
05-12-2008 Divendres

Passem el dia de compres per a Àlvar, se'n
va el dia vuit: el sis tenim paella familiar i el
set és el casament. Paciència!

Primer anem a confirmar el vol i de seguida
a dinar, això vol dir que hem sortit de casa ben
tard. Hem triat un restaurant sherpa que coneix
Cinta. Res de l'altre món. Això sí, molt barat.
Però per eixe preu he menjat molt millor a
racons que es coneixen el xiquet i amics.

Després de passar tota la vesprada passejant
per Kathmandu mirant i remirant coses per a
emportar-se i cansar-me de mala manera ̶̶ jo no
sé passejar ̶̶ hem anat a casa baje a deixar les
compres.

De tot el dia comprant m'ha sorprès una
cosa: la compra de objectes de bronze.

Àlvar volia comprar alguna cosa de bronze: un marraixò,
uns platerets, una campana, ... En la compra d'aquests objec-
tes no importa la mà d'obra, si costa més o menys de fer, si és
més o menys artística, si és més o menys gran. L'únic que
importa és el pes. Et venen el bronze a pes. 

Per la nit Mukti, Cinta i la resta de músics del grup toque
a un restaurant, al Bhumis. Quan es fa hora d'anar agarrem un
taxi i li diem que ens porte. Cinta li diu més o menys per on
està, ella no ho sap exactament. El taxista pregunta. Ningú
n'ha sentit parlar mai d'aquest restaurant. El taxista baixa a
preguntar una i altra vegada: “En tota ma vida n'he sentit par-
lar d'aquest restaurant” li contesten.

El taxista ens ofereix el mòbil per a comunicar-nos amb
Bijay però resulta que el número de Bijay té un dos i la tecla
del dos no li funciona. Llavors el bon home demana socors a
un altre taxista que ens deixa el seu aparell de telefonia però
ens diu: “Crec que no tinc saldo”.

Així que Cinta se'n va a picar des d'alguna tenda. Bijay li
diu que no sap on és el concert però que el piano elèctric està
a la tenda de regals Picasso i que acudirà allí.

Cap a Picasso ens dirigim i en ser-hi li agraïm al
taxista tot el que ha fet per nosaltres i li donem una
bona propina. 

A partir d'ací es van arreglant les coses i en estar
tots: quedem a un hotel conegut i que vinguen a bus-
car-nos.

Ja al Bhumis, Àlvar i jo ens entaulem i sopem a
base de putadetes de cuina newarí i, mentre sentim
la música, ens fem unes bones cerveses.

06-12-2008 Dissabte

El matí d'avui és trepidant: hem d'anar a comprar
per a fer una paella per a la família de Mukti i he d'a-
nar al barber per a tallar-me el pel per a estar ben
guapo per a demà.

Per una part van Àlvar i Mukti a comprar, si
poden, ànec, sinó, pollastre i verdures. Anil, em
porta al barber i de passada comprarem fruita i altres

coses que al dinar, com arròs per a fer paella, que és diferent
del que gasten per al dalbhat.

Com és dissabte les barberies estan plenes; anem a una i ja
cua, a un altra també i a la tercera només ens cal esperar un
minuts. En principi només dic que em tallen el pel ja que no
vull que m'afaiten ja que no em fio de les navalles però quan
van a rematar el clatell i les polseres veig que també canvien
la fulla. Bones normes sanitàries.

Anil diu al barber que me'l talle a tisora i quan acaba
aquest bon senyor em pega quatre punyades al cap i em fa un
poc de massatge. Si haguérem tingut temps li haguera permès
que em fera el massatge facial complet.

En acabar de tallar-te el pel es costum fer-te un massatge
a base de clatellades, punyades al cap i fregues. No et fan
massa mal però si que et sorprèn molt.

Fem les compres a les tendes de la plaça Durbar i de camí
cap a Sitapaila entrem a un supermercat nou, totalment occi-
dental, que hi han posat prop de casa i comprem el que ens
falta.

En ser a casa ja és hora de fer foc i començar la paella.

text  TONYO FIBLA
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Dos mesos i un dia al Nepal (XLV)

REPAREN L’EMISSARI SUBMARÍ



EL TEMA2

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

19

LS COMERÇOS
BUSQUEN LA

FIDELITZACIÓ DELS CLIENTS

Els comerços de Benicarló han
començat a distribuir la targeta de
fidelització que han engegat
aquesta mateixa setmana els
associats a la Unió de Comerços.
El llançament del senyal d'identitat
del comerç de Benicarló
s'emmarca dins els actes de la
tercera setmana del comerç local
que s'ha desenvolupant en el
municipi. En el transcurs dels
actes organitzats amb aquest
motiu, hi ha hagut temps per a
debatre, i fer reivindicacions com
la de major vigilància en la ciutat.
Així ho ha reclamat Mª José
Batiste,  presidenta de la Unió de
Comerços, qui ha lamentat a més
l'estat de brutícia que existeix en

la ciutat. Batiste considera
necessari “que es netege i es
vigile més el poble” per un major
progrés del comerç local. De
moment, l'associació local de
comerciants continua treballant
perquè grans superfícies i l'oferta
comercial de ciutats veïnes no
acaben amb els nombrosos
negocis que existeixen a
Benicarló. L'últim pas que han
donat per a la seua promoció és la
nova targeta de fidelització, que
ha aconseguit que 35 comerços
s’adheriren a la campanya del
total de 600 que existeixen al
municipi. Els usuaris de la nova
targeta van acumulant punts amb
cada compra que es tradueixen en
descomptes en futures compres.
La targeta i-más està emmarcada
dins la campanya de promoció
llançada per la Confederació de
Comerciants i Autònoms de la
Comunitat Valenciana (COVACO).

El comprador pot consultar el
saldo acumulat en la pàgina web
www.tarjetaimas.com. Juntament
amb la nova targeta, i amb vista a
les pròximes festes nadalenques,
la Unió de Comerços llançarà
també una targeta regal per a
facilitar als seus clients les
compres que es realitzen en
aquestes dates. Aquestes
targetes es poden adquirir en els
comerços o en l’associació i es
carreguen amb la quantitat justa
que es vol regalar. Així, ja no cal
preocupar-se per si encertarem
amb el regal o si el model o la talla
són els adequats. I-más vol oferir
al comerciant la possibilitat de
conèixer millor als clients i
realitzar diferents accions
comercials i promocionals per a
fidelitzar als compradors
tradicionals al mateix temps que li
dóna la possibilitat de captar nous
clients. 

