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SECRETS IBERS AL DESCOBERT EN BENICARLÓ

Mitjans  del  segle  V  abans  de  Crist.  Un  pintor,  dues
teixidores,  dos  comerciants  i  una  molinera  es  dediquen  als
seus quefers diaris en el poblat ibèric de l'El Puig de la Nao
de Benicarló. En la part més alta, al costat de la muralla, un
guerrer no lleva els ulls de la zona circumdant, que tan bé pot
vigilar gràcies a  la posició estratègica del poblat. De sobte,
salta l'alarma. Un grup de persones s'acosta cautelosamente
a la part baixa del poblat. El vigilant ix a rebre'ls i comprova
que les seues intencions són pacífiques: tan sols volen visitar
el poblat, conèixer els costums dels ibers i compartir el dia a
dia amb els seus habitants. Tots els diumenges a la tarda, el
temps  fa marxa enrere en el poblat  ibèric de  l'El Puig de  la
Nao  de  Benicarló.  L'associació  cultural  Pere  de  Tous  és
l'encarregada  de  donar  vida  als  singulars  personatges
encarregats  de  guiar  la  visita  pels  estrets  carrerons
empedrats de l'exemple millor conservat dels poblats íbers de
les nostres terres. Un catàleg quasi complet a l'aire lliure que
la regidoria de Turisme ha tornat a obrir al públic aquest estiu
gràcies a l'organització d'aquestes visites, que es realitzen els
diumenges  a  la  tarda.  El  màxim  de  participants  que  s'ha
establit és 60 persones per  jornada, atenent  la  idiosincràsia
del poblat. 

A l'arribada al poblat, el grup es divideix en dos i comença
la  immersió  en  el  passat.  En  primer  lloc,  les  peculiars
característiques del poblat, situat en una mola que domina el
territori  des  del  Montsià,  en  la  veïna  comunitat  autònoma
catalana,  fins  a  la  serra  d’  Irta.  Tota  la  plana  als  peus
d'aquests  primitius  pobladors  benicarlandos,  que  van  ser
capaços  d'establir  vincles  comercials  amb  grecs  i  fenicis.
Bona  prova  d'això  són  les  ceràmiques  trobades  al  Puig  i
mostrades als visitants pel ceramista del poblat, el mateix que
s'encarrega  d'explicar  les  seues  característiques  i  la  seua
forma de  treballar. L'autosuficiència dels  ibers queda  també
de manifest a través de les dues filadores que la Pere de Tous
ha disposat en el recorregut. Mitjançant la reconstrucció d'un
teler, expliquen als visitants com cardaven, filaven i teixien les
fibres  vegetals  i  animals.  És  la  segona  vegada  que  l'activa

associació  es  fa  càrrec  de  les  visites  guiades  al  poblat
benicarlando. Ja a Pasqua es van organitzar i, atenent a l'èxit
i la demanda existent per part del públic, s'ha tornat a repetir
la iniciativa. La sorpresa és que, si bé en principi l'objectiu era
mostrar  els  secrets  del  Puig  als  turistes,  són  molts  els
benicarlandos que no renuncien a conèixer el seu passat. “Ho
tenim ací al costat i mai li hem donat la importància que té”,
lamentava Isabel, una de les benicarlandes participants en la
visita. 

I  és  que  el  poblat  benicarlando  està  considerat  pels
especialistes com el millor conservat d'aquesta època, servint
com exemple de la vida ibera a tots els estudiosos del tema.
En  la  visita  guiada  dels  diumenges,  també  és  possible
conèixer  les  formes  de  tracte  comercial  que  seguien  i  la
manera de moldre el gra en els molins de mà. A més, una
reconstrucció de diverses armes sorprèn als visitants quan ja
estan  a  punt  de  culminar  la  visita.  Una  degustació  de
productes que consumien els iberos tanca la visita. El vigilant
ha tornat a ocupar la porta del poblat. fins a la setmana que
ve,  el  jaciment  tornarà  a  descansar  esperant  que  nous
visitants es decidisquen a  visitar-lo per a  conèixer els  seus
secrets. 
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a decisió d'eliminar com
festa  local  el  dia  del

patró a Benicarló ha arribat a  les
xarxes  socials.  En  Faceboock  ja
és  possible  participar  en  l'ampli
debat  generat  en  dues  pàgines
que, en pocs dies, han reunit prop
de  mil  persones.  “Queremos  que
en Benicarló el 24 de agosto siga
siendo  festivo”  I    “SANT
BERTOMEU FESTIU ARA I
SEMPRE”, estan alçant passions
a la xarxa.  El debat està al carrer
i pocs són els que es resisteixen a
opinar sobre la idoneïtat d'eliminar
o  no  la  festivitat  de  Sant
Bertomeu, Patró de Benicarló, del
calendari  festiu  del  pròxim  any,
com  ho  ha  fet  el  ple  gràcies  als
vots a favor de l'equip de govern.
En  aquest  sentit,  ha  començat  a
plantejar-se  des  de  diferents

àmbits socials i d'entitats culturals
una  recollida de  signatures per  a
impedir  que  la  mesura  siga
finalment  aplicada  i  demanar  la
retirada  de  l’aprovació  del  ple.
Així,  hi  ha  qui  ha  recordat  que
Benicarló  ve  celebrant  les  seues
Festes Patronals en honor a Sant
Bertomeu des de fa 487 anys. Va
ser  en  1523,  quan  Carlos  I
d'Espanya  i  V  d'Alemanya
concedira  el  necessari  permís
perquè  "se  celebren  a  Benicarló
17 dies de fira per Sant Bertomeu,
cada  any  i  perpètuament”.  Avui
dia, el calendari festiu s'ha reduït a
10  dies  i  només  el  dia  del  patró
era festa local. 

Una de les veus que s'han alçat
en  contra  de  la  decisió  municipal
és  la  del  Bloc  per  Benicarló,  que
ha denunciat la falta de consens a
l'hora  de  decidir  llevar-li  la
festivitat al sant patró del municipi.

El  portaveu  de  la  formació,  José
Luis Guzmán, va denunciar que la
mesura  no  ha  caigut  bé  entre  el
clergat,  estament  que  haguera
hagut  de  ser  preguntat  sobre  el
tema,  però  també  a  les
associacions  comercials  ja  que
“totes  aquelles  persones  que  es
dediquen al sector serveis haurien
de treballar el dia del patró perquè
no  serà  festiu  en  2011”.  Així,  en
contra  de  les  paraules  de
Marcelino  Domingo,  alcalde  de
Benicarló,  el  nacionalista  ha
recordat  que  “molta  gent  és
assalariada  i  no  pot  tancar  el
negoci com diu l'alcalde que faran
molts  el  dia  del  sant”.  Per  a
Guzmán,  la  decisió  de  l'equip  de
govern afectarà als benicarlandos
molt més del que puga semblar a
primera vista. 

PLANTEGEN UNA RECOLLIDA DE SIGNATURES EN
BENICARLÓ PER A RESTITUIR LA FESTA DEL PATRÓ
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El nedador Borja Garlito Molina del Club Aquàtic
Castelló va ser el guanyador de la XVIII edició de la
Clàssica Peníscola-Benicarló. L’excel·lent nedador
Castellonenc Borja Garlito es va guanyar una nova
edició de la Clàssica diumenge passat 1 d'Agost de 2010.

Menys  de  dues  hores  van  necessitar  els  primers
nedadors  i  nedadores  per  a  recórrer  la  travessia  de  8500
metres que separaven la platja Sud de Peníscola i les dues
boies  d'entrada  a  la  platja  del  Morrongo,  a  Benicarló,  que
posaven  fi  a  la prova. Una demostració de  força  i  voluntat
dels 26 participants enfrontant-se a un estat de la mar amb
marejada  de  3-4  amb  vent  de  sud-est  i  que  en  alguns
moments  no  ho  va  posar  gens  fàcil.  Com  havíem  dit  el
guanyador  absolut  va  ser  Borja  Garlito  seguit  del  nedador
Joan  Ferran  Barrachina,  del  Club  Natació  Benicarló.  En  la
categoria femenina la guanyadora va ser Alicia Miravet, del
CN Aquàtic Castelló, seguida per Meritxell Sospedra del Club
Natació  Benicarló.  Tant  Joan  Ferràn  com  Meritxell  van
necessitar  menys  de  2  hores  per  cobrir  aquesta  distància
rebaixant així els seus anteriors cronos.

I un any més, moltes persones de forma desinteressada
i  entitats  són  mereixedores  de  felicitació  pel  seu  suport  a
l'esport  i  especialment  a  la  natació  i  al  Club  de  Natació
Benicarló,  fent  possible  la  seua  celebració.  Com  sempre
segur que ens deixarem a molts sense anomenar però tot i
així gràcies pel seu suport: els Ajuntaments de Peníscola  i
Benicarló,  Bombers,  Club  Gurugukayak,  piragüistes,  Creu
Roja, Saepla, Policia Local, Parador de Benicarló, Escola de
Vela,  Capitania  de  Castelló,  patrons  de  les  embarcacions
acompanyants, Confraria de Pescadors i Llotja de Benicarló,
mitjans de comunicació, voluntaris i molts etc. Posteriorment
el lliurament de trofeus es va oferir en els jardins del Parador
de Benicarló presidint  l'acte  l’Alcalde de Peníscola, Andrés
Martinez,  i  l’Alcalde  de  Benicarló,  Marcelino  Domingo,
juntament  amb  el  Regidor  d’esports  de  Benicarló,  Ximo
Pérez, la Dama del Club, Paula Saura, i el nostre President,
Antonio  Saura.  Mentrestant  a  Vinaròs  es  disputava  la  50
Edició de la Travessia al Port de Vinaròs enguany amb una
important  afluència  de  nedadors  i  nedadores.  El  Club
Natació  Benicarló  va  estar  representat  per  la  nedadora
Esther Segura i Vidal que va aconseguir la 2a posició en el
pòdium,  en  la  travessia  mitjana  de  700  metres  en  la
categoria  Pre-benjamí,  i  la  seua  germana  Marina  Segura  i
Vidal  amb  la  3a  posició,  en  la  travessia  menuda  de  250
metres, en  la categoria promeses. Noemí Anta Espanya va
ser la 1ª en la categoria Aleví. 

