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ARA SI HAN COMENÇAT LES CLASSES AL CP FRANCESC CATALÀN

26-11-2008 Dimecres. Ghasa (2010) –
Tatopani (1190)

El dia que no li controlem el bastó, Shiva se'l
deixa a l'hostal. És un desastre!

Només sortim del poble tornem a passar a la
banda dreta del riu, per on hem anat des de el
vam creuar a Jomson i que vam deixar ahir poc
abans d'entrar a Ghasa.

Avui tenim una bona baixada, lenta però
continuada. El riu poc a poc es va estretint i
precipitant per un congost. Aquell riu tan ample
que vam veure a l'entrar a la vall del
Kaligandaki ara s'ha convertit en un barranc
estret d'aigües ferotges que es precipita per
unes gorges molt estretes, de pocs metres,
produint un soroll impressionat que, sovint, el
sentim reflectit per les roques de les parets que tenim a la
vora del camí. Sembla mentida que un riu tan ample, de
centenars de metres, en algun lloc més de cinc cents, ara
fluïsca per un estret de tan pocs metres. Ací és on passa
entre els dos colossos: l'Annapurna i el Daulagiri. 

En un revolt trobem el camí tallat per una cullera que està
reparant la pista. La màquina para un moment per a que
passem una caravana de rucs i nosaltres. La pista l'han de
reparar contínuament per les solsides produïdes pels
monsons. 

Parem a prendre un té en front d'un salt d'aigua preciós.
Asseguts al voltant d'una tauleta acompanyem la beguda
amb unes galetes.

La Jatta té coses rares. Moltes vegades quan seiem amb
els guies per a prendre alguna cosa no es posa amb
nosaltres. No ha volgut jugar mai a cartes amb nosaltres però
va, i se'n compra una baralla i juga amb Dani. No sabem ben
bé de què va, però és molt lliure de fer el que vulga sempre
que no ens afecte en res als altres. Ja s'apanyarà! Shusil, el
seu guia, també la veu un poc rara. Alguna vegada m'ha fet
algun comentari de la seua actitud, sobretot per la quantitat
de menjar que fa malbé. Ací, deixar-se el menjar al plat està
molt mal vist, l'has de deixar net. Ella sempre demana dos
plats i se'n menja mig i mig.

La vegetació torna a ser completament tropical: bambú,
plataners, flor de pasqua, tarongers, ... Ja estem per sota dels
1500 m. De totes maneres l'amplitud tèrmica és molt gran. De
dia fa molta calor però de nit, no diré fred, però si bona fresca.
De fet ja anem tot el dia en mànega curta però per la nit cal
posar-se alguna cosa que abrigue un poc. De fet estem molt
més alts que Morella i a finals de novembre.

Quan hem parat a dinar primer hem collit de l'arbre unes
suntala, mandarines, que hem menjat amb molt de gust.
Després un dalbat molt bo, no com el d'ahir que va ser molt
pobret i l'arròs un poc empastrat. Hem dinat sota un taronger,
envoltats de bugambilles i de fons els Annapurnes.

Poc després apleguem a Tatopani, final d'etapa, on hi ha
unes basses d'aigua calenta, un balneari. A pocs metres del
poble, a la vora del riu, hi ha unes fonts termals amb les que
omplin dues basses, una molt calenta, l'altra no tant. És una

obligació anar a banyar-se a les fonts termals (aigua, pani i
calenta, tato) d'ací li ve el nom al poble, Tatopani. Per uns
pocs cèntims d'euro pots pegar-te un senyor bany a un
balneari nepalí.

Abans de posar-se dins la bassa cal rentar-se bé al xorro
que ix per tal d'anar avesant el cos a l'alta temperatura i evitar
reaccions no desitjades. I de passada llevar-te tota la suor i
brutícia que portes.

De totes maneres a l'estar estona dins l'aigua et ve una
baixada de tensió que et produeix un cert mareig.

Després de berenar aclarim els dies que ens falten amb
els guies. Veiem un cert desacord entre els guies a l'hora de
planificar les etapes que falten. Sobretot el problema sembla
estar en Shiva, el nostre guia, creiem que vol fugir prompte.
Aplegarem a Pokhara el dia trenta.

Més tard truquem a Bijay i tenim una comunicació nefasta.
No podem aclarir res. L'únic que hem tret en clar és que Cinta
i Mukti no venen a esperar-nos a Pokhara com havien previst. 

Per sopar he demanat pollastre a la no sé què: dos pinxos
amb una salsa molt picant i arròs. Boníssim! Ací, lloc molt
turístic, ciutat balneari, els restaurants tenen un menús molt
més elaborats. En primer lloc per l'afluència de gent al
“balneari” i per altre perquè la comunicació per pista i després
carretera així ho permeten.

text  TONYO FIBLA

No entenc quin és el
problema, en aquesta

platja ens banyem
tota la familia 

tranquil·lament

Dos mesos i un dia al Nepal (XXXIX)
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ixí ho ha desvetllat el
portaveu del grup

municipal socialista, Enric
Escuder, després de consultar per
l’endarreriment en l’inici dels
treballs de reparació de la
canalització, que està trencada i
contaminant la platja de la Mar
Xica de coliformes des de finals
de juliol. Aquest és, fins al

moment, l’últim capítol dels
bacteris fecals que ens inunden
pel trencament de l’emissari
submarí. L’ajuntament de
Benicarló tancava al bany el 9 de
setembre, instat per conselleria, la
platja de la Mar Xica donat l’elevat
índex de coliformes que
presentaven les últimes
analítiques practicades en les
seues aigües. Però ni en els
panells informatius ni en cap altre

punt de la platja es donava a
conèixer la perillositat que, per a la
salut humana, podria suposar un
bany en les aigües contaminades,
ni que, de fet, que estava prohibit
banyar-se. Antonio Cuenca,
regidor de Medi ambient,
confirmava que “conselleria ens
ha donat l’ordre de tancar la platja
al bany perquè han augmentat els
coliformes” en les analítiques que
s’havien practicat en les aigües.

EMISSARI DE BENICARLÓ: “NO ÉS, D’URGENT REPARACIÓ”

L’emissari submarí de Benicarló no ha estat reparat encara per que l’Epsar (Empresa
de Sanejament encarregada d’aquests menesters) “no considerava l’obra d’urgent

realització”.

A

E S P O R T S

text REDACCIÓ

La sort abandonà al pilot
benicarlando José Manuel Pellicer del
Groupama-Burn quan aquest estava
capdavanter de la cursa i, en el
quilòmetre 350, es perfilava amb la
seua KTM, com el guanyador de la
"extrema 500". 