COMERÇ A BENICARLÓ
UN FUTUR POC CLAR AMB LÍNIES DE TREBALL POC DEFINIDES

E

E S P O R T S

text REDACCIÓ CADET FEMENÍ: 
Bm ALMASSORA-41/ CH BENICARLÓ-13
Segon partit de lliga el que van jugar les nostres

representants en terres
castellonenques. Es va notar la
gran diferència de físic entre unes
i altres, la qual cosa va marcar el
partit. Cal recordar que és la
primera vegada que les
benicarlandes juguen en aquesta
competició i estan encara en
període d'adaptació. El proper
partit és contra un rival accessible:
el Vila-Real.Per part del Benicarló
van jugar: Anastasia en la porteria,
Wisden, Maria, Paola (9), Leila
(4), Raquel, Elena, Casandra, Lídia i Laura.

SENIOR FEMENÍ, SEGONA DIVISIÓ NACIONAL:
CH BENICARLÓ GRUPO PEINADO-9/ C Bm BÉTERA -33
Partit estrany el que van jugar les benicarlandes al

municipal de Benicarló. Fins la meitat de la primera part la
igualtat va ser la tònica dominant (1-2 al minut 15). A partir d'ací
un parell d'errades en defensa va permetre que les forasteres
agafaren avantatge (1-4). Una falta de criteri arbitral en una
jugada en atac va afectar negativament a l'equip permetent

que es trenqués el joc i el partit (2-14 al descans). 
La segona part va començar en més intensitat i prou

igualada però poc a poc la superioritat de l'equip rival va anar
demostrant-se en el marcador. Pel GRUPO PEINADO van
jugar Laura i Anna en la porteria, Arantxa (1), Sheila, Jenni,
Vanessa, Jasmin (2), Juliana, Rosamari (1) i Cris (5).

SENIOR MASCULÍ, PRIMERA
AUTONÒMICA

CH BENICARLÓ-18 / BM SAGUNT-
21

Partit molt igualat el que es va jugar
en la matinal del diumenge davant d'un
bon rival. L'equip local va començar
força va la primera part (5-2 al minut
15). Després d'un temps mort sol·licitat
per l'equip foraster va permetre que
aquest remuntés el partit (7-7 minut
27). Tres errades en atac va permetre
que el Sagunt se n'anés en tres gols

d'avantatge (7-10). El partit no estava perdut ni molt menys,
encara quedaven 30 minut per a jugar i l'equip local havia
demostrat que es podia guanyar. Això es va demostrar en
l'electrònic arribant a posar-se a 1 gol de diferència (17-18 al
minut 55). Però un contraatac fallat va permetre als del Camp
del Morvedre recuperar una pilota i marcar, posant-se a 2 gols
d'avantatge. Aquest fet va trastocar el joc local permetent la
victòria final del Sagunt. Pel BENICARLÓ van jugar, Puerto i
Enric en la porteria, Fede, Jesus, Jose, Angel, Irigaray, Pau,
Musta, Rubén, Victor, David i Salva.

text i foto CLUB HANDBOL BENICARLÓ

HANDBOL

Diumenge passat es va celebrar a Benicarló el primer
concurs de pesca submarina (disciplina esportiva
practicada a pulmó lliure i en harmonia amb el fràgil
ecosistema marítim ), organitzat pel club de Pesca
Submarina i Apnea Maestrat. 

Es tracta d'una competició per equips compostos per dos
pescadors i amb embarcació, prenent-se com límits de pesca
un tram de costa comprès entre el port de Benicarló i la
urbanització Peñismar. Tots els participants es van congregar a
les 07.00 en les instal·lacions de Marina Benicarló, realitzant-
se allí les pertinents inscripcions i preparatius. A les 8.30 es va
donar l'eixida, en una mar completament en calma, però amb
unes condicions pèssimes de visibilitat a l'aigua, que al final
serien definitives en l'esdevenir de la prova davant l’escassesa
de captures. A les 13.00h es donà per finalitzada la competició,
reunint-se totes les embarcacions al pantalà on es va
congregar a un nodrit públic curiós per veure les captures que
es mostraven en el desembarcament dels participants. 

Una vegada realitzada l'obligatòria pesada de les peces
capturades, es va procedir al lliurament de premis. La
classificació va quedar de la següent manera. 1r lloc per a
l'equip format per Antonio Arín Compte i Javier Fresquet
Valero, 2n lloc per a Oscar Soriano Matamoros i Rodrigo Sorlí

Pruñonosa i 3r lloc i peça major per a Ximo Foix Gellida i
Carlos Zaragozá Flos. A la finalització de l'esdeveniment
esportiu els participants, familiars i amics van gaudir d'un
excel·lent menjar en el Bar Bitácora situat en Marina Benicarló,
on es va realitzar un sorteig entre els participants de divers
material de pesca submarina. 

Agrair la inestimable ajuda de les entitats patrocinadores
Arcadio Gregori i Bancaixa , així com totes les entitats
col·laboradores, Patronat d'esports de l'Ajuntament de
Benicarló , Marina Benicarló i Oremar que, sense ells, i les
facilitats proporcionades en la utilització de les seues
instal·lacions, no s'haguera pogut organitzar tal esdeveniment.

text i foto VICENT FERRER

Celebrat el primer concurs de Pesca submarina a pulmó lliure
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MANCANCES DEL COMERÇ
BENICARLANDO

La nova targeta no és, en cap
cas, com es va indicar en la roda
de premsa de presentació, única i
distintiva del comerç
benicarlando. Moltes altres ciutats
valencianes es van adherir a
aquesta campanya abans que
nosaltres. Fins i tot, els comerços
dels coneguts popularment com
‘els xinos’, establerts a la nostra
ciutat, van implantar-ne una
semblant ja fa un temps. Ciutats
amb moltes més inquietuds
comercials que Benicarló, i amb
ganes de lluitar per traure el
comerç endavant i satisfer als
clients, han sabut confluir
precisament, oferta i demanda,
que en la nostra ciutat continuen
molt allunyades, adaptant-se
millor a les necessitats dels seus
clients. Per exemple, el Mercat
Municipal, el nostre principal
rebost de productes frescos,
tanca al migdia, cosa que no ho
fan els dos principals
supermercats situats en el nostre
nucli urbà. Sí que és cert que obre
les seues portes a les 8’30h, molt
abans que qualsevol de la resta
de comerços del mateix segment,

però per a la mestressa que ha de
deixar als xiquets en el col·legi, no
li soluciona res, ni tampoc per al
que ha d'anar a treballar. Per no
parlar dels preus, no massa
competitius amb l'entorn en el que
se situen. 

La resta de comerços de la
ciutat tampoc es destaquen
precisament per tenir un horari
comercial que s'adapte a les
necessitats dels clients. Pocs són
els quals obren les seues portes
dins l'horari establert i açò és
especialment palpable al carrer
Major. A les deu i mitja del matí
potser s'aconsegueix que tots
tinguen la persiana alçada. Això
sí, fins a la una del migdia o un
poc abans, que depèn de molts
factors. L'obertura per les
vesprades tampoc es fa dins de
l'horari marcat, igual que el
tancament. El més probable és
que a les vuit de la vesprada el
carrer Major estiga buit, un
panorama que contrasta amb el
de ciutats veïnes. El tema de les
rebaixes, millor ni tocar-lo, però
els comerciants haurien de fer
una reflexió pel que fa al per què
els seus clients se’n va a d’altres
poblacions quan arriba el temps
dels descomptes. Potser caldria
complir més estrictament la

normativa i començar amb les
rebaixes quan ho fan tots o,
potser, seria necessari oferir
descomptes més atractius i
substanciosos, que sevisquen de
reclam per fer que els possibles
clients no se’n vagen a d’altres
ciutats veïnes.

