alternativa per al seu temps d'oci. Cal recordar a
més que El Morrongo compta amb un punt de Platja
Accessible, el que completa l'oferta d'oci i temps lliure
en aquest espai natural. Com punt negatiu, no obstant
això, cal destacar la desaparició de la Biblioteca del
Mar, que l'any passat ja no es va instal·lar en aquest
enclavament al·ludint problemes per a la contractació
de personal. 

text REDACCIÓ

BENICARLÓ ORGANITZA TALLERS DE BIODIVERSITAT EN LA PLATJA 

Tal com s'havia programat ha tingut lloc en la Llar
La Salle la xarrada corresponent al mes de juny que
amb l'el títol de “Jazz” ha impartit Carlos Guillem. 

Carlos Guillem a part de la seua vida professional,
durant sis anys ha estat el presentador del programa
musical “COMPÀS QUATRE PER QUATRE” en Ràdio
Sant Vicenç dels Horts i assessor del Club de Jazz “La
Vicentina” de la mateixa ciutat. 

Al llarg de la xarrada ens va explicar l'origen del Jazz
i ens va delectar amb mitjans audiovisuals i equips d'alta
fidelitat de l'originalitat i del ritme d'aquesta música tan
característica. Fem notar que Carlos Guillem l'estudia i
valora des de fa més de seixanta anys. 

Una xarrada musical i un home enamorat de la
música, del swing, del ritme, del jazz i de la vida.

text AELS

Jazz a La Salle 

Divendres 18 de juny
a les 19.00 hores
l'Auditori acollirà
l'estrena de “Plagi”, un
curtmetratge inspirat en
els 65 compassos que,
segons el musicòleg J.
Montes, Mozart va
transcriure de l'obra
“Una cosa rara”, del
músic valencià Martín y
Soler, al segon acte de
l'òpera Don Giovanni.

L'argument està ambientat en l'època actual, com si
Mozart i Martín y Soler estigueren vius, i mostra
escenes d'amor, seducció, enganys, mentides, humor,

etc. Els personatges principals són David Ferrer en el
paper de Mozart, Raquel Gomis com a Clara Mozart,
Agustín Parra en el paper de Martín y Soler, Isabel
González com a Marina Martín i Fina Galindo
interpretant Chantal de Rocher. També hi ha actors i
actrius secundaris que interpreten personatges com
Carles Santos o Matilde Salvador.

El curtmetratge forma part de la part pràctica de
l'assignatura Cultura Audiovisual que s'imparteix per
primera vegada al Conservatori i que durant aquest any
ha treballat aspectes com les bandes sonores, la
premsa escrita, la ràdio, la publicitat i la imatge. 

Les escenes del curtmetratge s'han gravat en
diferents llocs de Benicarló i Peníscola i ha comptat amb
un pressupost de 300 euros, que han finançant els
alumnes, el professor de l'assignatura, Raül Cabanes, i
l'Ampa del Conservatori. 

text REDACCIÓ

Els alumnes del Conservatori estrenen el curtmetratge “Plagi” 



O P I N I Ó 13L O C A L8

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

regalem entrades perquè uns
quants vagen a veure els bous
debades. I pel que sembla la
correguda també va
acompanyada d’un bon dinarot.
I és que amb els temps que
corren anem tan sobrats que, a
més, com totes les entrades
que ens han encolomat no les
poden adjudicar, doncs, a
aguantar-se toca. I “cuidadito”
de dir alguna cosa que el que
es mou no surt a la foto.

Més que sobrats
I per cert, mireu si ací al

nostre poble estem sobrats que
als regidors, això de la crisi, els
sona a “cuento”. “A cuento
chino” en la llengua del seu
imperi, dels de debò. Perquè
encara estan per abaixar-se el
sou ni un quinzet. Els de la
Dipu, la meitat del que va dir
Zapatero i els d’ací, ni això. Ni
tenen vergonya ni la coneixen.

MUSHO RUSO EN RUSIA

Ens ha arribat un escrit
anònim que reproduïm
literalment perquè els tafaners
pensem que té una profunditat
només a l’abast de ments
privilegiades. Diu així. “Ya
estem farchs. La campaña
contra el nostre president
desde tots los mijos de
comunicació ha arribat a
extrems que no se poden
aguantarr. L’atre día van dirr a
la radio que el siñorr Camps
sen había anat a Rusia a ferr
uns negocis en los russos.
¿Que no ne van tindre prou de
difamar-lo en tot allò dels
trages? ¿Que als valencians no
mos ha tocat prou patirr tantes
humillacions i tantes mentires?
¿Pos no diuen que está a
Rusia? si tots sabem que
¡¡¡Rusia ya no existix!! Vaya
ganes de tocarr los coions.
Consevol dia diran que una
delegació del aiuntament de

Benicarló sen ha anat a Rusia a
vendre carxofes. Ole, ole i ole”.
En fi, si algú li veu el trellat, que
ens ho diga.