Una prova molt dura on va anar de
menys a més i en la qual va demostrar la
seua qualitat de pilotatge. Posteriorment
problemes aliens a ell, li van deixar a les
portes de l'èxit. A les 8 del matí
s'engegava la carrera saragossana de
500 quilòmetres "non stop". Pellicer partia
en tercera posició després d'aconseguir
aqueix mateix lloc en l'etapa pròleg
disputada el dissabte. Per això ho feia dos minuts
després de l'eixida del primer participant, ja que en
aquest tipus de carreres els pilots parteixen amb una
diferència d'un minut entre cadascun d'ells. El de KTM
va començar ràpid, amb ganes de restar les diferències
que li separaven d'Asensio i Guasch i en el quilòmetre
50 ja depassava al pilot català, encara que poc després
el de Benicarló va agafar un rumb equivocat i de nou va
tornar com al començament. Pellicer va continuar
pilotant dur i en un terreny sec, polsos i fent, fent, es va
ensenyorint de la carrera i torna ha depassar a Guasch
col·locant-se primer. Però el gerro d'aigua freda arriba
en el quilòmetre 350 quan la motocicleta de Pellicer

comença a baixar de rendiment i finalment aquesta es
para i tot l'aconseguit per aquest es queda en no-res al
no poder finalitzar la carrera. Pellicer després de retirar-
se per avaria de la seua KTM comentava, “ha estat una
llàstima no haver pogut acabar, doncs estava lluitant per
la victòria, però no ha pogut ser. Aquestes carreres amb
tants quilòmetres "non stop" són les que m'agraden i on
gaudisc de debò. Em trobava en el meu lloc, pilotava
ràpid, còmode i la KTM anava perfectament fins que es
va parar. Havia moltíssima pols i possiblement aquest
haja estat el motiu, però hem de mirar la part positiva i
veure que aquest és el camí correcte per a continuar
preparant-nos per el Dakar i arribar físicament ben
preparats”.

text i foto VICENT FERRER

Pellicer abandona l’”Extrema 500” quan anava líder

El Benicarló
Aeroport Castelló
ja coneix els seus
primers rivals a la
nova Copa del
Rei, competició
que s'estrena en
la present
temporada i en la
qual participen
equips de tres
c a t e g o r i e s ,
divisió d'Honor,
Divisió de Plata i
Primera Divisió
Nacional A.

Els equips de la
màxima categoria estan exempts de participar en la
primera ronda, però ja entraran en la segona. El conjunt

benicarlando s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria
La Nucia-Albacete 2010, mentre que el Playas de
Castelló ho farà amb el guanyador del partit Serelles
Alcoi-UPV Maristas València. En cas que els dos equips
de Divisió d'Honor passen a la tercera ronda, ambdós
s'enfrontaran entre si.Les eliminatòries seran a partit
únic jugant-se sempre en la pista de l'equip d'inferior
categoria o pitjor classificació, llevat de les semifinals
que seran a doble partit.

La primera eliminatòria es jugarà el 12 d'octubre entre
equips de Primera Divisió A. La segona eliminatòria la
jugaran els equips guanyadors de la primera i els clubs
de Plata el 8 de desembre. En la tercera eliminatòria ja
prendran part els equips de la Divisió d'Honor amb els
vencedors de la segona eliminatòria i es disputarà el 22
de desembre. La quarta eliminatòria es disputarà el 29
de desembre. La cinquena eliminatòria el 11 de gener
de 2011. Les semifinals el 22 i 29 de març. La gran final
el 7 o 8 de maig en seu encara per designar. El Campió
de la Copa del Rei accedirà a la Supercopa d'Espanya
2011

text  i foto VICENT FERRER

El Benicarló AC debutarà a la Copa del Rei

L’ajuntament de Benicarló tancava al
bany el 9 de setembre, instat per
conselleria, la platja de la Mar Xica donat
l’elevat índex de coliformes que
presentaven les últimes analítiques
practicades en les seues aigües. Però ni
en els panells informatius ni en cap altre
punt de la platja es donava a conèixer la
perillositat que, per a la salut humana,
podria suposar un bany en les aigües
contaminades ni que, de fet, estava
prohibit banyar-se.
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L’ordre arribava al consistori
dijous passat 9 de setembre i es
mantindrà mentre no es coneguen
els resultats de les noves anàlisis
encarregats per l’administració
autonòmica per a controlar els
abocaments que s’estan produint
a causa de la fugida de l’emissari
submarí. Que, de moment, encara
no han arribat. Segons Cuenca,
“si bé el grau de concentració
d’aigües fecals és superior al
normal, no es tracta d’aigua
contaminada que puga
ocasionar un perill per a la
salut. No passa res si et banyes
els peus”, va explicar. 

ELS ÚNICS QUE PARLEN:
L’OPOSICIÓ 

“A l’agost no es va fer res i
l’ajuntament ens ha comunicat
que les obres previsiblement
començaran a principis
d’octubre”, detallava Escuder. No
obstant això, el portaveu del Bloc
per Benicarló, José Luís Guzmán,
ha dubtat que la data siga real i
vaticina que “tardaran tot l’hivern
en arreglar-ho”. Guzmán ha
lamentat la gestió realitzada des
de l’equip de govern sobre el tema
i criticava durament que el
tancament de la platja, com va
ordenar conselleria “s’haja fet
posant solament una bandera
roja. El diumenge de matí estava
plena de gent i molts d’ells es
banyaven tranquil·lament”
desconeixent el perill que
comporten les aigües
contaminades per coliformes. En
aquest sentit, Guzmán considera
que “s’havien d’haver posat
cartells advertint d’aquesta
circumstància”. El portaveu del
Bloc va denunciar a més les
contradiccions de l’edil de Medi
ambient, Antonio Cuenca, quan va
dir la setmana passada de
setembre que les obres de
reparació de l’emissari estaven en
vies de solució i que fins i tot
podrien haver finalitzat faltant

corroborar-ho amb l’EPSAR,
mentre que dilluns passat va
anunciar que el 30 de setembre se
signarà el contracte definitiu amb
l’empresa adjudicatària, ja que “no
és una obra urgent”.
Paral·lelament, Guzmán va
advertir que les analítiques de
l’aigua continuaran sent crítiques
mentre no es porten a terme les
obres de reparació, desmentint
així les expectatives de Cuenca,
qui es va mostrar convençut que
els informes d’aquesta setmana
serien positius. 

En la mateixa línia de critiques,
Escuder considera que “no es pot
jugar amb la salut dels ciutadans i
no tenir la sensibilitat de fer les
obres de forma ràpida. Que es
trenque un emissari és una
qüestió urgent, ens alarma veure
com coses que afecten a la salut
dels banyistes no són urgents”,
considera Escuder, qui ha conclòs
afirmant que “durant tres mesos
les aigües han estat plenes de
coliformes”. En el cas del bacteri
coliforme Escherichia coli, és un
germen que causa còlics severs i
diarrea, a més de ser la causa
principal de diarrea amb sang i de

vegades pot causar insuficiència
renal i fins i tot la mort. Aquests
problemes tenen més probabilitats
d’ocórrer en xiquets i en adults
amb sistemes immunològics
afeblits. Es poden adquirir
infeccions per E. coli al consumir
aliments que contenen el bacteri.
També pot adquirir la infecció a
l’engolir aigua en una piscina
contaminada amb restes fecals.
Entre els principals mals
provocats per una altra dels
bacteris presents en nombre
elevat en la Mar Xica, la
Enterococos intesti, pot provocar
infeccions d’oïdes, nas, gola,
problemes gastroenteritis,
disenteria, hepatitis i malalties
respiratòries, a més de problemes
dermatològics que, en alguns
casos, poden ser greus. 

ELS NOSTRES AMICS ELS
COLIFORMES 

Els coliformes són uns vells
coneguts de Benicarló, que ha vist
com en pocs anys, s’han
contaminat dos de les seues
platges per aquests bacteris.
Tradicionalment s’ha considerat
als coliformes com indicadors de

ve de la pàgina anterior

Escuder considera que “no es pot jugar amb la salut dels ciutadans”

1 BENICARLÓ: Jordi, Víctor González, Jordi Adell,
Víctor Esbrí, Vizcarro, Javi López, Anta, Pitu, Vázquez,
Ismail i Raúl Martínez. A la segunda part també van
jugar Barba, Marcos, Ovi, Denís, Hugo, Escura,
Guillermo i Ramia.

0 LA JANA: Pedro, Pablo, Víctor, José, Justo, Soto,
Ricky, Richard, Adrián, Rafa i Jonatan; també van jugar
Alex Llopis, Jordi, Alex Silva, Hugo, Ibrahim, Moxing
Mounir.

ÀRBITRE: Cristian Peraire.

GOL: 1-0 min. 65, Ramia.