I acabada la temporada, i amb aquesta última crònica, no
podem  res  més  que  agrair,  a  Javier  Sospedra,  totes  i
cadascuna de les notes de premsa i cròniques que ha anat
servint en nom del Club Natació Benicarló. Així mateix a tots
aquells que voluntàriament ens han ajudat i, com no, a tots
els membres de la Junta Directiva. Ens veiem a l’octubre.
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EL QUE VA PASSAR AL PLE
I és que cal recordar que el ple

de  l'ajuntament  de  Benicarló  va
aprovar  en  l’última  sessió
celebrada  la  retirada  de  la
condició de festivitat local al patró
de  la  ciutat,  Sant  Bertomeu.  La
proposta  va  ser  duta  a  la  sessió
ordinària del mes de  juliol dins el
punt dedicat al calendari festiu del
2011. Així l’actual equip de govern
apostà  per  la  celebració  de  Sant
Antoni Abad en el mes de gener,
com a festa local, deixant al patró,
al  voltant  de  la  qual  s'organitzen
les  festes  de  la  ciutat  en  el  mes
d'agost, sense la seua festivitat. El
portaveu  del  PSPV,  Enric
Escuder,  denunciava  que  “es
tracta  d'una  decisió  precipitada  i
incongruent,  no  pot  ser  que  es
faça  una  setmana  de  festes
entorn a un patró  i el dia gran de
Sant Bertomeu siga  laboral”. Açò
implicaria  que  els  benicarlandos
hagueren de  treballar  aqueix  dia,
sense  poder  gaudir  d'aquesta
jornada, mentre els qui passen les
seues  vacances  en  la  ciutat,
gaudiran d’elles. Segons Escuder
“aquesta  mesura  de  deixar  al
patró sense  festa  local ha de ser
inèdita en qualsevol altra població
d'aquest país”. 

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló,  va  justificar  que
desapareguera com festivitat local
San Bertomeu al·legant que “hem
de  conciliar  la  vida  laboral  i
familiar”.  Per  contra,  ix
beneficiada  en  el  calendari  festiu
benicarlando  la  de  Sant  Antoni
Abad, “una festa per la qual estem
lluitant  perquè  siga  declarada
d'interès turístic provincial i a nivell
autonòmic  i  volem  que  tinga
l’auge  i  el  beneplàcit  que  té  la
festa  més  antiga  de  la  ciutat  de
Benicarló”,  al·ludint  a  l'expedient
que  en  aquests  moments  està
preparant  el  consistori  per  a
demanar  la  declaració.  A  més,
Domingo va recordar davant el ple
que  “en  el  mes  d'agost

normalment  totes  les  empreses
estan  de  vacances  i  alguns
comerços  durant  les  festes
tanquen mitja jornada”. No era de
la  mateixa  opinió  José  Luís
Guzmán,  portaveu  del  Bloc  per
Benicarló,  que  responia  que
“potser per això eixim en el  llibre
de  les  extravagàncies.  No
entenem  que  al  voltant  de  les
festes es prepare un ampli ventall
d'activitats i després resulte que el
dia  més  important  d’aquesta
setmana, el del patró, va  i vostès
el  declaren  laborable  amb
caràcter  general”.  Per  al
nacionalista  “això  vol  dir  que  a
part de llevar-li la importància que
té  per  a  tots  els  benicarlandos
moltes  d'aqueixes  persones,
possiblement tantes o més de les
que  estan  de  vacances,
treballaran”, va lamentar. Guzmán
va arribar a proposar davant el ple
traslladar  de  dates  les
celebracions de la ciutat ja que “si
es  desvincula  la  importància  de
Sant  Bertomeu,  les  festes  també
es podran traslladar de dates.” 

QUÈ DIU LA CONFRARÍA DE
SANT ANTONI

Els  que  sí  van  manifestar  la
seua  satisfacció  per  la  decisió
municipal van ser els integrants de
la confraria de Sant Antoni Abad.
El  seu  president,  José  Antonio
Esbrí, va assegurar que “pensem

que  l'alcalde  té  una  sentit  pràctic
de  les  coses,  i  veiem  amb  bons
ulls  que  es  faça  festa  local  la  de
Sant  Antoni.  Per  a  Esbrí  aquest
canvi  en  les  festivitats  locals  del
municipi  “no  té  res  que
desmerèixer  a  la  de  Sant
Bertomeu”. 

SANT ANTONI VERSUS
SANT BERTOMEU

I  és  que  tot  i  que  el  calendari
festiu  ja  ha  rebut  la  benedicció
dels  regidors,  el  tema  no  està
solucionat  ja que el debat està al
carrer.   El problema és que hi ha
qui  s’ho ha pres  com una guerra
entre  Sant  Bertomeu  i  Sant
Antoni.  És  a  dir  que,  si  estàs  a
favor  que  es  restituïsca  la  festa
del  sant  patró,  és  que  vas  en
contra de la del porquet. I res més
lluny  de  la  realitat.  En  aquests
moments,  quasi  segur  que  no  hi
ha  ningú  que  no  pense  que  la
festa de Sant Antoni està en el seu
punt  àlgit  i  que  cal  lluitar  per  la
seua  consolidació  definitiva.
L’encaix  de  boixets  bé  podria
solucionar-se  deixant  de  costat
per uns anys si cal a Sant Gregori,
al  que  de  moment  ningú  ha
nomenat  i  al  que,  malgrat  la
recuperació  de  la  que  ha  estat
objecte, no aconsegueix assentar-
se a la localitat. O és que aquest si
que  té  un  gran  ‘patronatge’
darrere? A què tenim por? 

Però  mai  aconseguirem
mantindre la nostra identitat com a
poble  enfrontant  als  dos  sants
barons  protectors  de  la  societat
benicarlanda.  I  menys,  llevant  al
patró de tots per a afavorir al d'uns
pocs. Bé és cert que no  fa molts
anys,  en  temps  de  l'alcalde
Rambla  Sant  Bertomeu  no  era
festa local. Però quin poble és tan
ignorant  d'organitzar  deu  dies  de
festes  patronals,  implicar  una
infinitat d'associacions i persones i
després no coronar-les convertint
en  festa  local  el  dia  del  patró?
Bingo: Benicarló.

ve de la pàgina anterior

“ El ple de l'ajuntament de Benicarló va aprovar en l’última sessió celebrada la retirada de la condició de
festivitat local al patró de la ciutat, Sant Bertomeu”

La setmana passada va tenir lloc, en la Sala de
Premsa del Pavelló Poliesportiu Municipal, la
presentació de l’Spórting Benicarló, temporada
2010/11. 

Un projecte ambiciós que té, segons paraules del seu
president, Juan Pascual Sorlí, un únic objectiu: l'ascens
a  1a  Regional.  El  nou  tècnic,  Alberto  Ferrer,  que
substitueix  a  la  banqueta  esportinguista  a  López
Heredia,  va  anar  més  lluny  en  la  seua  primera
intervenció  davant  els  mitjans,  ja  que,  a  més  de
l'objectiu marcat pel president, va dir voler un equip que
“fera una excel·lent temporada jugant bé al futbol i que
es  divertira  fent-lo”.  El  pressupost,  que  ja  està

completament  cobert,  ascendeix  a  17.000  €  i,  com  a
novetat, aquesta temporada es faran carnets d'abonat,
al preu de 30 €,  ja que es cobrarà entrada en  taquilla
quan jugue l'equip, que serà els diumenges a les 16,30
h. 

La  pretemporada  comença  el  3  d'agost  i  hi  ha  ja
tancats 8 partits amistosos: 7 d'agost: Sant Mateu; 14
agost: Vinarós CF; 15 agost: Alcanar. 21 agost: Alcanar.
Tots aquests en el Municipal de Benicarló, a les 6 de la
vesprada, excepte el del Godall que serà a les 5,30. El
dimarts 24 es jugarà contra el Càlig, el 29 d'agost contra
el Xert, el 5 de setembre contra el Godall i el 12 contra
el Traiguera, els tres últims com a visitants. Per aquests
partits el tècnic benicarlando tindrà a la seua disposició
un total de 31 jugadors, dels quals es quedaran per a la
temporada un total de 22.

text i foto GREGORIO SEGARRA

PRESENTACIÓ SPÓRTING BENICARLÓ

Lliurament  de  diplomes  del  curs
d'estiu  del  Club  Escacs  Benicarló,
on, a més d'escacs, els alumnes han
rebut  també  classes  d'handbol  i
pilota  valenciana,  tot  això  amb  la
col·laboració  de  l’Ajuntament  de
Benicarló. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

Escacs Benicarló
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Juanma Remolina i el Benicarló FS
van arribar a un acord perquè el tècnic
es faça càrrec de l'equip juvenil de
l'entitat cadufera. 