“El tio la vara”

Ara va i resulta que
ací també tenim un
“Tio la vara” i no és
precisament la
d’alcalde. Una altra
vara és possible i
així, el regidor
Escuder, suposem
en un  deja vu de
quan era alcalde ha
volgut tornar a
reencarnar-se amb la
vara a la mà. I va i
l’hem trobat vara a la
mà més pito que el
de veritat. Perquè,
vosaltres sabríeu dir
qui és el de veritat?
Us deixem les fotos
perquè compareu.

ve de la pàgina anterior

Benicarló ha tancat el curs
escolar de la Universitat
Popular amb una exposició
que reuneix el treball
desenvolupat pels alumnes
en diferents cursos. La
mostra va quedar oficialment
inaugurada a les sales del
MUCBE i es podrà visitar fins
al 20 de juny. 

L'exposició de final de curs
de la UP s'ha convertit en una
cita obligada de cada mes de
juny. Els alumnes de la
Universitat Popular mostren en
el segon pis del museu una
selecció dels treballs realitzats
al llarg de l'any en els cursos de
dibuix i pintura, restauració,
ceràmica, tall i confecció,
bonsai, fotografia i castellà per a
àrabs. En la mostra es poden
trobar des d'aquarel·les,
quadres a l'oli, acrílics, peces de
ceràmica i fang, peces
restaurades i reciclades fins a peces de roba,
disfresses, vestits de fallera, fotografies de paisatges
urbans o imatges de les activitats que han realitzat al
llarg de l'any les alumnes del Curs castellà per a àrabs,
inclosos alguns refranys en àrab. 

L'altra cita obligada d'aquest final de curs de la UP
serà el 29 de juliol, dia de l'estrena de l'obra de teatre
L'odissea, a càrrec dels alumnes del Curs de teatre per
a discapacitats psíquics, que es duu a terme
conjuntament amb Afanias Benicarló. Es tracta d'una
divertida comèdia sobre la burocratització de la societat

interpretada per 15 actors amb discapacitat intel·lectual.
L'obra, dirigida per Rafa Sánchez, explica la història
d'un individu que, a partir d'un fet quotidià, es veu
immers en tot un seguit de circumstàncies que li
impediran de resoldre un simple tràmit administratiu. La
representació de L'odissea a Benicarló suposarà la
preestrena de l'espectacle, que s'estrenarà oficialment
a la Sala l'Horta de València el pròxim mes de setembre.
De fet, està previst que l'obra es represente en altres
escenaris sota el paraigua de la companyia Teatre
Fràgil, nascuda a partir del Curs de teatre per a
discapacitats psíquics de la UP.

text REDACCIÓ

MOSTRA DE TREBALLS DE LA UNIVERSITAT POPULAR 

El proper diumenge 20 de Juny a les 13h,
el programa presentat per Octavio
Hernández "Nuestras Bandas de Música",
dedicat a les bandes de música de la
Comunitat Valenciana, i que s'emiteix per el
canal 10 de TDT dedicarà el seu temps a
l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló"
amb la seua pasada actuació al World
Music Contest o Olimpiada Mundial de la
Música celebrada a Kerkrade l'any 2009.

"Nuestras Bandas
de Música"
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EOI
Ho hem ficat així perquè té

més sonoritat. I és que cal que
sone bé perquè els del poble del
costat, de més al nord, se
n’assabenten d’una vegada que
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI),
no anirà allí.  I no anirà allí
perquè Font de Mora ja va
decidir que anés ací. I la resta...
són ganes de tocar els
dallonses. I és que en aquestes
últimes setmanes, després que
s’anunciés que, definitivament,
l’EOI anava a Benicarló, mireu
que n’hem escoltat de xorrades
diverses per part de l’alcalde de
la ciutat veïna. Que si eren més
guapos, que si eren més llestos,
que si ho són tot, que si per
història, que si...  Doncs no!
Senyor meu, el dret de cuixa ja
va ser derogat fa un grapat
d’anys, tot i que li pese. I és que
cal tenir ganes d’emmerdar les
coses amb declaracions fora de
lloc. Senyor alcalde de més al
nord, per una vegada, i esperem
servisca de precedent, i tot i que
el nostre alcalde sembla no
voler dir res (té més seny que
l’altre), nosaltres sí que ho fem,
(com no en tenim massa d’això
del seny), face’s fotre! I pense
que total, l'escola anirà al poble
de sa mare, que tot se li queda
a casa.

EOI i més
De tota manera, els

benicarlandos sempre ens hem
caracteritzat per no lluitar tots a
una, com Fuenteovejuna, pel
que fa a salvaguardar els
nostres interessos locals. I així
ens ha anat. Les hem vist
passar totes per davant de la
nostra cara, encara que millor
dit seria ens les han refregat, i
encara estem per obrir la boca.