Últim partit de pretemporada en el qual es van
veure dos temps de joc diferents. 

En la primera part amb una alineació, que bé podria
ser la titular, l'equip va dominar però es va mostrar rom
en atac, amb algun que altre jugador fora del partit.
Després del descans els canvis van resultar positius pel
que l'entrenador té ara un dilema. Enfront del Benicarló
el rival es va mostrar com un equip bé plantat, amb
algun que altre jugador amb bon ofici, cas del
migcampista Soto, demostrant La Jana que pot fer un
bon paper en la temporada de Lliga. Com dèiem una
primera part bastant anodina, ja que a l'equip li va faltar
espurna en les jugades d'atac, pel que Pedro no va tenir
molts problemes, solucionant, molt bé, un mà a mà amb
Vázquez. El Benicarló jugant amb dues puntes i dues
mitges puntes va haver d’oferir molt més que el zero a
zero al descans. En la segona meitat l'entrenador va fer

canvis i es va notar. Guillermo va prendre el
comandament del partit i el joc va guanyar en fluïdesa,
mentre que en atac Hugo es va mostrar molt combatiu,
com un davanter de la vella escola. Si a això li sumem
la incorporació a l'atac, al llarg de tot el partit, de
González, tenim un equip amb millor joc, malgrat
aconsegulir un marcador curt per als seus
mereixements. Per cert, el de Ramia un magnífic gol.
Algun dels jugadors que es creuen són titulars fixos s’ho
hauran pensar dues vegades si volen seguir en l'onze
inicial, uns altres ja han presentat bones credencials en
els amistosos i van a posar-li-ho difícil als primers i al
mateix entrenador, al que esperem no li tremole la mà a
l'hora de donar les alienacions. Al cap i a la fi la
competència és el millor en l'esport. Ja ho diu el refrany
“camarón que se duerme se lo lleva la corriente”

text i foto VICENT FERRER

Les dos cares del Benicarló

El diumenge 5 de setembre es va celebrar a la
ciutat de València, en l'espectacular marc del port de
la Copa Amèrica i circuit de la F1, el I Triatló Olímpic
de València. Els recorreguts de la prova eren de
1500 m. de natació, 40 Km. de ciclisme i 10 de
carrera a peu.

L'entitat esportiva benicarlanda Club Triatló
Basiliscus va participar amb dos assistents, que van
obtenir les següents classificacions: Toni Gil (94) i
Francisco Bayarri (181)  

Els guanyadors absoluts de la competició van ser
Jordi Pascual Rivas (CT Diablillos de Rivas) amb un
temps de 2:3'13'' i Marta Gallart Penalva  (CT l'Horta-
Picassent) amb 2:30'31'' 

text  i foto CT BASILISCUS BENICARLÓ

Benicarlandos al Triatló Olímpic de València
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L’altre dia, de casualitat, em
vaig trobar amb el president del
meu estimat CDB. Ens vam vore
de casualitat, sense voler, com
aquell que espera l’arribada d’un
tren carregat de bons sentiments
perquè encara creu en la bondat
dels éssers humans. Òbviament
ens vam saludar, perquè mai no
se li pot negar cap mostra
d’atenció a aquells que estan al
capdavant de la nau capitana del
futbol benicarlando. Podrà haver
d’altres que somien estar al front
de grans transatlàntics, quan el
que estan pilotant no és més que
la barqueta inflable de plàstic que
algun xiquet s’ha deixat oblidada
a la vora de la mar, al costat del
que era un petit castell de sorra
que ara les ones estan rossegant.
És que tenen els castells de sorra,
que el temps i la fluixesa fan valer
la seua implacable realitat.
Aquesta cordial trobada em va
servir, entre altres coses, per a
constatar que el nostre president
té el nociu costum de fullejar les
pàgines d’aquesta publicació,
cosa que el pot convertir en un
personatge assenyalat per la
ciutadania com a element
sospitós de poca seriositat i
alarmant manca de formalitat. El
lloc de la trobada no podia ser
millor: el nostre innominat Camp
Municipal. Una altra persona, amb
més formalitat i vergonya que jo,
potser s’hagués mostrat
avergonyit pel fet d’escriure
setmana rere setmana de l’equip,
sense haver assistit a cap dels
partits disputats i, el que és pitjor,
no haver fet efectiu el carnet de
soci. En canvi, no em vaig sufocar
gens ni en vaig sentir incòmode,
ans al contrari. La conversa no va
ser molt intensa perquè tots dos
teníem altres romingueres als
nostres costats, però va servir per
a aclarir algunes coses
relativament importants. Va fer
mofa de la crònica de la setmana

passada, on només es parlava de
l’Alcalà i no del nostre equip. Jo li
vaig fer vore que això entrava dins
de la anormal normalitat
d’aquesta secció, que això que
apareix a aquestes pàgines poc té
a vore amb la crua realitat.
Òbviament aquesta explicació
sobrava perquè Pedro això ja ho
sap. També va fer esment a
l’actualització de la pàgina uep del
club, i em va assegurar que ja feia
dies que estava actualitzada.
Òbviament quan es va escriure
allò de fa dues setmanes, a la
pàgina uep del CDB encara
apareixia la crònica del partit
contra el Constància de Inca,
ressaltant el gran partit que va fer
Juan Carlos. Jo podré ser
informal, deslligat, dropo i
mandrós, però mai faceciós.
Efectivament, en arribar a casa
vaig constatar allò que m’havia dit
Giménez. Per això, no només he
trobat la crònica del partit que es
va jugar a casa dissabte passat
conta La Jana, sinó que m’ha
trobat amb una secció on se’ns
informa del jugadors que no
poden jugar per lessió.
Impressionant. Per cert, que dins
d’aquesta secció d’infermeria
m’ha trobat que un tal “avichuela”
està lesionat. Com que encara no
he vist cap partit, no puc parlar
d’ell ni de la seua presència física

ni de la seua qualitat, tot i que el
nom de guerra triat pel susdit
personatge no convida a imaginar
grans gestes esportives.
S’imagina, estimat lector, un titular
com “Un gol de avichuela da la
copa del Rey al Benicarló”. Jo no.
En canvi, “habichuela” ja
comença a semblar alguna cosa
important. 

Però sense cap mena de
dubte, la novetat més important
és l’enviament de missatges al
mòbil per tal de recordar-nos que
hi ha partit. El missatges són
certament originals, i no es limiten
a recordar-nos que tenim una cita
amb el nostre equip, sinó que
cada vegada ens donen algun
motiu pel qual hem d’assistir a
l’esdeveniment. No cal dir que no
transcriuré cap dels missatges. Si
algú vol gaudir d’aquest servei,
que es faça soci del Benicarló.

Ja acabo. Segons que he llegit
a la pàgina uep del meu equip, el
CDB va guanyar per un a zero al
La Jana en el darrer partit de la
pretemporada. El gol el va marcar
Ramia, nova incorporació a
l’equip, que quan era juvenil
jugava de lateral dret i ho feia molt
bé. 

El proper diumenge comença la
lliga al camp de l’Alcalà a partir de
les cinc i mitja. 

COMENÇA LA LLIGA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLOcontaminació fecal en el control
de qualitat de l’aigua destinada al
consum humà en raó que, en els
mitjans aquàtics, els coliformes
són més resistents que els
bacteris patògens intestinals i
perquè el seu origen és
principalment fecal. Per tant, la
seua absència indica que l’aigua
és bacteriològicament segura.
Durant la temporada de bany les
administracions públiques, i
segons el Reial decret 1341/2007
de 11 d’octubre, en l’àmbit de les
seues competències, difondran al
public interessat de forma activa,
ràpida i a través de mecanismes
de fàcil accés, la informació
sobre la qualitat de les aigües de
bany i, si escau, de la platja. Així
mateix en un lloc de fàcil accés
en els voltants de cada zona
d’aigües de bany es facilitarà la
informació sobre la naturalesa i la
durada prevista de les situacions
d’incidència, com en el cas de la
prohibició de bany. En aquest
cas, els ajuntaments estan
obligats a col·locar un
advertiment en la qual
s’informe al públic interessat
indicant els motius. En la Mar
Xica, l’únic avís que hi ha és el
resultat de l’última analítica
practicada a les aigües, un
simple A4 amb data 23 d’agost
que indica que la qualitat de
les aigües és insuficient. I una
bandera roja (¿?). 