Juanma que com jugador va pertànyer a
l'antic Proyastec Beyso, també va defensar
la  samarreta  del  Peníscola  aconseguint
l'ascens  de  l'equip  a  Nacional  B,  passant
posteriorment a ser l'entrenador de l'equip
filial  del  conjunt  peniscolà.  En  la
temporada  anterior  es  va  fer  càrrec  de
l'equip filial del Benicarló FS amb gran èxit
a  l'aconseguir  que  l'equip  aconseguira
l'ascens de  la categoria provincial a  la de
Nacional  B.  Sens  dubte  la  seua
experiència  servirà  perquè  els  joves
jugadors  del  juvenil  aconseguisquen
agafar el nivell adequat per al seu posterior
pas a categoria sènior.

text  i foto VICENT FERRER

L’exjugador Juanma Remolina entrenarà el filial del Benicarló FS 

El  fins  a  ara  jugador  de  futbol  sala  Juanmi  Valera  ha
arribat a un acord amb el Benicarló FS per a fer-se càrrec de
l'equip  filial  que  militara  en  la  Lliga  Nacional  B  la  pròxima
temporada. Valera que com jugador milità en la plantilla del
Proyastec  Beyso  va  aconseguir  l'ascens  de  l'equip  a
Nacional A i a la Divisió de Plata, així com el subcampionat
d'Espanya de juvenils. Posteriorment passà a formar part de
la  plantilla  del  Llagosti  de  Vinaròs  aconseguint  també
l'ascens a Nacional A amb l'equip vinarossenc. En els últims
anys ha pertangut a l'equip filial del Benicarló, aconseguint,
en  aquesta  última  temporada,  l'ascens  de  territorial  a
Nacional B. Sens dubte es  tracta del millor  jugador que ha
donat aquest esport a Benicarló  i que, com entrenador, pot
transmetre perfectament els  seus coneixements en el món
del futbol sala als joves integrants del filial cadufero.

text  i foto VICENT FERRER

Juanmi Valera penja les botes i

entrenarà al filial del Benicarló FS

Han  lluitat per guanyar-se a pols  l'honor de ser  ‘la
colla’ que organitze enguany la trobada gegantera que
reunirà a més de 600 persones desfilant  i portant els
gegants  i  cabuts  de  les  més  de  20  agrupacions  que
han confirmat la seua assistència en l'acte. Tolo i Mar,
els gegants de Benicarló, compleixen 20 anys i tindran
ocasió de celebrar-lo amb magnificència.  I mai millor
dit, perquè fins als seus padrins, els gegants més alts
de  l'arc  mediterrani,  assistiran  a  l'esdeveniment.  El
pròxim  14  d'agost  Benicarló  es  convertirà  en  cita
obligada  per  a  totes  aquelles  poblacions  del
mediterrani  oriental  amb  agrupacions  de  gegants  i
cabuts. La XVIII trobada gegantera que es realitza en
el municipi, tindrà tints de celebració al commemorar-
se  el  XX  aniversari  de  la  fundació  de  la  colla
benicarlanda.  De  moment  ja  s'ha  confirmat
l'assistència de 20 agrupacions procedents de tot l'arc
mediterrani.  “Vindran  les  colles  d'Alcalà  de  Xivert,
Alcanar,  Albella,  Benicàssim,  Borriana,  també
comptarem  amb  la  presència,  de  forma  excepcional,
dels  nanos  de  Càlig,  que  normalment  no  ofereixen
eixides, amb tres dels seus cabuts, ja que un està en
període  de  restauració”,  explicava  el  portaveu  de  la
colla,  Óscar  Nos.  A  més  també  han  confirmat  que
acudiran  la  Colla  del  Drac  d'Or  de  L'Hospitalet  de

Llobregat amb els seus gegants Mortadelo  i Filemón,
els  de  Gandesa  amb  Freddy  Mercury  i  Montserrat
Caballé,  la  de  Godella,  L'Aldea,  els  gegants  moros
d'Ontinyent,  els  del  barri  de  Gràcia  de  Sabadell,
Jaume  i  Ràpita  de  Sant  Carles  de  la  Ràpita,  Santa
Bàrbara,  Tortosa,  Ulldecona  i  Vinaròs.  Nos,  va
destacar que la colla benicarlanda ha aconseguit que
també  prenguen  part  de  la  trobada  els  gegants  de
Xarxa  Teatre,  el  Gran  Pampolfígol  i  la  Margallonera,
que  són  a  més  els  padrins  de Tolo  i  Mar.  “Feia  molt
temps  que  no  eixien  i  hem  aconseguit  que  puguen
vindre a la cita. Són gegants de quasi 5 metres d'altura
que pesen 20 kg”, va indicar. 

Els actes arrancaràn amb la tradicional plantada de
gegants que participaran en l'esdeveniment en la plaça
de Sant Bartomeu. Serà a partir de  les 17:30 h quan
comencen  a  arribar  les  agrupacions  participants  en
l'esdeveniment.  Posteriorment  les  colles,  seran
convidades  a  un  gran  berenar  commemoratiu,  en  el
qual agafaran forces per a la desfilada que els durà a
recórrer  els  carrers  del  centre  de  la  ciutat.  Abans
d'iniciar  la cercavila es dispararan 20 coets de canya
com  símbol  dels  20  anys  d'existència  de  la  colla.
L'acte, va explicar Nos, no està exempt de dificultats,
“la presència de tantes agrupacions fa necessari una
major  organització,  ja  que  ni  ha  d'anar  molt  ràpid  ni
tampoc  molt  lent  la  desfilada.  A  més,  s'han  previst

punts  de  avituallamient  per  als
portadors  de  gegants  i  cabuts,  ja
que  no  cal  oblidar  que  és  estiu  i
podrien  deshidratar-se”,
asseguraven  des  de  l'entitat.
“Cada  agrupació  anirà
acompanyada  d'una  colla  de
dolçainers  o  grallers,  encara  que
en  el  cas  del  Drac  d'Or  aquests
aniran  escortats  per  una
batucada”, van apuntar. 

Cal  recordar  que  els  actes
commemoratius  de  colla  de
Gegants  i Cabuts de Benicarló es
van  iniciar  fa  uns  dies  amb  la
inauguració  de  l'exposició
commemorativa que es pot visitar
en  el  MUCBE.  Ens  feia  una
valoració  molt  positiva  de  la
mostra.  “Hem  comprovat  que  ha
rebut  nombroses  visites  i  molts
dels  que  han  passat  per  les
instal·lacions ens han volgut deixar
un  missatge,  així  en  el  llibre  de
visites  es  poden  llegir  missatges
en  rus,  en  anglès,  francès,
alemany,  espanyol  i  valencià.
Estem realment satisfets”.

text i foto NATÀLIA SANZ

TOLO I MAR, D’ANIVERSARI
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Conclouen les obres d'enderrocament de les
popularment conegudes com naus d’Orero,
situades al final del carrer Hernán Cortés i que han
suposat un coll d'ampolla en el vial des que es va
urbanitzar. 

El  conveni  signat  amb  els  propietaris  obliga  al
consistori  a  fer-se  càrrec  de  moment  dels  costos
derivats de l'enderrocament de l'antiga infraestructura i
de  la  urbanització  d'aquest  sector,  a  canvi  de
l'explotació  del  terreny  com  aparcament  públic.  El
consistori podrà així a més alinear les façanes amb la
recent urbanització de la travessia del carrer Sant Elm,
altre dels projectes pendents en la zona i desenvolupat
aquest  hivern.  “La  finalitat  de  fer-lo  amb  presses  és
perquè ja que ve l'estiu i ve molta gent que en aqueixa
zona  haja  un  aparcament  important”,  explicava
Cuenca. I és que el futur solar permetrà dotar de places
d'aparcament  a  aquesta  zona  de  Benicarló,  prop  de
l'auditori municipal i del port. El solar, inclòs en la UA-
22 , ja havia estat inclòs en un conveni signat pel primer
propietari,  la  família Orero,  qui  s'havia  compromès  “a
eliminar aqueixa nau, però mai es va dur a efecte, sinó
que  es  va  vendre  a  una  tercera  persona  i  es  va
presentar  un  PAI  per  al  seu  desenvolupament,  que

finalment  no  es  va  arribar  desenvolupar”,  explicava
Antonio  Cuenca,  regidor  d'Urbanisme.  L'actuació
permetrà revitalitzar una zona actualment degradada a
més de potenciar el comerç urbà. Cal recordar que la
peatonalització  d'Hernán  Cortés  estava  contemplada
en el Pla d'Acció Comercial de la ciutat ja que permet
enllaçar el nucli antic de la ciutat i el mercat municipal
amb  la zona de  l'auditori  i el port. Per desgràcia amb
esta  actuació,  Benicarló  ha  perdut  un  dels  últims
elements  que  perduraven  de  l’antiga  fàbrica  de
Fontcuberta,  restes d’Arqueología  Industrial que,  com
l’antiga tenda d’Orero, prompte pasaràn a la Història. 

text  NATÀLIA SANZ

UN PATRIMONI MENYS

Dissabte passat els joves ciclistes de l'UC
Benicarló es van desplaçar fins a la veïna població
de Cervera del Maestrat per a participar en una
prova que puntuava per al provincial.