Òbviament, la nova targeta i-
más és un pas endavant però no
ofereix moltes més avantatges
que qualsevol de les que
ofereixen grans superfícies. Més
aviat al contrari, es queda curta
d'ofertes per al consumidor que,
de segur, seguirà preferint els
tiquets descompte que li faciliten
altres comerços, també
implantats al nostre municipi. Altra
línia d’anàlisi seria la suposada
màniga ampla que es té amb
alguns comerços, regentats
principalment per immigrants, que
de cap de les maneres
compleixen els horaris comercials
obrint i tancant, literalment, quan
els dóna la gana. Ja poden ser les
10 del matí del dia Sant
Bartomeu, com lle 9 de la nit del 9
d’octubre, festiu o no, en època
turística o no, o a qualsevol hora.
I tot això amb el vist-i-plau, si més
no, fins que es demostre el
contrari, de les autoritats
competents que han de garantir

l’acompliment dels
horaris comercials que
marca la legislació vigent
(i és que no fa falta ser un
linx per a saber on s’ha
d'anar si un diumenge al
matí algú es queda sense
creïlles per a preparar el
suquet). Pel que sembla
les úniques que “no ho
saben” són les propies
autoritats amb
competència en el tema.
Una competència, valga
la redundància, deslleial,
que també li està fent
molt de mal al nostre
comerç local.

ve de la pàgina anterior

Moltes altres ciutats valencianes es van adherir a aquesta campanya abans que nosaltres

I quina altra cosa podíem fer si volíem participar a la
lliga autonòmica de galotxa? Esperar a casa a què
l´Il·lustríssim Ajuntament de Benicarló construïsca el
trinquet que va anunciar a bombo i platerets el passat mes
de març? O a què Nintendo traga al mercat el FIFA Galotxa
World Player 2010 o el Pro-Evolution Escala i Corda 2.0? 

Així les coses, Arrea-li Bona va decidir d´enviar a la casa
consistorial els seus millors i més durs negociadors per
demanar de poder fer una partideta diumenge al carrer de
Cabanes. Després d´unes aspres negociacions, les autoritats
municipals van reconèixer que el carrer de Cabanes no és la
Ronda Litoral de Barcelona, i per tant, un nus de
comunicacions fonamental per a Benicarló; i Arrea-li Bona es
va avenir a aturar la partida si alguna beata volia fer la visita al
convent de les Concepcionistes Franciscanes diumenge a
l´hora del cafè amb melindros. A la fi, i com era previsible, el
trànsit rodat de Benicarló no es va col·lapsar i beates, veïns i
aficionats en general, vam disfrutar tots plegats de la primera
partida oficial de galotxa que s´ha disputat mai a Benicarló. 

En una partida històrica, per ser la primera d´oficial en tota
la història moderna del poble, s´enfrontaren Benicarló i
Almassora. Recordeu aquests noms perquè han d´eixir a tots
els llibres i quaderns d´història esportiva local del futur: per
Benicarló, Xatet (punter i feridor), Jon (mitger) i Esteller (rest).
Pels de la Plana, Alejandro (punter i feridor), César (mitger) i
Jaime (rest). D´inici, la partida s´anà decantant cap a l´equip
cadufer. Un Jon poderosíssim al mig del carrer, i un Xatet molt
segur a la treta, es bastaven contra els de la Plana; tant que
fins i tot Esteller tenia temps d´acompanyar les beates des de
la punta del carrer a l´entrada del convent (agafadets de la
mà). A més, les voreres, les balconades i els mil i un obstacles
del carrer de Cabanes semblaven a favor dels locals – com
tota l´enfervorida parròquia benicarlanda (jutges inclosos, i
això caldrà fer-nos-ho mirar) – i tots els rebots els afavoriren
fins a posar el marcador 40-10 . 

Però els almassorins, amb el cul pelat de bregar per eixos
trinquets de Déu, es referen a poc a poc; i a base dels bots de
braç de César i les braguetades de Jaime començaren una
remuntada que arribà a posar-los a només dos jocs dels
benicarlandos (65-55). Gràcies a Déu – que es veu que el
teníem a favor de l´equip local, potser per la proximitat del
convent – la partida era a 70 i els cadufers pogueren
sentenciar 70-55. 

D´una altra banda, dissabte es disputà la segona jornada
de la lliga local de frontó a mà, amb nous canvis de líder i
manronades a tort i a dret. Jon i Manyà (31 – 21) l´encetaren
en un duel que ens deixà alguns dels punts més bells de tota
la lliga, tant pel treball físic i la lluita com pels cops poderosos
que feien tremolar les parets del Coromines. Jon sembla tenir
la dalla al Grup de la Mort i és líder en solitari. 

Tot seguit, es jugà la partida més desigualada de totes:
Esteller vs Garrido (31 – 12). Tot i que Esteller li donà peixet,
Garrido ja en féu prou fent-li 12 punts al Martell del Maestrat,
12 punts que ja firmaríem qualsevol de nosaltres (i no als 75
anys, no, sinó avui mateix). 

També prou desigualada va estar la partida entre Èric i
Mañes (31 – 15). Tufarret guanyà al fins aleshores líder del
grup sense patir massa i assajà amb ell una nova jugada
anomenada l´”acordeó”: alternant cops llargs i curts, fent
córrer Mañes ara amunt, ara avall; ara amunt, ara avall…
Mañes va córrer amb el culet tancadet tancadet tal com si fos
Cristiano Ronaldo en una festa gay. I així va acabar rebentat…
físicament volem dir. 

El nou líder del grup C, Xatet, guanyà amb facilitat a Òscar
Nos (31-15). Aquest, que ha cobert la baixa de Bruno en
aquest grup, li va durar menys a Xatet que un tub de gomina
en una festa del PP. Xatet, un dels jugadors més motivats de
tot el Maestrat, fallà menys que el seu rival i aconseguí així
una altra victòria en un cap de setmana històric per a ell.

La partida més bonica i disputada de totes fou, sens dubte,
la que enfrontà Xeto i Xarli (31 -24). Tots dos jugadors
hagueren de suar cada punt, amb un enorme treball físic,
sense massa errades i forçant el rival a elaborar i rematar les
seues jugades. Tot i que Xeto es rebentà la mà de bon principi,
en va tindre prou per guanyar Xarlie en la seua primera
partida. 