ELS GUARDONS DE LA MAR
XICA 

L’alarma en l’oposició ve
derivada del fet, com han
assenyalat, que la platja de la
Mar Xica ja no comta amb
vigilància, un servei que en
aquest tram del litoral acaba el 31
d’agost. D’aquesta manera els
banyistes es troben amb una
bandera roja i amb el mar en
calma, pel que en la majoria dels
casos, fan cas omís i decideixen
banyar-se. En la platja s’ha retirat

la bandera Q de Qualitur, una
distintiu que informa que disposa
d’aigües netes i arenes cuidades;
mesures de vigilància que
garanteixen la seguretat dels
banyistes; serveis higiènics i
zones d’oci que incrementen la
sensació de confort, així com
equipaments lúdics i serveis
educatius que transformen un dia
de platja en una experiència
turística. La marca Q de Qualitat
Turística avalua el que afecta a
l’usuari final: unitat de direcció,
de seguretat, salvament i primers
auxilis, informació, neteja i
recollida selectiva de residus,
manteniment d’instal·lacions i
equipaments, accessos, serveis
higiènics i oci. I fa el propi amb
tots els aspectes
mediambientals. D’altra banda, la
Mar Xica compta també amb el
certificat EMAS (Sistema de
Ecogestión i Auditoria), que és el
més prestigiós de la Unió
Europea i exigeix per a la seua
obtenció el compliment estricte
de la legislació vigent. Un
ajuntament no pot inscriure les
seues platges ni cap altre servei
en el registre EMAS si mostra
una sola manca o disconformitat
en l’informe realitzat pels
verificadors. L’ajuntament que
desitge obtenir l’acreditació
EMAS ha de fer una declaració
mediambiental amb un resum de
la seua gestió. 

Així, crida l’atenció les
declaracions que el consistori fa
en la Declaració Ambiental
penjada en la web municipal i

signada pel regidor de Medi
Ambient, Antonio Cuenca, amb el
consentiment de l’edil de
Turisme, Mamen Iruretagoyena.
El document afirma que
l’Ajuntament de Benicarló es
compromet a establir
iniciatives que asseguren el
compliment de les lleis,
reglaments i requisits
relacionats amb els aspectes
ambientals de l’organització, al
mateix temps que les exigències
dels usuaris o altres requisits
aplicables a les activitats que es
desenvolupen en les platges. Per
a això, promourà la participació
de tot el personal i usuaris en la
protecció i millora del litoral,
mitjançant mecanismes de
formació i sensibilització, incidint
en la comunicació a tots els
nivells. Des de l’Ajuntament es
defineixen i avaluen
periòdicament objectius de
qualitat i medi ambient a fi
d’impulsar la millora contínua en
les seues platges. L’Ajuntament
de Benicarló cerca amb la
implantació d’un Sistema de
Gestió Integrada de Qualitat i
Medi ambient, mantenir la
diversitat biològica, la qualitat de
l’aigua de mar, la flora i la fauna
amb que contem en el nostre
litoral, assegurant un ecosistema
atractiu que puga ser gaudit per
qualsevol persona. L’Ajuntament
de Benicarló, aseguren al
document,  té implantat un
Sistema Integrat de Gestió
Ambiental i de la Qualitat en les
platges del municipi des de
finals de 2005. Aquest sistema
assegura el funcionament dels
serveis de les Platges amb el
respecte al medi ambient i la
qualitat del servei
l’assegurança del compliment
amb la legislació.

Segur? Vist el que hem vist,
amb la responsabilitat derivada,
el dubte per els ciutadans és
saber qui està atorgant aquests
guardons. I si són verídics. 

ve de la pàgina anterior

La marca Q de Qualitat Turística avalua el que afecta a l’usuari final.

L’altre dia, de
casualitat, em vaig
trobar amb el
president del meu
estimat CDB. Ens vam
vore de casualitat,
sense voler, com
aquell que espera
l’arribada d’un tren
carregat de bons
sentiments perquè
encara creu en la
bondat dels éssers
humans.
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eig, senyora, que
s’han acabat les
festes i amb elles els
temes lleugers i

simpàtics propis de l’estació
estival. La reentré ha estat
potent. L’assumpte de la
contaminació de la Mar Xica és
de jutjat de guàrdia. Literalment.
La nostra oposició es limita a
pegar quatre crits, exclamar-se
sense massa
entusiasme en els
mitjans de comunicació
locals i au, cap a casa.
No sé si farem res així. 

Això d’ aquesta
setmana em sembla
d’unes dimensions
comparables a les de
qualsevol dels afers
pseudodelictius que amb
tanta alegria i entusiasme
com manca de vergonya
exhibeixen els nostres
polítics (casos brugal,
fabra o gürtel). Que
l’escola Francesc Catalán
començara les seues
classes amb tres o quatre
dies d’endarreriment és
un problema d’ineptitud.
D’INEPTITUD  (amb
majúscules, ja es veu).
Quines administracions
tenim, Nostre Senyor?
Com pot ser que gent que
cada mes cobra
puntualment un sou de
tots nosaltres siga capaç
de descuidar una cosa tan
elemental com aquesta? El que
més em neguiteja, crega-s’ho, és
que ací no passarà res. No hi
haurà ningú capaç d’assumir la
més mínima responsabilitat,
tothom mirarà cap un altre costat i,
segurament, es posarà xiular. I
això no ha de ser així. Si
l’Ajuntament i la Conselleria no
saben coordinar-se per fer unes
obres a l’estiu, que pleguen.

M’agradaria que l’Associació de
Pares i Mares diguera la seua a la
societat i que es fera referència
amb noms i cognoms dels
culpables de la situació. Desconec
si es tracta d’una qüestió de la
regidoria d’obres i serveis o si es
tracta d’una qüestió de la regidoria
d’educació. Em penso –no ho sé
pel que fa a educació tal i com
estan les coses- que bé deu haver
algú de l’ajuntament que toque
alguna tecla en aquests temes,

no? Doncs jo vull fer com aquell
senyor que escrivia en una altra
publicació fa molts anys i que
perquè hi havia clots al seu carrer
demanava la dimissió de l’alcalde.
Desitjo dir-ho ben fort: “señor
alcalde, dimita”. Senyora Garcia,
aquest bon xic hauria de plegar
perquè li n’han marcat per tots els
costats i de totes les maneres: per
l’escaire, per baix cama, pel mig,
de punterada, de talonet i fins i tot

amb les mans. S’acaba la
legislatura i, de moment, l’únic que
pot exhibir és el xaletet que li han
muntat al departament del senyor
Cuenca a l’antic garatge dels
cotxes de Martínez. I res més.
Com diuen a València, de forment
ni un gra. Tot coses que no pesen
un gra de sal. Ni municipals de
tres en tres, ni depuradores, ni
escoles noves, ni instituts
reformats, ni carreteres ni rien de
rien de rien. El senyor Domingo

faria bé de tornar a
l’activitat fallera on seria
més feliç acompanyant
del bracet madrines
diverses i ofrenant
nuevas glorias a España.
Pobre xic, pobre xic, se’n
va anar de vacances i en
tornar s’ha trobat tots
aquests fandangos i no hi
ha ningú que vulga fer-se
responsable de res.
Suposo que en qualsevol
país civilitzat aquestes
e x h i b i c i o n s
d’INEPTITUD  en
qüestions tan importants
com la salut pública o
l’ensenyament serien
motius suficients perquè
algú plegara. Ací no, la
culpa és de Sapatero o
dels catalans. 