L'organització va córrer a càrrec del CC Cervera del
Maestrat i es mereixen la nota més alta, atès que havia
persones  degudament  acreditades  per  a  senyalitzar
tots els llocs perillosos del circuit, molt variat i amb una
zona  similar  al  sacacorchos  de  Llacuna  Seca.  La
participació dels ciclistes de l'UC Benicarló es va iniciar
amb Teresa Climent en gimcana per a alumnes sense

llicència. En carrera, els més menuts (promeses primer
any),  Marcos  Alonso  va  aconseguir  acabar  tercer
després  d'una  carrera  molt  disputada,  mentre  que
Maite  Torrent  finalitzava  vuitena.  La  carrera  de
principiants  de  primer  any  va  ser  dominada  pels
corredors caduferos a  l'acabar Raúl García en primer
lloc,  i  tercer  el  seu  company  d'equip  Marc  Arnau,
mentre que Juan Torrent, després d'una mala eixida, va
acabar  setè  després  de  poder  avançar  a  alguns
corredors, cosa gens fàcil en aquest circuit. Finalment
en  infantil  de  primer  any  Àlex Arnau  va  aguantar  bé,
però les deu voltes li van pesar, igual que uns altres, i
en l'última volta es va anar despenjant del grup de cap
i va acabar en sisena posició.

text  i foto VICENT FERRER

Exitosa participació de la Unió Ciclista Benicarló a Cervera

Com ve sent habitual a festes, des de fa nou anys, se
celebra la xicoteta volta a peu del terme municipal. Serà
el dijous 26 a partir de  les sis de  la vesprada des del
Crist del Mar per a acabar a Sant Gregori, sobre les vuit
i mitja de la vesprada. Per a inscriure’s  caldrà anar a la
Cambra Agrària,  pel  tema de  l’assegurança, del  16 al
19, en hores d'oficina. Enguany s'anirà pel costat del riu
fins al Club de Tennis per a baixar,  després,  cap a  la
Baseta  del  Bovalar  i  Corral  del  Petequillo.  Una  eixida
que el regidor Eduardo Arin considere com amable on
la  gent  s'oblida  per  unes  hores  de  tot  tipus  de
preocupacions

text  VICENT FERRER

La IX “volteta a peu” al terme, de Festes, tindrà 14 km

MISÈRIA AL CARRER
DE CÀLIG

Des  de  ja  fa  mesos  i  mesos,  i
encara millor, des de fa anys i panys,
de  la  paret  d'un  solar  del  carrer  de
Càlig,  s'aboquen  a  la  vorera  el
desgavell de matolls, rames, punxes i
porcades  que  mostra  la  fotografia  i
que  són  un  perill  constant  per  a  la
integritat  física  de  rostres,  monyos,
permanents, calvícies i paciències de
tota mena i edat.

Alguns  veïns  del  carrer,  en
diverses  ocasions,  han  denunciat  el
fet  als  organismes  adequats  de
l'Ajuntament  de  Benicarló.  I  sempre
els  han  obsequiat  amb  bones
paraules  però  nul·la  efectivitat.  I
creiem  que  ja  n'hi  ha  prou,  que  ja
està bé de bufar  la gamba, tu. I ara,
mitjançant  aquest  setmanari,  demanem  a
l'Ajuntament  de  Benicarló  que,  amb  una  actuació
fàcil  i  ràpida,  resolga  o  obligue  a  resoldre  la
irregularitat denunciada. Jaume Rolíndez
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E S P O R T S

El  Consell  Regulador  Denominació  d'Origen
Protegida  “Carxofa  de  Benicarló”  compta  amb  nou
president,  després  de  les  eleccions  celebrades  en  la
seua última sessió plenària. Es tracta de Jorge Llorach
Senar,  qui  encapçalarà  aquest  consell  durant  els
pròxims quatre anys. En la reunió també es va nomenar
al vicepresident i es va constituir el nou òrgan de govern
del  consell.  D'aquesta  manera,  es  van  renovar  els
quatre vocals productors  i es van  incorporar dos nous
vocals de magatzem. Jorge Llorach, que substitueix en
el  càrrec  a  Juan  José  Melet,  ha  explicat  que  se  sent
molt  orgullós  que  s'haja  confiat  en  ell  per  a  ostentar
aquest  càrrec  i  ha  mostrat  el  seu  desig  de  “seguir
treballant  per  la  qualitat  i  promoció  de  la  carxofa
benicarlanda, per la seua festa, i en definitiva, pel camp
de Benicarló”. Al costat del nou president repeteix com

vicepresident Juan Giner Marzal, mentre que Guillermo
Edo Barreda, seguirà assessorant al consell en la seua
tasca  de  secretari.  A  més,  s'estrenen  en  el  consell
regulador com vocals productors: José Manuel Foix Bo,
Juan Vicente Traver Albiol, Juan José Marzá Caldés i la
S.A.T.  Senar  Caldés.  Per  altra  banda,  dues  noves
empreses, Fruites Fills de Juan Casado S.L. i Fruites i
Verdures Vamp, al costat de les ja veteranes Benihort,
Frudex  i  Fruits  Belgi  componen  els  vocals  de
magatzems. 

Les eleccions celebrades el 27 de juliol responen al
calendari  marcat  per  la  Conselleria  d'Agricultura,
segons el que es disposa en l'apartat 35 de l'Annex 1,
de l'ordre 19/2010 de 3 de juny del DOCV, pel qual els
14  Consells  Reguladors  de  la  Comunitat  Valenciana
han renovat els seus membres. El nou president té 32
anys  i  prové  d'una  família  benicarlanda  d'arrelada
tradició  agrícola,  pel  que  el  seu  vincle  amb  el  camp
s'inicia des de molt menut. El seu avi matern, Pascual
Senar Soriano “Tío Paisano”, va arribar a la presidència
de la cooperativa de Benicarló des de la Prefectura de

la Hermandad Sindical de Labradores en l'etapa 1958-
62,  mentre  que  el  seu  pare  Antonio  Llorach  Lores,
també va formar part de la Junta Rectora de Benihort fa
uns  anys.  El  nou  president  del  Consell  Regulador
Denominació d'Origen Protegida “Carxofa de Benicarló”
ha estat també membre de la Junta d'Hortalisses de la
cooperativa  benicarlanda  entre  els  anys  2003-07.  A
més,  des  del  passat  mes  de  juny  és  membre  del
Consell Rector de Benihort, en representació de l'àrea
de  Distribució.  Com  agricultor  conrea  tot  tipus
d'hortalisses, entre les quals destaquen l'enciam, meló
d'Alger,  coliflor,  i  per  descomptat,  la  carxofa  de
Benicarló. 

text i foto REDACCIÓ

NOU PRESIDENT DE LA  DOP  CARXOFA DE BENICARLÓ 

El passat 17 de juliol a la plaça de Sant Bertomeu
organitzat per l’Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” va tenir lloc el XX Festival de Bandes, 20
anys d’un Festival on la Banda ha anat convidant i
fent gaudir a la gent de la nostra població de grans
concerts oferts per les millors bandes de música del
moment.

En  aquesta  edició  la  banda  de  l’Agrupació  Musical
Artística  “Santa  Cecília”  de  la  Vilavella,  dirigida  per
Daniel Moliner, va ser la convidada on juntament amb la
Banda de Benicarló de la qual és director Pablo Anglés,
van oferir un variat i molt exigent repertori amb obres de
gran nivell musical.

Tenint present aquest 20é aniversari del Festival des
de l’entitat es va voler retre homenatge a tots els socis

establint aquest concert a la vegada com a Dia del Soci.
És  per  aquest  motiu,  i  com  una  mostra  més  de
reconeixement  als  socis,  que  es  va  dur  a  terme  en
exclusiva  la  presentació  i  el  repartiment  de  la  revista
“Memòria  2009”  que  anualment  s’edita  on  es  fa  un
recull de l’intensa activitat anual, així com d’entrevistes
a  reconeguts  músics,  reportatges,  moments
fotogràfics...

Al finalitzar ambdues actuacions els socis i amics van
poder gaudir d’un refresc per a celebrar-ho.

A  més  a  més,  també  durant  el  concert,  l’entitat  va
rebre  de  mans  dels  regidors  Maria  Ortiz  i  Antonio
Cuenca d’un seguit d’instruments els quals els adquireix
l’Ajuntament  i els cedeix a  l’associació com mostra de
l’estreta relació i col·laboració que es manté.