Així les coses, l´enorme i variada oferta pilotària a Benicarló
durant aquest cap de setmana, és la prova que la pilota torna
a estar més viva que mai al poble. I si no, que baixe Déu i ho
veja! I més ara, que de segur que té mà per aconseguir lloc a
la llotja VIP del convent del carrer de Cabanes. I a més, no té
excusa: sabem del cert per fonts fidedignes que el diumenge
sol descansar… Dit amb altres paraules, ni Déu té excusa per
a no gaudir dels caps de setmana més pilotaris de la història
moderna de Benicarló. 

text i foto Planetaki Planet Benicarblog 

ARREA-LI BONA RECUPERA EL CARRER
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SENSE FUTBOL
Després de la debacle soferta

contra l’Almassora B  fa un parell de
setmanes em vaig prometre
interiorment que no aniria a vore cap
partit del Benicarló fora de casa. Però
sóc moll, massa moll. Em vaig
assabentar que la junta directiva
havia fet gestions per incorporar tres
nous fitxatges per tal d’incrementar la
potencialitat de la nostra desmotivada
plantilla. Dos jugadors del Vinaròs (?)
i un de l’Albocàsser (? i ?) han vingut
per reforçar-nos i reconduir-nos al
camí de l’ascens directe, sendera que
no haguérem hagut d’abandonar mai.
Així va ser com diumenge passat em
va costar molt resistir la temptació de
pujar a Xert per tal de veure si
l’havíem encertada o no. Eren les tres
de la tarde i no sabia què fer, si
agarrar el cotxe i enfilar carretera
amunt o seguir ferm i quedar-se a
casa. Vinga pegar-li voltes al nano  i al
final, per pura mandra, me’n vaig anar
a pegar una volta pel poble. Ja m’ho
contarien. 

DE PASSEIG
Amb aquell solet tan dolç vaig

enfilar camí la Mar avall en busca de
la vorera de l’avinguda del senyor
Marqués. En ser davant les escaletes
que donen accés al recinte portuari
(bonica frase, eh?)vaig contemplar
atònit una espècie d’estructura
metàl·lica negra, ben collada amb
cargols dobles al terra i que pretén ser
un punt d’informació suposo que per
als forasters que ens visiten. 

IMBÈCILS
Vaig reflexionar que allò, ben aviat

i per influència entre d’altres coses del
salitre de la mar, esdevindria un
carròs de rovell. En fi, d’alguna
manera s’han de gastar els quartos.
Però vaja manera estúpida de gastar-
se’ls. El que més crida l’atenció de
l’anunci o el que siga allò és el tracte
d’imbècils que se’ls dóna als forasters
que presumiblement han de ser els
usuaris de tan brillant pensada. S’hi
pot llegir, entre altres coses, “Platja

del Morrongo / Playa del Morrongo”.
Sí senyor, la gent que ve ací de visita
és imbècil, imbècil de solemnitat, i no
és capaç de distingir entre “platja” i
“playa” i si se li escriu només en
lengua vernácula es pot confondre,
entrar en una crisi existencial per no
comprendre què li estan dient i acabar
anant al psiquiatre. I no, això sí que
no. 

DEIXATS
En aquestes estava, pensant si el

Benicarló tornaria a ser tou i es
deixaria véncer pel Xert. Pel Xert,
Nostre Senyor, pel Xert! Vaig seguir
capcot la meua ruta cavil·lant en com
tractem de malament els turistes que
ens visiten. Mirant al terra vaig
comprovar que després de cada
séquia que s’ha obert per fer obres a
la vorera no s’han substituït les rajoles
del peixet i la barqueta per unes
d’iguals sinó que els pedaços s’han
apoderat del territori. Això trobo jo que
també es tractar d’imbècils els
ciutadans en general. No, no hi ha
cap responsable. Tot fa bonic. 

PORCS
Segurament totes aquestes

reflexions me les produïa el malestar i
el neguit per desconéixer com li
estava anant al meu Benicarló. Podria
ser, podria ser. Després d’esquivar
algunes caguerades de gos vaig, per
fi, arribar a la punta de la vorera, allà,
prop de la platja/playa del
Morrongo/Morrongo. Encara amb el
cap catxo em vaig fixar en el rastre
que havien deixat les tanques
publicitàries del Plan Confianza que
s’havien instal·lat a tocar de la barana
per  a fer el numeret aquell de la

primera pedra o la primera pedrada.
Increïble. Increïble de veritat. Es van
arrencar dos rajoles de les del terra
per posar la tanca de les obres de
l’avinguda Iecla (? també) i la forma
de llevar-la va ser tallant les dos
barres de ferro i, sense substituir les
rajoles arrencades, deixar a la vista el
ciment i els trossos de ferro
corresponents. Però aquests porcs
ens prenen per idiotes o què? Hi ha
algun responsable? No el hi ha? Ens
hem de resignar a sofrir l’actuació de
porcs com aquests? Vinga, va, va. 

LA VICTÒRIA
Vaig arribar a casa encés com una

tea. Poquesvergonyes, més que
poquesvergonyes. En aquestes
estava quan va presentar-hi cofoi mon
sogre i amb un suspens propi d’un
pel·lícula de Mariano Ozores em va
dir posant-li tot el misteri possible:
“Xert... 0, Benicarló (ací molts de
punts suspensius) 4!”. Bé, bé. Havien
marcat Vázquez, Javi López,  el nou
davanter centre d’Albocàsser
(Guillamon) i Guillermo Colom . Ja
m’havien passat tots els mals. No, si
ben mirat deu haver molts turistes que
els agrade que els tracten d’imbècils,
segur; i les rajoles de les barquetes i
els peixets no són tan boniques, és
més, el remostró que s’han deixat
amb els trossos de ferro fins i tot
podria ser una obra d’art si hi pegara
una mirada Tàpies. Sí, sí, tot està
molt bé. 

ME’N DESDIC
Si diumenge vinent tornem a

guanyar, segurament tornaré a anar
pel món a seguir el Benicarló. Encara
que siga a Canet. O a Vinaròs.     

SENSACIONAL VICTÒRIA DEL CDB A XERT

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO…PERÒ NOSALTRES FEM
FESTA

En qualsevol cas i obviant
aquests “xicotets” detalls, el
comerç de Benicarló es va vestir
de Gala divendres la nit per a
celebrar el tancament de la
tercera edició de la Setmana del
Comerç Local. Un multitudinari
sopar en un conegut restaurant
de la ciutat era el marc que
reunia als representants dels
principals comerços de la ciutat
que enguany eren reconeguts
per la seua trajectòria. Un any
més la gala va comptar, a més,
amb la presència de la directora
general de comerç de la
Generalitat Silvia Ordiñaga, que
va presidir l'acte de lliurament de
guardons als comerços més
destacats d'enguany. 