Disculpe, però vosté,
senyora Garcia, em dirà
que tot això ja ho havien
escrit vostés a la seua
revista. Ho comprenc.
Passa que cada dia estic
més indignat amb la

Humanitat en general i amb els
polítics en particular. Ho sento, ho
sento. 

Mire si estic cremat que no tinc
ganes d’escriure res més. No sé
què fer, menjar-me un tros de
codonyat perquè se’m passen les
ganes de cagar que em fa tot el
que li he contat o anar-me’n
directament al vàter i arrojar bona
cosa de fel. 

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

text EL LECTOR

V

Els alumnes del CEIP Francesc Catalán de
Benicarló van començar dilluns, per fi, el curs
escolar. L'únic col·legi de la província de Castelló
que no va iniciar les classes dijous passat rebia a
les nou del matí als alumnes amb la intenció de
retornar la normalitat a les aules. 

L'empresa encarregada de les obres d'adequació de
l'edifici, havia aïllat les zones més conflictives amb
l'objectiu d'afavorir la seguretat dels poc més de dos-
cents alumnes que van omplir les aules, moltes d'elles,
de moment, sense portes. I és que malgrat la decisió
d'iniciar el curs, l'edifici es troba encara en plenes obres
d'adequació d'accessibilitat, motiu que va provocar el
retard en l'inici de les classes. Molts pares confiaven
“que puguen fer classe amb normalitat”, malgrat ser
conscients que els seus fills haurien de conviure amb el
soroll de martells i la pols típica de les obres almenys
durant un mes més. La intenció de l'empresa
adjudicatària dels treballs és realitzar aquells que
comporten més risc per les vesprades, quan en el
centre escolar no estiguen els alumnes. De moment,
encara queda per adequar alguns lavabos, instal·lar un
ascensor i una escala d'incendis i canviar totes les
finestres del centre escolar. 

Les obres d'adaptabilitat del CEIP Francesc Catalán
s'estan realitzant amb fons del Pla I i han estat
promogudes per l'ajuntament de Benicarló. L'edifici que
es tracta d'adaptar està compost de planta baixa i  1a
planta. Aquests pisos, al tractar-se d'un edifici antic que

va ser erigit amb anterioritat a 1988, no disposen la
totalitat de les seues plantes al mateix nivell. Habilitar
l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) és
una de les prioritats de l'obra. Per a això s'implanta un
nou element ascensor i les rampes necessàries per a
poder des d'aquest, a través de les mateixes, poder
accedir als diferents espais situats a diferent nivell dins
de l'edifici. S'ha procedit, per tant, en la mesura del
possible, a la remodelació completa dels espais per a
usuaris del centre, dissenyant-los de manera que els
mateixos queden totalment adaptats per a PMR.
Finalment, s'ha procedit a rehabilitar la totalitat dels
espais higiènics del centre, adaptant-los per a PMR i
tenint en consideració l'edat dels seus usuaris, de tal
manera que els xiquets més menuts acudiran a lavabos
dissenyats expressament a la seua mesura Igualment,
es procedirà a la substitució de fusteries exteriors i
interiors a fi de millorar l'eficiència energètica de
l'edifici, instal·lant elements aïllants de millor qualitat.

text i foto NATÀLIA SANZ

ARA SI HAN COMENÇAT LES CLASSES AL CP Francesc Catalán
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El matí de dimarts no va ser un matí qualsevol en
el Mercat Municipal de Benicarló. Poc després
d'obrir les seues portes, Manolo Rico i Juanita
Martorell visitaven les parades de peixateria per a
triar els ingredients del menú que van confeccionar
minuts després en la improvisada cuina que es va
instal·lar al centre de les instal·lacions. 

L'espectacle de la cuina en viu i en directe, sense
secrets que amagar, estava a punt de començar.
Seguint amb la campanya de promoció de la marca
"Peix de Benicarló. Fresc de costa", la Regidoria
d'Agricultura i Pesca ha programat del 14 de setembre
al 15 d'octubre uns tallers de cuina que serviran per a
donar a conèixer les receptes més tradicionals cuinades
amb peix fresc de Benicarló. L'Agrupació de
Restaurants de Benicarló participa activament
d'aquesta campanya i 17 de les seues restauradores
cuinaran en directe alguns dels plats típics de la zona.
El taller començava amb la participació dels restaurants
El Cortijo i El Palleter. Els dos afamats restauradors,
titulars de sengles establiments hostelers, van dedicar
el matí a elaborar a la vista de tots, un suculent arròs
amb carxofes de Benicarló i galeres, al que van
acompanyar d'un no menys deliciós suquet de peix. 

Al voltant de la taula, sorpresos compradors que no
perdien detall dels nombrosos consells que els cuiners
van oferir. Atents a solucionar els dubtes del públic, els
dos plats anaven adquirint forma. 

Mentre, creixia la urna amb els tiquets de compra que
aspiraven a participar en el sorteig dels dos plats
confeccionats en directe. Les demostracions es
realitzaran cada dimarts i dijous de 10.00 a 12.00 hores,
dues hores durant les quals els restauradores cuinen
els plats al mateix temps que els clients del Mercat
poden anar dipositant en una urna els tiquets de compra
per a entrar a formar part d'un sorteig. El guanyador té
la sort d’endur-se a casa el guisat que s'ha cuinat durant
el matí. En aquesta iniciativa, emmarcada també en els
actes del 50 aniversari del Mercat Central, han
col·laborat l'Agrupació de Restaurants de Benicarló,
l'Associació de Venedors del Mercat i l'empresa
Hostelmar. El Taller finalitzarà el 15 d'octubre amb una
sessió onl participaran els 17 restauradors.

text NATÀLIA SANZ

TALLER DE CUINA AL MERCAT MUNICIPAL

Ja ha començat el curs en Infantil i Primària en
un total de 1070 centres públics (412 d’Alacant, 162
de Castelló, 496 de València), que acullen a  450.075
alumnes (159.924 a Alacant, 53.840 a Castelló,
236.311 a València). STEPV ha realitzat un mostreig
en 261 centres d’infantil i primària d’arreu del País
Valencià i ha detectat les situacions següents:

Professorat: En la meitat dels centres enquestats
falta professorat per a cobrir permisos maternals o
baixes per malaltia. El motiu és que només s’ha
realitzat un acte d’adjudicació en el qual no s’han
ofertat aquestes places.

Alumnat: En més d’un terç d’aquests centres tenen
una o diverses aules amb més alumnat que el permés
per la legislació. El màxim permés és de 25 alumnes i,
segons les enquestes, s’arriba a tindre 27 alumnes.
Això confirma que ha crescut la demanda però
l’administració no ha habilitat noves unitats, sinó que
l’alumnat s’ha repartit amb les que ja existien.

Programes de compensatòria: 57 centres
confirmen que han perdut els programes de
compensatòria que tenien autoritzats fins ara. Aquesta
retallada comporta que es deixa d’atendre alumnat
amb necessitats educatives especials i, a més, la
pèrdua de professorat que atenia aquests programes.

Infraestructures: 47 dels centres enquestats tenen
barracons, però 121 manifesten diferents problemes
amb les instal·lacions (goteres, climatització, manca
d’espais, reformes, etc.).

Personal d’administració i serveis: 67 centres
manifesten que no tenen conserge. El que s’afegeix a
la manca d’administratius de tots els centres d’infantil i
primària, reclamada insistentment per les direccions
dels centres per descarregar les tasques
administratives.