La  jornada  finalitzà  al  local  social  on  els  músics
d’ambdues  bandes  en  un  ambient  distés  van  poder
gaudir d’un merescut refrigeri.

text i foto REDACCIÓ

XX Festival de Bandes, Dia del Soci i presentació de la “Memòria 2009”

Óscar Pelegrí és el primer líder de la Mediterranean
Cup  en  la  categoria  de  cadets  després  d'adjudicar-se
aquest  diumenge  1  d'agost  el  Trofeu  Ajuntament  de
Santa Magdalena de Polpis, sobre un circuit urbà de 50
Km,  organitzat  pel  CC  Esports  Balaguer.  La  carrera
també puntua per a  la Lliga d'Equips de  la Comunitat
Valenciana.  El  ciclista  del  Ceràmiques  Onda  -que  va
rodar  a  quasi  37  quilòmetres  per  hora  de  mitjana-  va
batre  a  l’esprint  a  David  León  (Superpint  Benicarló),
mentre que la tercera plaça del podi i de la general de
la  competició,  que  comptava  amb  el  suport  de  les

federacions  valenciana,  aragonesa  i  catalana,  va  ser
per a Noel Gil  (La Bruixeta Almassora), que va ser el
millor  d'un  grup  de  set  corredors.  Un  total  de  46
corredors  van  aconseguir  finalitzar  la  prova.
L’Ontinet.com va ser el guanyador en la classificació per
equips, per davant del Ceràmiques Onda i el Roleauto.
Al  lliurament  de  trofeus  van  acudir,  entre  uns  altres,
Sergio  Bou  (alcalde  de  Santa  Magdalena  de  Polpis),
Amadeo  Olmos  (president  de  la  Junta  Gestora  de  la
FCCV), José Escrig (delegat de la FCCV a Castelló), la
reina  de  les  festes  de  la  localitat  i  la  dama  del  CC
Esports Balaguer. La segona i última prova que puntua
serà  el  5  de  setembre  en  la  localitat  aragonesa
d'Alcanyís amb el Trofeu Aserierv.

text  VICENT FERRER

El ciclista benicarlando David León segon a la cursa de Santa Magdalena

Després de cinc intenses setmanes i 57 partits
disputats, ja estan els vuit millors equips de la fase
prèvia disposats a jugar les rondes finals d’on eixirà
el nou campió del torneig.

I  serà  nou  perquè  el  tricampeó  de  les  últimes
edicions,  Carlson  Cars,  no  va  poder  finalment
classificar-se,  al  perdre  contra  tot  pronòstic  en  l'últim
partit de la primera fase contra El Chiringuito de Pepito,
que no res es jugava en l’envit però que va lluitar per tot.
Un gran partit, emocionant i indecís en el resultat fins al
final, que va haver de jugar-se en el Pavelló Poliesportiu
Municipal  a  causa  de  la  pluja.  En  el  primer  partit
d'aquesta última jornada, Toldos Raiva va perdre el seu
primer partit contra Reformas Bevican/Pub Leyenda, si
bé ja tenia la classificació matemàtica per a la segona
fase, encara que va perdre el  liderat del grup en favor

d'aquests  últims.  Puchal  Climatizaciones,  3r  d'aquest
grup I, també va obtenir el passe a quarts. En el Grup II,
amb Novo Informe i Gellida e Hijos ja classificats en els
dos primers llocs, el 3r, All Stars Maracas, va entrar de
rebot en els quarts beneficiat per la sorprenent derrota
de  Carlson  Cars.  En  el  Grup  III,  Instalaciones  Santi  i
Pub Tortuga van ser els dos que completaren el quadre
de finalistes. Realitzat el sorteig corresponent entre els
caps  de  sèrie  i  els  restants  quatre  equips,  els
aparellaments  de  quarts  de  final  van  quedar  així:
Instalaciones  Santi-Pub  Tortuga;  Toldos  Raiva/El
Chiringuito  de  Toni-Gellida  e  Hijos;  Novo  Informo-
Puchal  Climatizaciones  i  Reformas  Bevican/Pub
Leyenda-All Stars Maracas. I pel que fa a la classificació
de  l'esportivitat,  es  va  registrar  un  empat  entre
White@Blue//Pizzería Trevi i La Façana d’Or, repartint-
se ambdós equips el premi en metàl·lic corresponent  i
guanyant el trofeu White@Blue/ gràcies a la seua millor
classificació en el Torneig. 
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Vuit equips es disputaran el títol del XXX torneig de futbol sala d’estiu
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uants de dies, veritat?
Tants  que  ni  me’n
recordo  de  què  devia
anar  La  Veu  de  fa

dues  setmanes.  Que  potser  van
parlar  de  festes  d’agost?  O  tal
vegada de  la gran  fita del nostre
Ajuntament  d’haver  aconseguit
–pagant  entre  tots,  això  sí-  que
s’enderrocaren  les darreres naus
de  la  fàbrica  de  Salvador
Fontcuberta?  No  van  comentar
res  de  com  van  les  obres  del
centre de salut?  I de  l’escàndol  i
l’insult que suposa per al poble el
pamflet  aqueix  de  Crònica  de
Benicarló  on  només  apareixen
fotos de l’expresident de la falla el
Caduf i alhora alcalde nostre?...

Com  que  no  ho  sé,  em
permetrà que em desfogue i diga
el  que  em  vinga  de  gust.  Com
sempre,  no?  Per  ser  original,
m’agradaria  fer  algun  comentari
taurí. No, no es preocupe que no
diré  res  sobre  la  prohibició  que
s’ha fet a la plaça de Monumental
de  Barcelona  d’assassinar  bous,
amb molt d’art per suposat. A mi
el que em pica és el plantejament
que es veu que s’ha fet dels actes
taurins  (ja  li  dic  que  això  dels
festejos taurins bé ha de ser una
altra  cosa)  a  les  festes  de
Benicarló. Vaig llegir l’altre dia en
un  diari  que  arreu  del  País
Valencià  s’havien  reduït  en  un
quaranta  per  cent,  un  quaranta
per  cent,  aquesta  mena
d’espectacles. La crisi fa que tant
ajuntaments  com  penyes  i
comissions  toquen  de  peus  a
terra i miren que el personal se’n
xale  sense  necessitat  de  gastar-
se  més  diners  dels  necessaris.
Però, ah amiga, com reaccionem
al  nostre  poble  en  any
preelectoral?  Doncs  com  a
senyors.  Com  a  senyors  i  farem
una  entrada  amb  més  quaranta
animals i serem el rècord guinnes
d’aqueixa  bajanada,  amb  bous

cerrils  i  amb  una  entrada  també
de  bous  embolats.  Inaudit.  Cada
vegada  ens  semblem  més  als
pobles  aqueixos  per  ací  en
amunt:  bous,  bous  i  més  bous.
Encara he de dir que els llogarets
als  quals  m’he  referit  penso  que
ens  superen  en  moltes  coses,
entre altres en la importància que
li donen a les danses tradicionals.
Ja  m’estic  embolicant  i  canviant
de tema, però és ben cert que si
ens posem a parlar del nostre ball
pla, del nostre ball  del  carrer del
Carme,  etc.  En  podríem  fer  un
llibre missal. Bé, senyora Garcia,
perdona la digressió, el que volia
dir  simplement  era  que  massa
bous  en  mals  temps.  Ah,  ah,
encara una altra cosa: el dia de la
dona  torera.  Cadascú  amb  els
seus diners  té dret a passar-s’ho
bé  com  vulga,  ho  tinc  clar.  Però
em  sembla  un  acte  que  desprén
un tufo masclista que fa temor. Si
les  senyores  són  aficionades  a
rodar vaques, que baixen al port i
les roden com els senyors, no? A
més,  he  sentit  dir  que  les  dones
dinaran  ben  assegudes  mentre
seran  servides  per  homes.  No
m’acaba  d’agradar,  no  sé.  I  a
vosté?

Del  tema  Bisbal  no  em  ve
massa de gust dir res. L’excantant
de  l’Orquesta  Impresión  ja  ha
actuat  ací  al  nostre  poble  i  tan
contents  deguérem  quedar  que
ara el  fem  repetir. Què vol que  li
diga?  No  m’acaba  de  fer  el  pes.
Hi ha gustos per tot, ho sé. El que
passa  és  que  per  al  meu  gust,
que  jo  sàpiga,  no  hi  ha  prevista
cap  actuació  estel·lar.  I  que
conste  que  em  penso  que  pago
els  meus  impostos.  Tinc  unes
aficions  estranyes  i  m’agradaria
que la comissió de festes tinguera
una  miqueeeeta  de  sensibilitat
amb  la  llengua  del  país.  No  és
demanar  molt,  no  troba?  Per  als
quatre que encara ens ho creiem,
per  caritat.  Ja  li  ho  farà  saber  al
seu  germà  el  president  de  la
comissió  de  festes.  Gràcies,
senyora Garcia. 

Trobo  que  ja  he  dit  massa
poques  lligues.  La  setmana  que
ve, si tinc salut i humor,  li prometo
que em llegiré La Veu, que no  la
perdré  i  que  li  escriuré  tot
comentant-li-la.  El  que  també  li
prometo  és  que  la  setmana  de
festes,  si  tinc  salut  i  humor,  no
penso escriure res  i em dedicaré
al noble art de  tocar-me allò que
fa riure. Adéu!