Un dels premis més
assenyalats va ser el que va
premiar la trajectòria empresarial,
que enguany ha recaigut en
l'empresa més veterana del
mercat de Benicarló, Fruites i
Verdures Gema. Quatre
generacions ja són les que han
estat al capdavant de la parada
del Mercat Central que regenten.
Rosa Usón, “la Charrantona” i la
seua filla Gema Roca, que van
ser les encarregades
d'arreplegar el premi, enmig de
grans mostres d’emotivitat i
afecte. No va ser l'únic guardó

que va recaure en el mercat. Atès
que enguany es compleixen els
50 anys de la seua obertura al
públic, la regidoria de Comerç va
voler premiar a les instal·lacions
a través de l'Associació de
Venedors del Mercat. El
president de l'entitat, Pedro
Baca, va arreplegar el guardó i va
anunciar la seua intenció de
“seguir treballant per a
aconseguir el certificat de Mercat
de Qualitat”, que garantiria
diverses actuacions del Consell
per a millorar la instal·lació. A
més d'aquests dos premis, en
aquesta edició el premi a la
renovació i la imatge comercial
va recaure en Benihort Fruiteries
que està expandint el seu negoci
a través de la venda directa en
tota la comarca. El premi a la
solidaritat i responsabilitat social i

empresarial, va ser per a Eva
Marín Nieto de Vision&co Centre
Òptic Eva Marín. D'altra banda,
els premis a la qualitat comercial
els va rebre la Fleca Montse;
Vision&co Centre Òptic Eva
Marín; Benihort Fruiteries, Sol
Solet, Zoo Center Pluto i Fleca
Sergio. En la gala també es va
voler agrair la col·laboració de
l'Agrupació de Restauradores en
la celebració del taller de Cuina
en el mercat. El seu president,
Manolo Rico, va rebre un detall
per part del president de
l'Associació de Venedors del
Mercat, Pedro Baca. Finalment,
els comerços de Benicarló també
van presentar a la persona que
enguany representarà a la figura
recentment constituïda Dama del
Comerç, que ha recaigut en la
jove Ana Foix. 

ve de la pàgina anterior

El comerç de Benicarló es va vestir de Gala divendres la nit

FOTO: GREGORIO SEGARRA
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o entenc res. Cada
dia tinc més clar que
aquesta classe de
món no està fet per a

mi, que sobro perquè no estic
capacitat per a comprendre les
coses que passen al meu
voltant. Una altra vegada, en
passar l’estiu, comencen les
obres de remodelació d’alguns
carrers del nostre poble. Des
que el Carrer Major va
començar la seua rentada de
cara, han estat moltes les vies
que han anat passant pel
mateix, i sempre s’han dit les
mateixes coses. Sempre s’han
queixat els veïns, sempre han
protestat els de l’oposició, i
sempre han callat tots quan les
obres s’han acabat. Em sembla
realment pesat, repetitiu i
fastigós sentir any rere any les
protestes dels veïns dels
carrers afectats i dels partits
polítics que els fan costat
cercant alguna cosa més que el
suport als veïns. Pràcticament
tot el poble ha patit aquestes
molèsties que, curiosament,
s’acaben amb el pas del temps
per a deixar uns carrers molt
més bonics i presentables que
els actuals. Però tenim tots el
saludable costum de queixar-
nos de totes les coses, perquè
així és com ha de ser. Totes
aquestes obres porten afegits
uns efectes secundaris
inevitables, però que
políticament es poden
rendibilitzar. Una altra cosa són
les formes. Però hi ha un altre
efecte secundari que vostès no
han nomenat però que alguns
veïns no afectats directament
per l’aixecament de carrers
estan patint d’una forma
especial. Per exemple, aquesta
tarde he passat per
l’encreuament entre el camí la
Mar i Pius dotzè, i he gaudit,
durant més de dues hores, d’un

concert de xiulet a càrrec d’un
membre del cos de la policia
municipal. Potser jo no soc
ningú per a donar lliçons de
dirigir el trànsit a qui ha
demostrat la seua capacitat tot
aprovant unes oposicions, però
potser el mestre se’n va passar
una mica quan explicava els
senyals acústics o l’agent ha
escrit una tesi al respecte. Mare
meua! Quina manera de fer anar
el xiulet! Després ens parlaran

de contaminació acústica. Que
és any electoral? Això ja se sap
de sempre, i no entenc com hi
ha qui cada quatre anys torna
amb la musiqueta. Que hauria
d’haver eleccions tots els anys
perquè així es farien totes les
obres perquè venen eleccions?
Si, és cert, i no se què esperem
per a canviar la llei electoral. En
fi, tòpics, tòpics i més tòpics.
Llegeixo a la pàgina cinc que hi
ha un tipus d’oli que es
produeix a la nostra zona, que
té “un aroma afruitat que
recorda a poma i plàtan”. Més

que un oli deu semblar un gelat.
He seguit llegint pàgines i més
pàgines i no sé de què més
escriure. Les notícies es
succeeixen una rere l’altra però
no hi ha cap que em cride
suficientment l’atenció com per
a aturar-me i escriure al
respecte. Per exemple, a la
pàgina sis podem llegir que
“comença la setmana del
comerç”, però justament
s’acaba el dia vint-i-dos, el
mateix dia que surt al carrer
aquest setmanari. Així, hauríem
de dir que “s’acaba la setmana
del comerç”, que quedaria més
adequat a la notícia i no sonaria
tant a informació refregida i
passada. També potser toca
felicitar el candidat del Bloc,
Ricardo Mascarell perquè ha
estat el primer que s’ha llançar a
l’arena política com a candidat a
l’alcaldia. Així, cal desitjar-li
sort. No m’he aturat a llegir les
dues informacions on trobem a
Cuenca signant convenis i
contractes amb la mateixa
facilitat que dissenya fonts o
revisa projectes. Per a què
volem un alcalde si ja el tenim a
ell? Ens estalviaríem un munt
de pasta sense alcalde.
Ara ja vull acabar perquè estic
sentint per damunt de mi una
pressió inhumana en forma de
correus electrònics
amenaçadors que algun dia faré
públics i això si que serà aquell
“estalló la bomba informativa”.
Però abans de defensar-me de
les pressions que pateixo
setmana rere setmana vull
deixar clar que estic
absolutament d’acord amb això
que hi apareix a la pàgina
catorze sobre els ingressos de
l’estat. Si tothom pagaria el que
ha de pagar potser hi hauria
alguns que pagarien menys
impostos.
Molt bons els tafaners i -no cal
dir-ho- la col•laboració de Joan
Heras.   

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

text EL LECTOR

N

Aquest cap de setmana, Teatro de Guardia estrena
l'obra “Paraules encadenades”, de Jordi Galcerán, en
l'Auditori de Benicarló. Poques vegades un primer text
dramàtic va conciliar tantes opinions com “Paraules
encadenades“. Amb ell, el seu autor va guanyar el XX
Premi Born de Teatre, el va estrenar en 1997 i va ser la
millor obra durant la temporada en opinió del públic de
Barcelona, que li va atorgar el premi “Butaca” per
votació popular. Un thriller que, en opinió del dramaturg
Rodolf Sirera, es mou amb perícia dins les regles d'un
gènere que té il·lustres precedents, com “Luz de gas”,
“Crimen perfecto” o “La Huella”. 