Així, quan a l’altre poble fiquen
una cosa, comarcal, ben bé que
s’afanyen ells de dir d’on és...
però només amb el nom d’allí. I
ací, ací, com som tan ximples,
tenim els bombers comarcals, la
SER comarcal (bé ara només
un repetidor del poble del
costat), la tele comarcal (bé, la
que teníem, perquè ja l’han fet
desaparèixer), la residència de
dia comarcal, la residència de
joves comarcal, la que siga...
comarcal. I el nostre nom no
surt ni als crèdits. I no passa
res!  Ara, segurament, a  l’EOI,
també li ficarem l’etiqueta de
“comarcal”. I és que si allí no ho
fan, tranquils. No passa res,
nosaltres, muts i a la gàbia. Ah,
però si no ho fem ací, la que
s’embolica, ens fiquen el crit al
cel o fan tot allò impossible
perquè ací, ni aigua. A veure si
d’una vegada ens despertem,
deixem de ser els beneïts de la
comarca, tenim una mica de
vergonya aliena, que ja tocaria, i
pensem per nosaltres
exclusivament. I a la resta, a la
resta... que els bombin! 

Batxillerat privat
Es veia vindre que, tard o

d’hora, el centre privat-concertat
de La Salle voldria tenir accés al
batxillerat. Quan es va obrir
l’aixeta privatitzadora amb la
secundària estava clar que el
batxillerat no tardaria a anar-li al
darrera. I així ho sembla ser
amb la petició que han fet tot i

l’oposició del Consell Escolar
Municipal. Ja pot el Consell
Escolar Municipal mobilitzar-se
si no vol veure com, d’ací a poc
temps, els centres privats es fan
els amos de l’ensenyament de
qualitat per obra i gràcia d’obrir
la mà dreta de la concertació
privada mentre es tanca
l’esquerra dels recursos públics.
Que visca el model americà on
allò públic es degrada a passos
agegantats, es converteix en
guetos, i on, per desgràcia per a
la majoria, el negoci és el
negoci, i l’educació... també és
el negoci.

Més Batxillerat privat
De tota manera no té

vergonya el nostre alcalde que
passa del Consell Escolar
Municipal quan li demana una
reunió extraordinària per tractar
aquesta qüestió. Segons
sembla, per a ell, això és fer
política i aquest organisme no
està per a això. Doncs sí senyor,
el Consell Escolar Municipal
està per fer política... educativa.
Política educativa en
majúscules, i no per pegar-li la
cabotada a ell, i a tots els seus
acòlits, en les seues fugides
d’estudi i de to. I és que, on vol
que es faça la política educativa
que salvaguarde els interessos
públics dels escolars
benicarlandos? Als centres
privats? Començarem per ací!

Correguda de la Beneficència
Continua la tradició

engegada pel presi Fabra ara fa
uns quants anys quan des de la
dipu li deien als seus membres
populars que, sí o sí, tots a
veure els bous a Castelló. Ací
teniu les entrades per a la
correguda de bous i són quatre
mil de l’ala. I qui no estiga
content... que no vinga. No res,
com que ens sobren els quartos

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

Benicarló iniciarà les obres d'ampliació del
Pavelló Poliesportiu municipal el pròxim mes de
juliol. Els treballs han estat adjudicats a l'empresa
Reva Construccions per un import de 204.252,05,
que s'ha compromès a rebaixar el temps d'execució
de les obres fins als 78 dies en comptes dels 3
mesos que havia establit el consistori. 

Joaquín Pérez-Ollo, regidor d'Esports, ha manifestat
la seua satisfacció per l'adjudicació de les obres, que
tanquen una part del procés que culminarà “al
setembre o octubre, de cara a poder inaugurar la
temporada en el nou edifici”. La nova sala es construirà
aprofitant els terrenys existents en la part del darrere de
l'annex cobert del pavelló i serviran per instal·lar
diverses sales en les quals s'impartiran alguns dels
cursos que desenvolupa l'àrea d'Esports en les
programacions d'hivern, com Ioga, Tai-chi o Dansa del
Ventre. A més, aprofitant l'estiu, es realitzaran les obres
de manteniment del camp municipal de futbol, la pista
de ciclisme o la pista de futbol-sala. 