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

text EL LECTOR
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Els  carrers  de  Benicarló  comptaran  les  pròximes  festes
falleres amb un nou monument, que engrossirà el cens de la
Junta Local Fallera del municipi  i permetrà que arribe a  les
tretze comissions. Serà la Falla Amics del Foc la que portarà
el nombre maleït que, de moment, només ha portat sort als
seus fundadors. “Ja han presentat tota la documentació que
se'ls va demanar per a poder tenir opció a entrar en la JLF”,
anunciava  Pedro  Manchón,  president  de  l'òrgan  faller.  El
recién  estrenat  representant  faller  va  explicar  que  es  va
convocar  una  junta  extraordinària  de  les  dotze  comissions
falleres,  que  van  exigir  que  els  nouvinguts  “compliren
escrupolosament  amb  totes  les  clàusules  del  reglament  i
quan ho van  fer, es va  fer una votació definitiva que els va
acceptar per 10 vots a favor, una abstenció i una absència en
l'assemblea”  que  va  permetre  la  incorporació  dels  nous
fallers a  l'òrgan gestor de  les  falles benicarlandes. Un dels
requisits  sol·licitats  per  junta  era  l'informe  previ  aprovat  de
l'ajuntament  sobre  la  seua  ubicació,  que  finalment  serà  el
tram de carrer València que uneix el Passeig Marítim amb el
carrer doctor Fleming, després de rebutjar-se que plantaren
en  aquesta  última  via.  A  més,  compleixen  amb  escreix  el
requisit  que  la  seua  zona  d'influència  serà  150  metres  de
distància  respecte  a  la  falla  més  pròxima  i  “ho  compleixen
sobradament”, va assegurar Manchón. 

El  president  faller  va  voler aclarir  que  “independentment
de  la  decisió  de  JLF  igual  hagueren  pogut  plantar  falla  i
desenvolupar  les  seues  activitats,  perquè  l'ajuntament  els

haguera donat permís al tenir els seus requisits emplenats. Si
Amics del Foc fan el treball bé fet com els altres, navegaran
amb bon rumb com la resta”, desitjava Manchón. Pel que fa
a  l'altra  falla  que  ha  iniciat  els  tràmits  per  a  plantar  en  la
ciutat,  la d’Els Pescadors “estan complint els seus tràmits a
poc a poc i sense clara intenció perquè ells tampoc saben a
data d'avui si aqueix projecte serà possible, i és que li donen
bastant  importància  que  el  cens  siga  important  abans  de
començar  a  caminar”.  El  president  de  la  junta  fallera  ha
anunciat  les  intencions dels membres de  l'organigrama que
presideix, ja que “hi ha incorporacions de gent que han portat
idees  noves.  S'intenta  treballar  amb  una  agenda  per  a  tot
l'any, anem a  intentar que  la  festa no siga solament  fallera,
que tots tinguen vies i canals de participació”. 

En aquest sentit, Manchón ha recordat que encara estem
dins  de  l'any  del  30  aniversari  de  la  fundació  d'aquest
organisme  en  la  ciutat  i  que  encara  no  s'ha  celebrat  la
efeméride.  Així,  les  intencions  són  “fer  una  jornada  de
promoció  de  tradicions  i  cultura,  convocant  a  quantes  més
associacions  millor”.0  Pel  que  fa  al  calendari  oficial  de
celebracions, Manchón anunciava que el 25 de setembre se
celebrarà  l'acte  de  col·locació  de  les  bandes  a  les  falleres
majors i la presentació del guanyador del concurs del cartell
anunciador. L'exaltació de  les  falleres majors serà el 27 de
novembre,  encara  que  encara  faltarà  per  concretar  si  es
tornarà a separar en dos actes diferents a les infantils de les
majors.  Les  presentacions  de  les  comissions  falleres
s'iniciaran,  com és  tradicional,  el  15 de gener,  sent  la data
triada  per  Amics  del  Foc  para  la  seua  exaltació  la  del  16
d'aqueix mateix mes. 

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ TINDRÀ 13 FALLES EN EL 2011

Julia  Ramón  Curto  va  ser  proclamada  oficialment  Reina
de les Festes de Benicarló del 2010. El solemne acte va tenir
lloc en un abarrotat Auditori Municipal, que va vestir els seus
millors  gal·les  per  a  acollir  en  l’escenari  a  les  quals  seran
màximes representants de la ciutat. Enguany, tindran l'honor
d'ocupar  el  lloc  de  màxim  honor  al  costat  de  Julia,  Laura
Querol  Forés,  de  l'Associació  de  la  Dona  Llauradora,  Sara
Ramos  Galindo,  de  la  Penya  Madridista,  Beatriz  Morente
Aniceto,  del  Centre  Taurí  Sol  i  Sombra,  M.  Pilar  Marzal
Herrera, de la Confraria de Sant Antoni, i Davinia Curto Roca,
de  l'Associació  d'Exalumnes  de  La  Salle.  Ana  Vanessa
Ribera  Martínez  serà  la  Dama  Popular  i  la  saragossana
María  Sagasta  Labèrnia,  completarà  el  quadre  d'honor
representant el càrrec de Dulcinea 2010, en nom de tots els
turistes que trien la ciutat tots els anys per a passar la seua
vacances.  Les  joves  que  representaran  a  Benicarló  durant
les  Festes  Patronals  han  estat  triades  entre  el  més  d'un
centenar  d'associacions  que  existeixen  en  la  ciutat,  i  que
segueixen un rigorós ordre de representació anual.

Però  la  primera  part  de  l'acte  oficial  també  servia  per  a
acomiadar  a  les  que  han  representat  a  la  ciutat  durant  el

2009. Noelia Senar presidia
el seu últim acte com Reina
de  les Festes de Benicarló,
per  a  donar  la  benvinguda
en  l'escenari  a  les  dames
que  l'han  acompanyat
durant  el  seu  regnat.  Per  a
totes  elles  va  tenir  la  ciutat
un  calorós  i  afectuós
aplaudiment  de  comiat.  El
reconeixement dels que han
estat els seus súbdits durant
enguany,  va  fer  brollar  les
llàgrimes  de  les
emocionades representants,
que  van  acompanyar  el
comiat de les dames i reina del 2009. L'acte va servir també
per0 homenatjar  a  les persones destacades en el  2009 en
diferents  àmbits  socials  i  culturals  de  la  ciutat.  Així,  José
Ramón Peñaranda va ser distingit  com Persona destacada
en  l'àmbit  Cultural  i  Manolo  Celma  en  el  social.  En  l'àmbit
esportiu  rebien  el  seu  reconeixement  el  Club  de  Básquet
Benicarló,  la  gimnasta  Nuria  Sancho  i  l'esportista  Vicent
París.

text NATÀLIA SANZ

JULIA RAMÓN, REINA DE LES FESTES
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d’ara,  el  dia  de  Sant  Josep...
tots a treballar. Si no l’unfen a...
és  perquè  el  consideren...  .
Quines  ganes  de  tocar  els
dallonses  amb  polèmiques
estèrils. Sembla que no té altra
cosa  més  importants  que  fer-
nos perdre el  temps enfrontant
a dos sants. Només ens faltava
això!

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
AMB  SANTS  ENFRONTATS
(i2)

Però si el que contem us pot
semblar  increïble,  surrealista,
ha  estat  l’enfrontament  entre
Marcelino i Escuder pel que fa a
aquesta  polèmica.  Escuder
amb  una  aferrissada  defensa
de  la  festa  del  Sant  Patró  i
Marcelino volent-li  llevar la raó.
Ostí,  tu (disculpeu l’exabrupte),
com  ara  el  Socialistes
defensant a ultrança la reforma
del  treball, que no és més que
una  mena  d’acomiadament
lliure,  mentre  el  PP  està  en
contra  d’aquesta  mesura.  Com
dia  un  conegut  amb  molt  de
seny, el món a l’inrevés. Açò ja
no és el que era!

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
AMB  SANTS  ENFRONTATS  (i
3)

Per cert, per si no vol que la
polèmica  de  l’enfrontament  de
sants  li  esclate encara més en
tots els morros, si no ho ha  fet
ja, li recomanem al nostre batlle
que  faça  una  mica  de
pedagogia  entre  les  “agüeles”,
perquè  la  remor  que  ja  circula
entre  aquest  col·lectiu  de
majors és que “ens han furtat a
Sant  Bartomeu”.  I  ja  sé  sap
aquest  col·lectiu  és  molt
sensible  davant  aquests  afers.
Només  li  fem  aquesta
recomanació...  pel  que  puga
passar.

BENICARLÓ,  MÉS.
“CRÒNICA” PPULAR

A  veure,  sense  voler
desmerèixer  el  contingut  del
que  és  el  conegut  pamflet  del
nostre  ajuntament  (aquest
també ho és  i no passa  res, el
lector  no  para  de  ficar-se  amb
tot el que ací surt), trobem que
el  nostre  alcalde  està  perdent
pistonada  pel  que  fa  a  les
vegades que surt el seu careto
allí publicat. Tretze vegades, 13
(mal número,  ja ho prevèiem a
dalt),  són  les  que  li  hem
comptabilitzat  aquesta  vegada.
Això sí, entre el “todo va bien” y
l’estrella de Bisbal, sembla que
a  Benicarló  tots  estem  tan
eufòrics  com  “la  roja”.  I  no
passa res. A problemes... bons
gots de cervesa ( o era de vi)!

BENICARLÓ,  MÉS.
APARCAMENT AMB CLOTS

Ja  tenim  les  antigues  naus
de Fontcuberta, o les passades
d’Asfibe,  o  les  noves  de  no
sabem  qui,  enderrocades.  Ja
era  hora,  una  cosa  bona,
suposem,  quedarà,  el  carrer
endreçat (per què, l’apanyaran,
no?).  També,  un  pàrquing  ben
gran que, segons el  faraó,  farà
les  delícies  dels  benicarlandos
(a  veure  si  fa  fallida  la  zona
blava).  De  tota  manera
esperem  s’apliquen  una  mica

més que el que, fins ara, ho han
fet  a  l’altre  “públic”,  el  de  la
“Pista  Jardín”  que,  amb  el  seu
terra en aquell  “excel·lent estat
de  conservació”  ha  aconseguit
que un gran nombre de vehicles
passen  pels  tallers  i  pal·lien,
una mica, aquesta crisi canviant
les  suspensions  i  apanyant
baixos que s’han fet pols. 