Dos personatges, un home i una dona,
protagonitzen l'obra. Ell és un psicópata que té reclosa
i emmordassada a una dona en una espècie de
magatzem. Un joc dialèctic, entre dos personatges,
que es va convertint en una guerra psicològica, regida
pel que pot semblar un entreteniment innocent, el joc
de les paraules encadenades, però en el qual subjeu
un rerefons cruel, potser mortal, alimentat per un
sentiment creixent de venjança, encara no satisfet. 

Amb aquesta magnífica obra, torna Teatro de

Guardia als escenaris després del triomf del musical
“Chicago”. I ho fa, no podia ser d'altra manera, amb un

enorme repte. Una versió molt original d'aqueixes
“Paraules encadenades”, en la qual els personatges de
Ramón i Laura són interpretats per tres parelles
distintes: Marta Roig i Natxo Nebot; Núria Vicent i Juan
Arín; Eva Bibián i Hèctor Redó. Una volta de rosca en
la que també els actors es van encadenant, en una
molt impactant i atrevida posada en escena, dirigida
per Josi Ganzenmüller Roig. Tres són les
representacions que s’oferiran en l'auditori
benicarlando. 

Divendres 29 i dissabte 30 a les 22.30h. i
diumenge 31, a les 19.30h. Les entrades podran
comprar-se en taquilla, des d'una hora abans de
cada funció, o bé de forma anticipada, en l'Òptica
Eva Marín, Plaza Emperador Carlos I de Benicarló.

text i foto REDACCIÓ

Teatro de Guardia estrena “Paraules encadenades” 

Van ser concebudes com un espai en el
qual debatre i compartir experiències al
voltant d'un món quasi desconegut: la
creació des de la discapacitat. Les segones
Jornades Cre-acció de Benicarló s'han
tancat amb un balanç més que satisfactori
per a les regidories de Benestar Social i
Cultura, responsables de la iniciativa. 

Uns 80 professionals del món de la
discapacitat han participat en aquesta trobada,
que amb tan sols dos anys de vida ha
aconseguit consolidar-se com un centre de
debat anual a Espanya. En total, més de 500
persones han participat directament en les
activitats, tant en la xerrada inaugural com en
les diverses representacions teatrals que s'han fet i
també en la projecció i posterior col·loqui de la pel·lícula
"Yo también", considerada un referent en el món de la
discapacitat. En aquest acte van participar els directors
del film, Álvaro Pastor i Antonio Naharro. La pel·lícula
va ser guardonada amb dos premis Goya, a la millor
actriu i millor cançó.  Per a l'organització de Cre-acció,

independentment de l'èxit de participació el més
important d'aquestes jornades ha estat la implicació del
sector: 80 professionals relacionats amb la discapacitat
han participat en alguna de les activitats que s'ha fet,
complint així un dels objectius principals de les
jornades

text i foto NATÀLIA SANZ

LES JORNADES DE CRE-ACCIÓ ES TANQUEN AMB UNA IMPORTANT
PARTICIPACIÓ DE PROFESSIONALS

Dos personatges, un home i una dona,
protagonitzen l'obra. Ell és un psicópata
que té reclosa i emmordassada a una dona
en una espècie de magatzem. Un joc
dialèctic, entre dos personatges, que es va
convertint en una guerra psicològica,
regida pel que pot semblar un
entreteniment innocent, el joc de les
paraules encadenades...
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El Bloc per Benicarló ha lamentat que Antonio
Cuenca, regidor d'Urbanisme, haja reconegut en els
jutjats que no ha contestat a les al·legacions
presentades pels veïns afectats pel PAI sector 9 A
Palmar. 

Els nacionalistes van denunciar davant el Jutjat del
Contenciós nº 2 de Castelló l'impediment de l'alcalde
Marcelino Domingo perquè el ple debatera una moció
del Bloc que demanava la retirada del PAI per les
nombroses queixes dels veïns afectats. La denúncia es
va presentar contra l'actual equip de govern, dins del
procediment de protecció de Drets Fonamentals
86/2010, davant la sala del Contenciós. Dins de les
actuacions realitzades pel jutjat per esclarir els fets, es
troba la petició d'informació que es fa al regidor
d'Urbanisme sobre la situació que es troben les
al·legacions presentades pels propietaris afectats al
programa d'actuació Palmar. En l'escrit de resposta al
jutjat, el regidor d'Urbanisme reconeix que, més d'un
any després de la presentació de les al·legacions, no
han estat contestades.

El Bloc considera “poc ètica la inactivitat de l'equip de
govern en aquest punt i creu que s'hauria d'haver
respost amb celeritat als veïns afectats, que es troben
en una situació d'incertesa enfront de l'administració
local”, assegura José Luís Guzmán, portaveu dels
nacionalistes. Els afectats, en aquests moments,
“desconeixen les intencions de l'equip de govern
respecte als seus terrenys, atès que se'ls està negant el
dret a la informació al no haver estat contestades les
seues al·legacions”. Des del Bloc afirmen que després
de tant temps que els veïns duen presentant escrits “ja
serà hora que se'ls conteste perquè ells només
reclamen els seus drets i amb les al·legacions intenten
protegir els seus drets”. El Bloc ha instat a l'equip de
govern que resolga amb celeritat la situació del PAI
Palmar i a donar resposta als veïns. “Entenem que als
afectats no se'ls està donant el tracte que es mereixen i
l'equip de govern ha de plantar cara a aquesta situació”,
sostenen Guzmán. El silenci, asseguren des del Bloc,
“no és la millor resposta a les inquietuds veïnals ni la
manera de governar una ciutat com la nostra”.

text NATÀLIA SANZ

L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ NO RESPON 
LES AL·LEGACIONS D'UN PAI NI DAVANT UN JUTGE

Els alumnes de Cicles Formatius de l'IES
Ramón Cid de Benicarló han reclamat a la
direcció territorial d'educació que cobrisca les
tres vacants de professorat que existeixen en
el centre des de l'inici del curs escolar. 

Els estudiants han qualificat la situació de
“gravísima” i demanen una entrevista amb un
responsable de conselleria per a demanar
explicacions sobre la situació que estan vivint.
“Des de l'inici del curs, el 15 de setembre passat,
fins a la data existeixen tres places de professorat
de formació professional sense cobrir. A més
d'això, existeix una baixa de llarga durada (per
maternitat), també sense cobrir”, denuncien en l'escrit
que han dirigit a la Direcció territorial d'Educació a
Castelló. Així, fins a la data han comptabilitzat la pèrdua
d'unes 200 hores de formació “que no es van a
recuperar de cap manera. Amb l'actual situació s'estan
deixant de dedicar 60 hores setmanals de classe i
atenció a l'alumnat i açò representa una vulneració
flagrant del dret que estableix el Decret 39/2008 a rebre
uensenyament”. En el seu escrit de denúncia, els
alumnes asseguren que aquest “greu problema” tindrà
una repercussió important en la seua formació
acadèmica i professional, a més d'afectar negativament
a la seua motivació, rendiment i avaluació. 