Anglés: un terç dels centres no imparteixen anglés,
malgrat que estan obligats pel currículum. Això es deu
a la manca de provisió de professorat d’anglés per part
de la Conselleria d’Educació que deixa  a la
voluntarietat dels centres la seua impartició.

Vesprades formatives: a Castelló s’ha donat la
circumstància que la Direcció Territorial ha suprimit la
majoria de les vesprades formatives del professorat,
que es dedicaven al reciclatge del professorat.

En resum, es confirma les previsions del Sindicat
d’un inici de curs amb mancances de professorat,
retallades dels programes de compensatòria,
increment de ràtios d’alumnat i problemes en les
instal·lacions educatives. Davant de tot això, STEPV
reclama més respecte al sistema educatiu i exigeix a
l’administració valenciana que decline la  seua política
de retallades i treballe en la lluita contra el preocupant
fracàs escolar al País Valencià.

text REDACCIÓ

STEPV EXIGEIX MÉS RESPECTE PEL SISTEMA EDUCATIU

La Regidoria d'Agricultura i Pesca ha
programat del 14 de setembre al 15
d'octubre uns tallers de cuina que serviran
per a donar a conèixer les receptes més
tradicionals cuinades amb peix fresc de
Benicarló.

Esquerra-Benicarló ha exigit més presència
policial en el camp benicarlando i que no s'obligue
el llaurador a fer de policia. 

Des d'aquesta formació política no es veu com única
eina adequada per a acabar amb els robatoris en el
camp que la resposta siga “fer de detectius als
agricultors”, en resposta a l'engegada de butlletins
d'incidències des del consistori benicarlando. Segons
Esquerra el butlletí informatiu sense validesa com
denúncia no és un pas avant en la lluita contra la
inseguretat. “És un paper més i sense validesa que
encara posa més burocràcia a aquell que ha patit un
robatori”, assegura Josep Manel Barberà, portaveu de
la formació. Per al dirigent republicà “el que ha de fer el
PP és posar més efectius en el camp”, ja que les
dimensions del terme municipal i les seues
característiques “fan possible la realització de controls
en cruïlles de camins i zones apartades”. Barberà
assegura que després d'haver parlat amb agricultors,
ha constatat que la presència d'agents rurals en el

camp és més aviat “escassa”. La constatació d'aquesta
realitat és encara més lamentable quan la
responsabilitat de govern i de les competències en
Governació les té un partit que es va presentar a les
eleccions i va enganyar a l'electorat assegurant, més o
menys, que Benicarló es convertiria en un estat policial
amb un agent a cada carrer”, afig Barberà. 

El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, no ha volgut
contestar a aquestes acusacions i ha declinat fer
manifestacions referent a la falta de vigilància al camp,
com ha denunciat també el Bloc per Benicarló. Els
nacionalistes, en boca del seu representant comarcal,
Joan Manel Ferrer, denunciaven que “només hi ha dos
torns de policia rural i si hi ha algú de baixa, o
vacances, no hi ha ningú”. Ferrer va recordar que una
de les promeses electorals del PP va ser “policia rural
24 hores al dia els 365 dies de l'any, i acabarem la
legislatura només amb dos agents, per que els altres
dos es jubilen”. Així les coses, el secretari comarcal del
Bloc denunciava que els populars “estan creant
desconfiança en un sector com l'agrícola” alhora que
lamentava “la falta de sensibilitat que tenen amb les
demandes d'aquest sector”.

text REDACCIÓ

RECLAMEN MÉS SEGURETAT AL CAMP
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El subdelegat del govern en la província de
Castelló, Antonio Lorenzo, va visitar la drassana de
Benicarló on s'està construint una embarcació que
serà utilitzada per la Guàrdia Civil. El futur patruller
està a punt de ser botat i la seua destinació serà
“primer València i després serà posada a la
disposició de les necessitats de la Guàrdia Civil”. 

L'embarcació té 4.000 cavalls de potència i pot
arribar a una velocitat màxima de 30 nusos. Amb 30
metres d'eslora i 4 milions d'euros de cost “aquesta
embarcació suposarà una nova forma de treballar de la
Guàrdia Civil en el servei marítim”, assegurava
Lorenzo, ja que pot prestar un servei polivalent. “D'una
banda garanteix la seguretat  en el mar i per un altre,
permetrà el salvament marítim gràcies a la vertasitilitat
de la nau”. Per tot això el subdelegado del govern va
assegurar que “incrementa la capacitat de resposta de
la Guàrdia Civil” ja que es destinarà a la “lluita contra
la immigració il·legal, vigilància d'aigües territorials,
lluita contra la droga”, entre altres serveis que serà
capaç de prestar. 

Lorenzo va destacar que “aquesta és la primera
d'una sèrie de naus d'aquestes característiques”.
D'altra banda, el subdelegat va reconèixer que no hi ha
notícies sobre la futura comissaria d'estrangeria que
s'havia de situar a Vinaròs. Referent a les obres de la

N 340 es va manifestar sobre la polèmica que es viu
aquests dies a Vinaròs. “Qualsevol pot veure que
s'estan portant a terme. El ministre va reiterar fa pocs
dies el seu compromís amb aquesta obra, que no es
veurà afectada amb la reprogramació”. Lorenzo
considera que “per al govern és una obra cabdal per
que elimina un punt negre i millora a més la
conectivitat de la zona”. Pel que fa a la futura autovia
de l'interior, el subdelegat del govern va assegurar que
el projecte es troba en fase de redacció i va recordar
que en els pròxims mesos, quan entre en servei la
carretera que connectarà l'aeroport amb Torreblanca
“es desviarà el trànsit pesant cap a l'interior de la
província, per la qual cosa la zona sud ho notarà molt”. 

text i foto NATÀLIA SANZ

PATRULLERA BENICARLANDA I OBRES A LA N340

VALENCIANISME CASTELLANO

Sra. Directora, 

Vaig anar a la presentació de Marius Stankevicius
el nou fitxatge del València CF. Un acte al qual va
venir una representació de l'entitat que encapçala el
president Manuel Llorente. Un cerimònia sòbria amb
paraules curtes i un desplegament considerable de
mitjans de massa i en el qual vam veure el nou juga-
dor. 

El presentador vingut de la ciutat de València, en
un moment de la seua paraula va dir que Stankevicius
parlava un poc el castellà i també el valencià. I el fut-
bolista va exclamar Amunt València!

De tota manera el motiu d'escriure aquesta carta
és per manifestar la decepció que em va produir l'ac-
te perquè ni un ni cap, ni cap ni un dels oradors va
parlar en valencià. Manifestaven el “valencianismo...
el valencianismo... el valencianismo que havia en la
plaza del Convento”. Els importava més parlar de
“valencianismo” que de valencianisme. No els impor-
tava, no els feia res que, a Benicarló, la gran majoria,
la immensa majoria de simpatitzants del València CF
parlem en valencià amb naturalitat, i qui no el par-la
l'entén. Ells a la seua, a l'aire finolis i castellà de la
Gran Capital, a lluir vestit, corbata, sabates, autobús
i jugador nou. Que amb aquest poc seny no podem
anar enlloc. És que ni el president Llorente va dignar-
se a dir quatre paraules en valencià! Poca classe i
inexistència del sentit de l'oportunitat.

En tot cas però, li desitjo tot el millor a
Stankevicius. I com va dir el jugador; Amunt València!

Jaume Rolíndez

Carta a la directora

Açò que veuen ací és el cagador públic, i no
és un eufemisme, del WC públic, que el nostre il·lustríssim té dipositat a la platja de
la Mar Xica perquè la gent, a la qual li agafe un estrenyiment  i no pot arribar a casa,
puga fer això que a la foto veuen més que dipositat. Sembla que quan s’acaba la
temporada allò és la porquera municipal. 