BENICARLÓ,  MÉS.
APARCAMENT AMB CLOTS  (i
2)

Això  sí,  esperem  i  desitgem
que la cosa no s’allargue massa
en  el  temps...  com  al  de  dalt.
Per  què,  amb  una  Fundació
Compte Fibla, ja en tenim prou,
no?  I  és  que,  la  ineficàcia  i  la
desídia  demostrada  pels
nostres  governants,  que
damunt  tenen  la  barra  de  dir
públicament que la culpa de no
haver  fet  les  actuacions
d’enderroc abans ha estat culpa
seua,  ja  ens  ha  costat  prou
diners. No ficaríem la ma al foc,
perquè  segurament  ens  la
cremaríem, que d’ací a no molt
de  temps  tindrem  un  altre
fangar  “dónde nuestros coches
podran  retozar  cuales  cerdos
en  su  piara”.  I  damunt  el  que
ens  haurà  costat  l’enderroc
passarà  com  a  la  dita  “santa
Rita, Rita, Rita, lo que se da ya
no se quita”. Al temps.

ve de la pàgina anterior

Benicarló continua apostant per la cultura en època
estival. I ho fa a través de les exposicions programades
en el MUCBE i les diferents visites guiades programades
per diferents recorreguts. Lorena Luján, responsable de
les exposicions del centre museístic, ha incidit que en
aquest període de l'any les exposicions programades “es
reforcen amb activitats complementàries destinades a
tots els públics”. Així, les visites guiades per les mostres
i els tallers didàctics serveixen de focus d'atracció per al
gran públic, que respon “molt positivament a la proposta.
Les exposicions que tenen aquest servei són “les quals
més visitants reben”, assegura Luján.

En aquests moments,  la Biblioteca de  cordes  i  nusos de
José  Antonio  Portell,  instal·lada  en  la  capella  del  centre,
compta amb un servei guiat matinal, que atén  l'arribada del
públic  infantil que assisteix als diferents campaments d'estiu
que s'estan celebrant en el municipi, i un altre a la tarda per al
públic  en  general.  En  ambdós  casos  l'èxit  de  públic  està
assegurat ja que el ‘ganxo’ fa que l'atracció funcione i que el
públic que acudeix amb aquest reclam, visite  la resta de  les
instal·lacions. En aquests moments totes les sales del museu
estan ocupades i es pot visitar l'exposició Versàtil, de Begoña
del Arco i la commemorativa del 20 aniversari de la Colla de
Gegants  i  Cabuts,  a  més  de  la  de  Portillo  instal·lada  en  la
capella. 

Un  dels  aspectes  que  Luján  destaca  és  la  necessitat  de
“realitzar  les  visites  en  castellà  donat  l'elevat  nombre  de
turistes  que  ens  visiten”,  assegura.  Així,  si  durant  l'any  és
habitual  realitzar  les  visites  guiades  en  valencià,  en  època
estival s'imposa el castellà com llengua en les visites guiades,
tant  les  que  es  realitzen  dins  del  museu  com  les  que  es
desenvolupen per qualsevol dels circuits ciutadans. I és que
no només, en l'àmbit museístic, centra les seues activitats el
centre. Luján ha estat  també  l'encarregada de dissenyar els
recorreguts  encaminats  a  descobrir  els  secrets  de  diferents
enclavaments  de  la  ciutat  i  que  “tenen  gran  acollida  i
acceptació”.  A  través  dels  diferents  recorreguts  que  s'han
dissenyat es pretén donar a conèixer el passat i la història de
Benicarló.  Les  rutes  s'han  configurat  de  forma  temàtica:  la
religiosa, la històrica i  les rutes nocturnes amb bicicleta, que
es  realitzen  pel  nucli  urbà.  D'altra  banda,  estan  les  visites
guiades que s'organitzen per a ensenyar el Poblat  Ibèric de
l'El Puig de la Nao “un servei que ens demanen cada vegada
més i que ha aconseguit convertir-se en un atractiu turístic per
si  sol”,  assegura  Luján.  La  responsable  del  disseny  de  les
activitats culturals en el museu, ha destacat un dels actes més
esperats  és  la  celebració  enguany  de  la  vuitena  Bienal  de
pintura Ciutat de Benicarló, on el termini d’admissión d'obres
es  va  tancar  dissabte  passat  i  que  ha  tingut  una  gran
acceptació.  Amb  un  premi  en  metàl·lic  de  3.000  euros,  el
guanyador  presidirà  la  inauguració  de  la  mostra,  que  es
realitzarà el 22 d'agost en les instal·lacions i on  ha confirmat
la seua assistència el diputat de Cultura Miguel Ángel Mulet.

text  REDACCIÓ

BENICARLÓ REFORÇA LA SEUA APOSTA CULTURAL A L'ESTIU 
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BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
CAPDAVANTERA  EN
ARQUITECTURA

Amb l'apanyo eixe que li han
fet  a  la  comissaria  de  policia
autonòmica  que  no  acaba  de
rutllar,  alguna  planta  ha  quedat
com es veu a la foto (és tota real
i  no  cap  muntatge  de
Photoshop)    L'arxiu,
concretament.  Estem  segurs
que hi ha un geni d'arquitectura
que es dedica a aquesta classe
de  disbarats. Algú  sap  qui  és?
No,  només  és  per  felicitar-lo.
Segons  un  tafaners  molt  entés
en aquestes coses de l’art retro,
comenta que podríem dir que és
un  exemple  magnífic  i  fins  i  tot
iniciador  de  l’“arquitectura  de
l’absurd”.  Això  sí,  esperem  no
l’haja d’utilitzar mai. La morrada
pot ser monumental.

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
CAPDAVANTERA  EN
ROTONDES

Ens ha dit un veí que viu per
allí que l'any passat van acabar
el centre de la plaça Mare Molas
la  mateixa  nit  del  certamen.
Enguany  ho  faran  també  així?

Perquè de  camí al  certamen  la
gent  puga  dir  que  fan  alguna
cosa! No és l'únic que ho pensa,
l'altre dia ho parlava la sogra de
la  germana  d’un  tafaner  de
l’avinguda  Catalunya...  diuen
que  els  veïns  ja  han  començat
la porra!!!!!!!

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
AGERMANADA

Diuen  que  Marcos  Marzal,
regidor de governació, s'apunta
a  tots  els  viatges  oficials  que
este  ajuntament  fa.  L'últim,  a
Sant-Pol-de-Léon,  per  vore
carxofetes...  com  si  al  nostre
terme no en  tinguérem. Es veu
que tant li fa que siga una fira de
comerç,  com  que  un  intercanvi
d'agricultura.  Sempre  té  les
maletes a punt. Amb la crisi i la
retallada,  és  precís  que  vaja?
Quant val el seu viatge? Que es
podria  fer  alguna  cosa  diferent
amb aqueixos diners?

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
TAURINA

Ens  han  dit  que  el  regidor
Marzal ha donat el vist  i plau a
subvencionar amb mil euros un
bou per a festes, no sabem si és
cerril  o  embolat,  o  les  dos
coses.  Que  quede  clar  que
parlem de l’animal. També diuen
que  la  brillant  ocurrència  la  va
fer  pública  després  que  per  la
mateixa  porta  eixira  un  altra
associació  a  la  que  li  va  negar
prou  menys  al·legant  que
l'ajuntament no té diners! Ai, ai,

ai,  no  hi  ha  res  com  ser  ben
cerril.

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
TROQUELADORA DE BICIS

Continuant  amb  el  Marzal
(aquesta setmana el tenim fins a
la  sopa),  els  tafaners  ens  hem
assabentat  que  el  regidor  ha
pensat que, tenint en compte el
nombre  tan  elevat  de  robatoris
de  bicicletes  que  tenim  per
aquestes  contrades,  cal  fer
alguna  cosa.  Així,  ha  decidit
crear  un  cens  d’aquests
vehicles  no  contaminants.  Per
això, a partir d’ara,  tots els que
vulguen  tenir  la  seua  bici  ben
controlada  hauran  de  passar  a
que  els  troquelen  el  numeret
corresponent.  Això  sí,  per
decret, el seu suposem, i sense
concurs públic, al lloc decidit per
ell.    I,  obviament,  previ
pagament... de cinc euros. Que
la vida està molt axuxà!