Els estudiants han volgut a més manifestar el
malestar que senten i asseguren que, en la seua opinió,
“la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana
està gestionant d'una manera pèssima l'organització
dels seus centres educatius”. L'escrit conclou demanant
una entrevista amb un responsable de la Conselleria
d'Educació “per a escoltar les explicacions que ens
poden donar sobre aquesta situació i que es
comprometen a donar una ràpida solució als problemes
descrits”. En l'actualitat, en el Ramón Cid s'estan
impartint el cicle formatiu de grau mig d'Atenció soci-
Sanitària i el superior d'Educació infantil, als quals
assisteixen quasi 170 alumnes.

text NATÀLIA SANZ

RECLAMEN ELS SEUS PROFESSORS

8 – X – 2010

Veig per primera vegada la pel·lícula “La nit del
caçador” de Charles Laughthon, l'insigne actor
britànic la va dirigir quan ja havia fet els cinquanta
set anys, l'escàs èxit de públic va fer que no en
rodara cap més, tanmateix amb el pas dels anys ha
estat considerada una de les obres mestres de la
història del cinema, opinió que comparteixo
totalment. Un fals predicador, que havia coincidit en
una cel·la de la presó amb un pres condemnat a
mort que havia amagat una considerable quantitat
de diners, es casa amb la seua vídua per trobar-
los, l'assassina i després inicia una persecució dels
seus fills quan esbrina on els tenen amagats.

El predicador va ser interpretat per Robert
Mitchum, en un paper que s'apartava de la seua
línia habitual i que sens dubte és la seua millor
interpretació, és un personatge que encarna la
representació del mal, la seua inquietant mirada
produeix por, la persecució incansable de les
seues víctimes converteix la pel·lícula en una
història de terror en estat pur. Tècnicament
funciona a la perfecció, el blanc i negre inspirat en
l'expressionisme alemany, la cadència del ritme, la
planificació sobria i impecable, la senzillesa
narrativa... fa que fruïm d'hora i mitja de gran cine.
¡Sort que sempre hi haurà una gran pel·lícula per
descobrir!

10 – X – 2010

Després de set anys ha tornat a obrir el mític
Teatre Lliure de Gràcia, un espai senzill

que demostra que moltes vegades no calen
inversions multimilionàries per a tenir un lloc adient
per a fer representacions teatrals u actuacions
musicals, els somnis de grans auditoris sovint es
queden en somnis o de vegades no serveixen per
a res i en una turística ciutat propera en tenim un
exemple flagrant.

El Lliure comença a caminar una altra vegada,
amb un dels grans, Tennessee Williams i la seua
obra més famosa “Gata sobre teulada de zinc
calenta”. Una família de l'Amèrica profunda en què
els seus membres viuen en un estat de
incomunicació total, primer el matrimoni format per
Maggie i Brick, després la conversa entre Brick i el
seu pare, un dels moments culminants de l'obra
que ens donarà les claus del conflicte, finalment
tota la família junta, ja amb totes les cartes sobre la
taula, albiren un final que pot ser dramàtic, però
que sens dubte tot serà diferent a com ha estat fins
ara.

Joan Carreras, en el paper de Brick, fa una
magnífica actuació, és la segona vegada que el
veig en poc temps, i em sorprén la seua capacitat
de interpretar personatges amb un món interior
complex i turmentat. Chantal Aimée a qui havia vist
algun paper secundari en el teatre i alguna sèrie de
televisió, fa una Maggie intensa i convincent.

Àlex Rigola, el director, ha llevat l'excés de
retòrica de l'obra original i ha fet un muntatge sobri

i contingut. Una vegada més
l'escenografia de Max Glaenzel
és excel·lent i la música de
piano que acompanya els
actors en bona part de l'obra és
tot un encert perquè ajuda a
crear l'atmosfera adient que li
ha volgut donar el director. 

“Gata sobre teulada de zinc
calenta” és una obra amb
ambició, on s'expliquen coses
interessants, on es reflecteixen
els misteriosos interiors dels
sers humans, on broten
contínuament les emocions. Tot
un illot de gran teatre enmig de
la vacuïtat, la intranscendència,
la frivolitat i la rissa fàcil que
envaeixen la major part dels
escenaris.

GRANS INTERPRETACIONS

text JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Els Dies Gloriosos
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COMUNICAT DE PREMSA
En resposta a la denúncia d'Esquerra Benicarló sobre l'existència de faltes d'ortografia en la nova senyalització dels

carrers de Benicarló, l'Ajuntament vol fer constar que es deuen a una errada d'impressió de l'empresa adjudicatària del servei i
que en cap moment les proves d'impressió que van poder corregir els tècnics de l'Ajuntament contenien aquestes
errades.L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb l'empresa perquè corregisca el més prompte possible les errades.

Ajuntament de Benicarló

Mari Carmen Maestro
es la nova Musa de la
Banda de Música “Ciutat
de Benicarló”, i per
aquest motiu una
representació de l´entitat
musiucal va anar a la
seua casa per donar-li la
noticia del seu
nomenament per l’any
2011.

El passat dissabte 23
d’octubre els directius de
l’Associació Musical “Ciutat de
Benicarló” encapçalats pel seu
president es van apropar fins la
casa de la flautista, i component
de la Banda, Mari Carmen Maestro per a fer-li entrega
juntament amb un ram de flors del diploma que l’acredita
com a propera Musa de la Música per a l’any 2011. Un
any plenament musical que Mari Carmen podrà gaudir
com a màxima representant d’aquesta entitat.

Van ser nombrosos els amics, músics i familiars que
emocionats i en un ambient distés, es van aplegar per a
celebrar aquest acte tan emotiu que dona pràcticament
el tret de sortida cap a la festivitat de Santa Cecília on el
concerts i les activitats socials, als que estan tots
convidats, seran l’eix de la celebració.

text i foto VICENT FERRER

Mari Carmen Maestro nova Musa de la Música 2011

Promoure hàbits d'oci saludables i oferir una
alternativa creativa per als dissabtes a la nit és l'objectiu
del programa Generacció que s'ha engegat a Benicarló.
Fins el mes de desembre es desenvoluparà el programa,
destinat a joves d'entre 12 i 18 anys i que ha ficat en
marxa la Regidoria de Benestar Social. 