FOTO!
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3r matís escatològic
Però per si no en teníem prou,

es cura amb salut i diu que ell ja ha
enviat a la patrulla dels municipals
per si algú fica un peu allí dins.
Patrullar, el que es diu patrullar,
farem un acte de fe i intentarem
creure’ns-ho, tot i que, com som
una mica malpensats, també
pensarem si devia ser només per a
la foto que va sortir a un diari de la
capital,  perquè la resta de dies... .
Nosaltres tenim constància de
diversos reportes de la nostra
canallesca que s’han passat
algunes hores allí fent guàrdia i el
únics municipals que han vist han
estat només en la seua imaginació
quan es cagaven (aquesta és
expressió nostra), en tot, pel temps
inútil que allí havien estat esperant-
los.

4t matís escatològic
Per cert se n’ha anat la Creu

Roja i allí tenen penjat un drap roig.
I això que vol dir? Perquè si vols
alguna informació més  has d’anar
al panell indicador on hi apegat els
resultat de les analítiques amb
data... del 23 d’agost que, si no
agafes la lupa ni ho veus, però que
en cap lloc apareix que la platja no
és apta per el bany. Què passa,
que ara, abans de pegar-te una
remullada has de consultar si tot
està correcte amb llum i
taquígrafs? No tenim per a això, al
nostre il·lustríssim que tanta
propaganda es fa de tenir unes
platges amb tanta Qualiqué? Això
és el servei “Q” de qualitat o el de la
“Q” Quarotes? Tindran morro!

5é matís escatològic
I si volíem caldo, quatre tasses

(ací ja passem de les dos). Doncs
no ens surt el nou il·lustríssim, en
funcions, el faraó i amolla que, de
tota manera no passa res (com va
dir abans que li digueren que els
resultats de les anàlisis eren
insuficients i va dir que allí es podia
banyar un sense problemes), que

l’únic problema que pot haver-hi si
et banyes és si pegues un traguet
d’aigua. Sí, aleshores les caguetes
podran ser monumentals però de
les descamacions de la pell,
infeccions diverses, ulls irritats i,
probablement, un llarg etcètera
d’altres problemes més, d’això... no
passa res. I és que cal tenir la cara
més dura que el forrellat de la
presó per dir açò i quedar-se tan
ample. De tota manera, encara no
l’hem vist predicar amb l’exemple i
fer com Fraga a Palomares...
pegant-se uns bons cabussons  i
trepitjat la sorra de dins la mar. I
com és tan bona, fer-se una neteja
de cutis amb ella. A veure si li cau
la cara... però de vergonya.

L’altre pamflet
I és que al nostre poble, a banda

de La Veu (segons alguns
personatges que ací escriuen),
també hi ha un altre pamflet. Tot i
que aquest més descarat de
propaganda municipal i serveis
prestats a la causa popular on el

nostre alcalde, el que no està en
funcions, també surt i molt, tot i que
allí sempre surt molt ben lliurat
traient-li la galta bona. I així,
comparat en altres vegades, veiem
que ha perdut una mica de força, i
aquesta vegada només li hem vist
la cara a vuit de les instantànies
que allí apareixen. Entre Arín i
Pérez Hoyo i una mica Marçalet
sembla que li fan la guitza una
miqueta, suposem per dissimular.
Ara, a l’oposició... ni aigua. I si de
cas, la de dalt. A veure si els agafa
unes caguetes d’eixes bones i
deixen de fer-li la ma al nostre
pobre Marce i de demanar a Kuen-
ka que es fique a remulla. Què
s’hauran pensat?

L’altre pamflet (i 2)
Per cert, el del bigot el tenen

desaparegut al diariot. Va sortir als
primers números, que casi li feia la
competència a Marce, i ara sembla
que ha caigut en desgràcia perquè
no surt ni als crèdits. De tota
manera, a ell no li calen mitjans de
comunicació especials, no té
problema perquè quan surt... allà
va que trona. Com diria un buen

castizo “Yo sólo, me basto y me
sobro para generar noticias”. I a fe
que és ben cert. Amb tot l’afer de
dalt de la Mar Xica, certament, no li
calen comparses.

Paseando voy

Doncs no va i el nostre
polifacètic Kuen-ka, convoca la
canallesca, per fer-los un tour

turístic per les obres del que ha de
ser el nou Centre de Salut
Municipal. Allí va ell (i Mundo, que
també un altre dàtil), que diu que
havia demanat permís a l’empresa
constructora, passejant-se per tota
la obra fent tota mena
d’explicacions. La premsa, tot i
curada d’espant amb aquest
personatge, es feia creus de a quin
sant se li havia ocorregut al faraó
aquesta visita guiada per una obra
que no és de l’ajuntament i de la
qual ell no pinta res. Com deia no
sé quina cançó “Paseando por las
calles voy cantando...”.

ve de la pàgina anterior

Amb la intenció de promocionar aquest producte de
la mar benicarlanda que tanta fama te a fora de les
fronteres del municipi, 17 restauradores de la comarca
es van donar cita al voltant dels fogons per a cuinar
diferents receptes, que tenien la intenció de mostrar les
possibilitats d'aquests productes. Polp amb all-i-oli, peix
fregit i diferents tipus d'arrossos van fer les delícies dels
més de 4.000 assistents a l'esdeveniment que van
poder degustar pel mòdic preu de 5 euros, dues racions
i una beguda. La Associació de la Dona i la de la Dona
Llauradora van ser les encarregades de servir els plats
al nombrós públic que, pacient, feia cua enfront de la
llotja. A l'acte va assistir la Directora General de pesca,
Amparo Montoro, qui va destacar “l'èxit total de la
demostració, que indica l'esforç tan gran que ha fet
l'associació de restauradors per la promoció del peix
fresc”. 

Per la seua banda l'alcalde en funcions, Antonio
Cuenca, destacava “la versatilitat de tots els productes
que tenim a Benicarló” al ser capaços els restauradores
de confeccionar un complet menú sobre la base dels
peixos i mariscs pescats en aigües benicarlandes. La
multitudinària cita servia d'avantsala a la celebració de
les jornades gastronòmiques que, al llarg del mes, se
celebraran en 17 restaurants de la comarca, on
s'oferirà menús a preus especials basats en el peix de
les barques benicarlandas. D'altra banda, també durant
el mes de setembre, tots els dimarts i dijous el Mercat
Municipal es convertirà en un taller de cuina en el qual
prestigiosos restauradores del municipi cuinaran
receptes amb el peix que es ven en les parades del
mercat, procedent de la llotja de Benicarló.

text NATÀLIA SANZ

EL POLP, PROTAGONISTA DE LA PROMOCIÓ GASTRONÒMICA

500 quilos de polp i 100 de peix fregit són
només una xicoteta part del gran menú que
diumenge al migdia es va servir en la Llotja
de Pescadors de Benicarló, que va servir
de marc per a la celebració de la II
Demostració Gastronòmica del Polp i el
Peix de Llotja. 

I és que al nostre
poble, a banda de La Veu
(segons alguns
personatges que ací
escriuen), també hi ha un
altre pamflet. Tot i que
aquest més descarat de
propaganda municipal i
serveis prestats a la
causa popular...
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Plaça dels colorins
Mireu que n’hem dit, i n’han dit,

sobre la plaça eixa de les pedretes
de colors amb que ens va obsequiar
el faraó però ni per eixes s’acaba
ací la cosa. Ara, com ja en tenim
més de places a colorins, tot i que
siguen amb fonts de colors, aquesta
s’ha quedta una mica abandonada
o deixada de la ma de Déu. I és que
una podadeta, més que siga, seria
necessària per endreçar-la una
mica i que els rosers tornen a la
seua lluentor natural. A veure, les
roses estan bé, però amb les tiges
tan crescudes allò sembla més un
camp d’argelagues que un planter
de roses. Ah, i les pedretes a
colorins, ni es veuen. Sembla que el
faraó està massa ocupat en altres
menesters i no es pot ocupar de
coses tan banals. Tenim encarregat
de parcs i jardins?