D'altra banda, l'edil ha signat dos convenis per a
sufragar les activitats del Club de Tennis i el CD
Benicarló. En ambdós casos “per a poder cobrar-los
han de presentar les factures per aqueixa quantitat”,

condició que fins al moment encara no ha complit cap
de les dues entitats. Concretament, el conveni amb el
CD Benicarló, vàlid per a la temporada 2009-10,
concedeix una subvenció de 24.000 euros al club en
concepte d'ajuda a la seua activitat esportiva. Com
contraprestació, el club es compromet a mantenir el
nom oficial de l'entitat, i a col·locar publicitat
institucional de l'ajuntament durant la celebració dels
partits i en la web del club. En el cas del club de tennis,
la subvenció s'atorgarà pel torneig ITF Junior
Internacional realitzat en les instal·lacions, pel qual
rebrà 3.000 euros. El compromís amb aquesta entitat
suposa que el club es compromet a realitzar un mínim
de dues activitats puntuals de promoció del tennis entre
la població escolar i juvenil de la ciutat. 

Malgrat que estan destinades a sufragar costos de
l'any passat, les justificacions per aqueix concepte
encara no han arribat al consistori. “Encara no ho ha fet
i el futbol el mateix, són quatre mensualitats i encara no
ha presentat ni la primera. Encara que se signe el
conveni, si no es presenten les factures no es paguen”,
explicava Pérez-Ollo. A més, està també pendent
d'abonament el conveni signat amb el pilot de
motociclisme José Manuel Pellicer, al que encara
queda per lliurar “una part de la documentació per a
poder pagar-li el conveni”. En aquest cas, la quantia de
la subvenció ascendeix a 10.000 euros.

text REDACCIÓ

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES 

La nova sala es
construirà aprofitant
els terrenys
existents en la part
del darrere de
l'annex cobert del
pavelló
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El gegant de Benicarló
La política de subvencions de

qualsevol ajuntament sempre crea
alguna que altra mala maror i el
nostre tampoc ha de ser una
excepció. Així, ara, li ha tocat a la
colla de Gegants que,
tradicionalment, acompanya
qualsevol acte festiu,
principalment a Festes Patronals.

La polèmica està servida doncs,
segons les declaracions dels responsables de la
colla, el problema de la no signatura del conveni
de col·laboració ve donat per la baixa subvenció
que l’ajuntament ha disposat per aquest any i,
també, per com el nostre consistori tracta el
material, o siga els gegants i cabuts, que
pertanyen a l’associació i que, normalment són
dipositats en magatzems municipals. Tot i així,
com no podia ser d’altra manera, la versió del
consistori difereix. Segons la regidora del ram no
hi ha cap negociació oberta i simplement no volen
signar la proposta de l’ajuntament. Davant
aquesta tessitura, molt ens temem que, o algú
baixa del burro, o l’únic gegant que veurem a
festes serà el regidor Cuenca que, com fa de tot,
està en tot, serveix per a tot i treballa més que tots,
salvant les formes, seria capaç donar el pego.

De tota manera,
independentment de la qüestió
monetària que és molt important i
que nosaltres no entrarem a valorar
si és molt o no, perquè no tenim
capacitat per a això, el que si s’ha
evidenciat és la falta de cura del
nostre ajuntament envers del
material de l’associació que s’ha
guardat en dependències
municipals. I és que, si l’ajuntament

assumeix el guardar aquest material el mínim que
pot fer és actuar amb responsabilitat i no deixar
que, per la seua inacció o desídia, aquestes obres
d’art, perquè ho són, per els de la colla i també per
els molts de xiquets i pares que les gaudeixen
quan van en cercavila, es facen malbé.

Esperem i desitgem que el seny arribe a les
dues parts i no ens trobem que, a festes, no ens
quedem sense gegants... sobretot perquè
l’alternativa de l’altre gegant, el que hem dit
abans, i sense ànim de desprestigiar-lo, no és
precisament la que més agradaria a molts dels
xiquets que sempre els acompanyen.
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Panissola 1: normalment no solem ficar-nos massa amb els nostres veïns del nord però la
cosa ja se n’ha sortit de mare. Així, aquesta rasposa panissola és per l’alcalde del primer poble
d’Aiguaoliva en amunt. Aquest bon home no té altra cosa que fer que reivindicar la importància
de dir com es diu el seu poble per reivindicar qualsevol cosa que ens cau ací. Apa, traga que
tragarà. Ja veurem com s’ho fa a l’empassar-se la gasificadora del projecte Castor. Una mica
d’Àero-red no li aniria malament. A veure si després, la peturrera de metà, provoca un incendi
descomunal.

Panissola 2: per el nostre Marce que també, de tant en tant, se li’n va la força per la boca.
Doncs no troba que la millor manera de defensar l’escola pública i de qualitat és... privatitzant-
la? I per qui no està amb el seu punt de vista li diu que els temps de l’escola única de Rússia ja
s’han acabat. No res, com fa trenta anys ací, no? Poca memòria històrica la que tenen alguns.
Hi ha gent que no evoluciona ni a la de tres.

Cultura

Món rural

Esports

Gastronomia

Classificats

Llibres

laveubenicarlo@terra.es