BENICARLÓ,  MÉS.  CIUTAT
AMB SANTS ENFRONTATS

Doncs  no  resulta  que  ara  el
nostre  alcalde,  Marcelino,  ha
alçat  la  polèmica  enfrontant  a
partidaris de Sant Bartomeu i de
Sant  Antoni?  Pel  que  sembla,
detractors d’un i altre encara no
hi ha, però al  temps. Doncs, al
que anàvem, per a  l’any  vinent
ha  decidit,  ell  i  el  seu  govern,
que  Sant  Bartomeu  no  siga
festa  local.  El  patró  del  poble
deixa  de  ser  festa  local  per
decret  (també  el  seu).  Vos
imagineu la festa de Sant Fermí
sense que siga festa a les festes
de  Sant  Fermí?  Una  mica
absurd,  no?  L’argument  del
nostre  alcalde  ha  estat  que  a
Càlig, el dia del patró no és festa
local!  I  a  falles,  tampoc  ho  és
Sant  Josep,  no?  A  veure  si
s’atreveix a dir-li a la Rita, la del
seu parit, no a la cantaora (tot i
que  ho  puga  ser),  que  a  partir

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

L’ordinador  espera  pacientment  que  comencin  la
recerca.  Ja  fa  estona  que  estan  junts  i  ja  ha  passat  el
temps necessari per parlar de tot i res i per compartir les
darreres descobertes de la xarxa cibernètica. Fins i tot ja
han  complert  amb  el  ritual  necessari  de  repassar  les
fotografies de l’any passat. Algú ha de començar a posar
ordre perquè la trobada sigui positiva i acabi amb acords
concrets.  L’Alba,que  normalment  és  la  veu  més
assenyada  del  grup  i  que  avui  fa  d’amfitriona,  va  a
preparar  cafè  i  quan  torna  de  la  cuina  demana  –potser
seria més adient dir que ordena- que tothom s’assegui a
la taula i que ja és l’hora de decidir. Tothom obeeix l’ordre
de l’Alba i de seguida agafen el seu lloc i la seva tassa de
cafè.  El  David  diu  que  troba  a  faltar  les  tonteries  del
Cristian  i amb aquestes paraules  fa d’altaveu d’allò que
tots han pensat. El Jon, implacable i concís com sempre,
afirma  que  els  ha  abandonat  per  una  italianeta
apassionada i la Marta , que va ser la primera nòvia del
Cristian,  no  diu  res  perquè  està  ben  convençuda  que
aquesta  és  l’autèntica  i  no  confessada  raó  que  explica
que el Cristian, aquest estiu, no sigui avui aquí i no vagi
amb  el  grup  de  vacances.  La  Carla  sentencia  que  el
cristian és un exemple més que confirma la necessitat de
canviar el nom dels programes Erasmus pel d’Orgasmus
i diu que no patiu, que ara no ens explica res per fer-se
l’interessant i l’enigmàtic però que després, ja ho veureu,
el  rotllo  que  ens  fotarà  de  la  Filipa, Alessandra  o  com
nassos es digui la italianeta que li ha robat el cor i....

Vinga,  decidim  primer  els  dies  que  marxarem  i
després  fem  propostes  de  llocs  –intenta  posar  ordre
l’Alba.

El  calendari  no  és  un  problema  difícil.  De  seguida
concreten les dates: del catorze al vint. Més o menys com
cada  any.  El  primer  cop  que  ho  van  fer  va  ser  ara  fa
quatre anys quan van acabar el batxillerat. Aquell primer
estiu van ser tres dies de platja intensa a la Costa Brava.
El  segon  estiu  ja  va  ser  una  setmana  caminant  pels
Pirineus, amb un `èxit alpinista força decebedor. El tercer
any el van dedicar a la descoberta de les terres del sud i
l’any  passat  van  decidir  fer  una  immersió  a  l’Espanya
profunda per veure què s’hi respira. I aquest any?

Comença  la  pluja  d’idees,  amb  les  necessàries
bestieses  impossibles  i  els  dubtes  o  escepticismes
habituals. També reapareixen les obsessions particulars i
tothom  ja  espera  que  el  Jon  parli  dels  trens  i  del
meravellós viatge per Europa enllaçant trens de segona.
La Marta reivindica les caminades i posa damunt la taula
el camí de Sant Jaume com a opció perfectament viable.
La Carla vol conèixer Euskal Herria i pren la iniciativa de
començar a buscar-los-els al Google. Per fi l’ordinador se
sent  útil.  Gernika  i  el  seu  arbre  i  el  Museu  de  la  Pau,
Donosti  i  la Conxa  i  el Peine de  los Vienhtos  i  la Parte
Vieja amb les herricotabernas i el Chillidalecu, Bilbo i els
set  carrers  i  el  passeig  i  el  tramvia  i  el  museu  de
peregrinació  contemporània,.  I  els  pinxos  i  el  xacolí.De
moment,  sembla  que  guanya.  Però  no  és  tan  fàcil.  La
Marta insisteix amb el Camí de Sant Jaume. El Jon pensa
que Euskadi  no és massa  lluny però  s’hi  pot  anar  amb
tren. L’Alba pensa que les platges al nord no deuen ser
tan boniques com les nostres però això de la marea pot
tenir  la  seva  gra`cia.  El  David  no  sap  que`pensar  i  la
Laura  diu  que  si  no  hi  ha  una  opció  millor  que  d’acord
però a ella, la veritat, no li ve massa de gust perquè   per
a ella  les vacances han de  tenir una  forta presència de
platja.  El  David      constata  que  es  troben  a  faltar  les
tonteries del Cristian  i que sense ell sembla que  l’acord
serà més fàcil. La Carla insisteix, estratègicament,que si
anem  a  Euskadi  podem  combinar  els  gustos  perquè  hi
podem anar amb tren i el Jon estarà content i podem fer
bones caminades i anar a la platja. I el silenci sembla que
reforci aquesta opció.

L’ordinador  segueix  oferint  dades  sobre  horaris  i
combinacions de tren –caldrà anar a Tarragona a enllaçar
amb  el  nocturn  –  i  de  possibles  albergs.  Comencen  a
dibuixar un itinerari imaginari i es reparteixen feines  per
a  concretar  possibilitats.  Abans  de  tancar  l’ordinador,
envien un correu electrònic al Cristian perquè sigui ben
conscient de la serva deserció. Sentencien que només li
perdonaran  aquesta  ofensa  si  els  explica  amb  pèls  i
detalls quina és aquesta força tan gran que el reté durant
l’estiu a Milà. La Laura, irònica, suggereix que se li digui
si és que ja està començant abans d’hora la seva tesi.

Activitats d’estiu/3 Fronteres

text JOAN HERAS
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Batalla de sants
Certament, som un poble curiós.

Si ens avorrim és perquè volem
per què, amb tantes coses
importants que tenim al damunt de
la taula, no se’ns ocorre altra cosa
que ficar gresca entre dos dels
sants més representatius de
Benicarló. 

No  voldríem  ser  malpensats  de
l’ocurrència,  la conveniència o,  fins  i
tot, la connivència d’alguns per crear polèmica allà
on no hauria d’haver-la.

En ple segle XXI que ens tiréssem els trastos al
cap  per  veure  quin  sant  és  més  guapo,  més
important,  té  més  adeptes  o,  fins  i  tot,  si  ens
apuren,  pot  donar  més  vots,  ens  sembla  del  tot
surrealista.

Mentre a uns els sembla bé la cosa, per allò que
consideren que l’alcalde és pràctic, i ja els va bé al
seus interessos, als altres, els ha sentat com una
patada a l’entrecuix  i han muntant un Roma amb
Santiago,  que  ni  l’any  sant  compostel·là
d’enguany.

I així han alçat la veda sobre la “importància” de
dir-se Bertomeu o Antoni. Dos festes, tradicionals,
que porten segles convivint sense problemes han
acabat,  per  obra  i  gràcia del  nostre alcalde  i  del

seu  equip  de  govern,  en  dos
bàndols  que  poden  acabar  com
enemics irreconciliables amb els dos
sants a la grenya.

I  és que  la  importància de dir-se
Antoni o Bertomeu ho és tant com la
de dir-se Josep o Gregori. Per què,
què passaria si férem el mateix amb
aquestes dues festes?

S’imaginen  que  també,  després
del que ha plogut per aconseguir que

sant Gregori estiga om està, ara li llevaren la festa
local que té? Abans els confits de les paperines es
convertiran en salats i el romer deixarà de ficar-se
a les paelles que Manolito i la seua Confraria, fan. 

O,  s’imaginen  que  a  les  festes  josefines,  tan
“tradicionals  i  arrelades”  a  la  nostra  cultura
benicarlanda, els hi llevaren també la festa de sant
Josep?  Segurament  abans  és  cremaria  l’infern
que Rita ho permetera.

I compte, no ho diem  amb l’ànim de faltar, tot el
contrari,  ho  diem  perquè  si  les  coses  ja  estaven
bé, per què calia tocar-les?

Santíssima polèmica la d’enemistar-se amb dos
sants  i  obrir  el  ventall  amb quatre.  I  és que això
dels santíssims enfrontaments nosé sap mai com
pot acabar.

Que Déu ens agafe confessats!
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Per Xavi Burriel

"El despatx d'Antonio"
El còmic

Carxofa: a totes  les entitats de Benicarló que ara a festes,  tot  i  la calor, no perden el ritme
donant-li vida al nostre poble i omplint, de totes, totes, el programa de les festes patronals. Moltes
gràcies a totes, sense el vostre concurs no tindríem ni festes... ni patró.

Panissola: per el nostre alcalde i el seu equip de govern a l’encetar una polèmica estèril entre
dos festes apreciades a Benicarló, la del nostre patró, Sant Bartomeu i la de Sant Antoni. És que
no tenen altra cosa més important que fer que anar emprenyant a les diverses sensibilitats del
nostre  poble?  Si  tan  els  importa,  per  què  no  lleven  un  dels  dies  de  festa  a  falles?  No,  que
aquestes són molt tradicionals! 
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