Jornades gastronòmiques
Açò de muntar jornades

gastronòmiques al nostre poble ja
comença a convertir-se en tradició.
Ara tenim les del peix i polp de llotja
recent estrenades. Uns tafaners ja
han anat a comprovar com està la
cosa i poden dir que els menús són
prou bons. Igual que els preus que,
massa populars, en aquests temps

de crisi de butxaca, no ho són
precisament. Tot i així, hi ha
honroses excepcions i, a més, amb
bona relació preu-qualitat. De tota
manera, a alguns restaurants
participants, una mica més de polp
no els aniria malament ficar-ne una
mica més. Encara així, ho
recomanem.

Alcalde en funcions i matisos
Tenim entés que el nostre

Marce-alcalde està de vacances
(bé, mentre escrivim açò,
divendres, a millor, ja ha tornat i
s’ha fet alta volta amb el
comandament de la nau), i ha
ocupat el seu lloc l’altre alcalde, el
del bigot, que està a tot arreu, el
faraó que diem. I a fe que s’ha
notat. Només ficar-se al capdavant
ja ha començat a sortir per tot arreu
i embolicar la troca una vegada
més. I és que aquest home no en
pot fer més, allà on va triomfa. Tot i

que això del triomf cal agafar-lo
amb matisos... escatològics.

1r matís escatològic
Fa unes setmanes els companys

de La Veu, li treien les vergonyes
per la merda de la mar Xica, tot i
que ell només ho considerava, com
una qüestió de segon ordre perquè
les analítiques havien declarat uns
resultats insuficients. Vinga, ni que
estiguérem a l’escola quan ens
donaven les notes. Quin eufemisme
és eixe de dir “insuficient” a que la
merda estiga contaminant la platja
de la Mar Xica i ell surta a contar-
nos que igual es podia banyar un
allí, sense problemes? És que li
ficarien mala nota a qui gosara ficar
el seu cos a l’aigua i després
enviarien “el parte” a casa?

2n matís escatològic
L’insuficient convertit em molt

deficient. Sembla que algú li hauria
tocat el crostó, llegint-li la cartilla, tot
indicant que aquella platja no és
apta per el bany i que calia tancar-
la. I sabut ell, engega la bandera
roja per amunt, encara que faça un
bon dia espatarrant, i a esperar que
són dos dies. Esperar no sabem
que, perquè la gent veu la bandera
roja, veu la mar més plana que un
espill, i pensa si algú s’ha begut
l’enteniment, i se’n va de cap a la
mar. Algú no li ha explicat a aquest
home que les banderes roges tenen
una altra funció i no precisament
per determinar la qualitat de les
aigües de bany. No res, com fa uns
anys al “Morongo” (és com apareix
a alguns cartells perquè encara no
ho han canviat), els cagallons
surant a la platja i amb la bandera
blava de qualitat de les aigües a dalt
ben plantada. Allí va ser l’anterior
alcalde el que va passar de tot (fins
que també li van tocar el crostó), i
ací ha estat el d’en funcions.
Sembla que açò de la merda va
implícit amb alguns.

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

El dissabte 11 de setembre vaig tenir el goig de
presentar el Festival Benèfic d'AFA Benicarló
(Associació de Familiars amb malaltia d'Alzheimer
de Benicarló) 

Hi van participar generosament El Centro Aragonés
de Benicarló, Águeda Fibla de la Penya Flamenca
“Raíces Andaluzas”, l'humorista Diego Guerrero i la
polifacètica Laura Piñana. 

Tot un aplec de sensibilitat, un èxit artístic total i un
punt d'humor per a les persones que sofreixen els
traumes d'aquesta malaltia tan esgarrifosa.

text i fotos JAUME ROLÍNDEZ

Festival d'AFA Benicarló 2010
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Enganyats. Mar Xica, platja tancada al bany
El regidor, de no sabem quantes

coses i més, Cuenca, deu pensar
que tots els ciutadans de Benicarló
som una colla de beneïts i, amb
quatre bajanades pot fer creure,
com els antics alquimistes el
passar del plom a l’or, que ací de la
merda fan xoriços. I és que si fa
quatre dies deia que “no s’ha
demanat el tancament de la platja
perquè els índex no són perillosos
per a la salut humana” i ara, sense haver
canviat quasi res de les analítiques anteriors,
resulta que conselleria l’obliga... a tancar-la.
Què hem de pensar, ara, la ciutadania?

O ell es un mentider o algú ens està prenen el
pel. I és que si conselleria l’obliga a tancar la platja
és per una raó ben concreta, perquè els índex
analítics diuen fefaentment que banyar-se allí és
perillós per a la salut humana. I no és una cosa per
prendre-s’ho a broma, com fa ell en les seues
declaracions, quan afirma que “si bé el grau de
concentració d'aigües fecals és superior al normal,
no es tracta d'aigua contaminada que puga
ocasionar un perill per a la salut. No passa res si
et banyes els peus”. Així s’entén la raó per la qual
no hi ha cap cartell indicant-ho: és que et pots
remullar els peus. Simplement lamentable.

Sembla increïble que tot un
regidor que, suposadament, hauria
de vetllar per l’estricte acatament de
les normatives ambientals, segons
resa el seu ideari penjat al web
municipal i signat per ell mateix,
jugue amb les paraules d’aquesta
manera volent-li traure ferro a un
problema tan greu de salut pública. 

I és que ja n’hi ha prou. Tan la
directiva 91/271/CEE com el reial

decret llei 11/1995, sobre aigües residuals
urbanes, ja delimitaven clarament quins eren els
terminis per a realitzar les infraestructures de
col·lectors i distints tipus de tractament de
depuració a més de ficar com a data límit
d’aquestes infraestructures, per a poblacions de
més de 15.000 habitants, el 31 de desembre de
l’any 2.000. Des de llavors ja ha plogut massa
merda perquè ara, aquest regidor, es crega en el
dret de donar-nos lliçons de salut pública quan ell,
i els polítics com ell, que manen a les institucions,
no han fet res per solucionar-ho.

I damunt hem d’aguantar que faça befa? Doncs
no. Com ja vam dir en una anterior editorial
esperem el seu bany “públic” que demostre que el
que allí tenim no és aigua contaminada. I que no
es preocupe, no caldrà que faça cap glopet que
faça “córrer”, excessivament, els seus intestins. 
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Per Xavi Burriel

"Jo"
El còmic

Carxofa: per a tota la comunitat educativa del Col·legi Públic mestre Francesc Catalan:
xiquets, pares i alumnes, per aguantar el que aguanten amb la seua escola en obres per culpa
de la incompetència municipal. Han hagut de fer mans i mànegues per poder començar les
classes. I després diran que no és vocacional. Com la dels nostres polítics locals, vinga!

Panissoles: Totes per el regidor-faraó Kuen-ka.
Panissola1: per ensenyar unes obres que no fa ni promou l'ajuntament com si foren seues, i

damunt, sense casc.
Panissola 2: pel rastre de mentides que està dient al voltant dels cagallons que suren a la Mar

Xica... i per ficar en perill la salut dels banyistes. 
Panissola 3: per fer obres al CP Catalan quan no tocava.
Panissola 4: i per prendre’s el càrrec d’alcalde en funciones com el pito del sereno. 
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