L'estudi realitzat sobre aquesta franja d'edat desvetlla que
existeixen més de 2.000 joves en aquest període. Hereu del
projecte Tapis, també destinat a joves, Generacció es
presenta com un projecte global que pretén engegar
activitats destinades a promoure hàbits d'oci saludables,
facilitar la convivència i a estimular conductes solidàries. Tot
això, amb la finalitat de prevenir conductes de risc i situacions
de desintegració social. “Hem reinventat i adaptat aquesta
activitat a les necessitats que percebíem”, va explicar la
regidora de Benestar Social, Sarah Vallés. Així, el tècnic de
l'equip de serveis socials, Octavio Fernández, va indicar que
el nou projecte és fruit de la reflexió i que a través d'aquestes
activitats es busca “la promoció de la socialització, l'ús positiu
de l'oci, el desenvolupament de valors i comportaments
socials en els joves, el que serviria per a prevenir conductes
de risc i situacions de desintegració social, a més de la
promoció d'hàbits d'oci saludables, afavorir la convivència, la
comunicació i el sentiment comunitari ens els joves”. Així
mateix, a través de Generacció s'intentarà “estimular les
conductes solidàries, tolerants, respecte a l'entorn i els altres,
i crear espais de convivència intercultural que siguen
educatius i que promoguen una convivència positiva”.

La programació de Generacció inclou una gran diversitat
d'activitats en diferents espais, estructurats en 21 accions
diferents, entre tallers i activitats puntuals. Pel que fa als
aspectes més formatius, s'han organitzat tallers de premsa i
audiovisual, fotografia, música, electrònica, ball, artesania,

cooperació internacional, educació afectiva sexual o
masculinitat i violència de gènere. Les activitats puntuals
començaran amb la festa de presentació de Generacció i
continuaran amb la Nit de Halloween, en la qual es
desenvoluparan tallers lúdics de maquillatge i altres activitats.
Per a novembre s'han programat eixides amb bicicleta de
muntanya, nit de música electrònica, nit de malabars,
passejos amb guia nocturnes pels carrers de Benicarló, una
nit dedicada al cinema, concerts i una festa de fi de projecte
que tindrà lloc l’11 de desembre, on tots els participants
posaran en comú el que han fet en els tallers. Totes les
activitats són gratuïtes, però requereixen d'inscripció prèvia.
La Regidoria de Benestar Social ha fet un esforç important en
la posada en funcionament d'aquest programa, que està
pensat per a tenir una continuïtat en el temps. De fet,
l'objectiu de la Regidoria és traure el projecte Generacció a
licitació perquè les empreses interessades puguen optar a
oferir el que seria un servei municipal continuat d'atenció als
joves, amb programacions anuals i tot un seguit d'activitats
relacionades. A més, el projecte comptarà amb un espai propi
en el carrer Crist del Mar que funcionarà també com punt
d'informació juvenil.

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ OFEREIX ALTERNATIVES D'OCI ALS MÉS JOVES

LA VEGUERIA EBRENCA

Ha tingut lloc a la Penya Setrill la presentació del
llibre El perquè de la vegueria ebrenca. Breu repàs de

la geografia històrica de les terres de l'Ebre de Jordi
Jordan Farnós (Onada Edicions, 2010)

Jordi Jordan, tortosí, en la presentació va fer una
passejada pel territori al llarg de la història. Un territori que
ens ha estat molt proper en els darrers anys i que ha
tingut com a capital a Civitates Dertosa a l'època romana,
taifa de Tortuixa a l'època àrab, vegueria de Tortosa al
segle XVI, corregimiento de Tortosa a l'època moderna i a
Tortosa en la vegueria que es desitja a les Terres de l'Ebre
que integrarà les comarques de Baix Ebre, Montsià, Terra
Alta i Ribera d'Ebre. I val la pena aclarir que vegueria és
un territori sobre el qual tenia poder un veguer, una
autoritat medieval que depenia d'un comte, d'un vescomte
o d'un rei.

Jaume Rolíndez

FOTO!

Amb permís dels descreguts. Perquè miracle és i gran
–ni que siga de la enginyeria, de la solidaritat, de la
cooperació tecnològica, ara sí dels EEUU i del Japó, o de
la política- el què s’ha produït a Copiapó, a la mina San

José, en arribar la tuneladora on els 33 miners estaven
atrapats, des del 5 d’agost, a més de 700 metres de
fondària i procedir a rescatar-los sans i estalvis.

Ahí és on ens hem de sentir reconeguts com a gènere
humà. I en gestes com la present on els poders –polítics,
econòmics, mediàtics...- han de rivalitzar, per presentar-s’hi
com a servidors de la humanitat. No en curses de bogeria
bel·licista i destructora del planeta. Tot això sense renunciar
a demanar les responsabilitats que calguen, a les
empreses més preocupades en el guany fàcil, que en la
seguretat dels seus treballadors.

Per una vegada la bona notícia és noticia.

Marc Antoni Adell

La del pacte entre Zapatero i Urkullu, en representació
del PSOE i el PNB, per acabar –diuen- amb ETA. Perquè
els interessos d’un i l’altre són oposats: efectivament als
nacionalistes bascos els ha fet fora del poder, ETA, que ha
concitat sobre ells, tota l’animadversió espanyolista –dels
populars i socialistes- que senten per l’independentisme
–pacífic o violent, tan se’ls en dona-. Al PNB, per tant, sí
que li convé i molt la desaparició del terrorisme. Li
interessa, igualment, al PSOE  el fi d’ETA? D’on traurà els
vots, que ara obté amb el missatge de la por –eslògan
electoralista de la “seguretat ciutadana”- i de l’espanyolisme
desacomplexat –amb l’eslògan de la intangible unitat de la
pàtria-? 

Decididament al PSOE –del PP millor no parlar-ne- no li
interessa gens la fi d’ETA. Així que Urkullu ho té malament.
I si no, al temps.

Marc Antoni Adell

“LAUS DEO” CONTRADICCIÓ IN TERMINIS
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Va un expresident d’un club de
futbol i diu...

Joan Laporta, candidat de
Solidaritat Catalana per la
Independència (SI) a president de
la Generalitat... de Catalunya, va
presentar dijous passat la seua
formació... a Vinaròs. El partit de
Laporta ha assumit la petició del
PSAN de proclamar la
independència “en un primer
moment, per al Principat de
Catalunya i després fer-la extensiva
al conjunt dels Països Catalans,
mitjançant una Assemblea de
Representants de la Nació
Catalana, de tots els seus territoris.”
La notícia va ser portada dels
informatius de Canal 9, que havien
desplaçat a l’acte un equip mòbil
per entrevistar l’expresident del
Barça. La televisió valenciana va
dedicar especials informatius en
què els nostres polítics se sumaven
a la iniciativa independentista amb
pancartes com “eZPaña, per als
espanyols, nosaltres amb
Catalunya!”

La Creu Boja?
La Creu Roja és una institució

reconeguda, meritòria, necessària.
Tothom sap que treballa en l’àmbit
internacional i també en el local
amb les mateixes garanties, que
implica persones generoses i
filantròpiques. És una organització

respectada que compta amb
l’aval de decennis
d’intervencions humanitàries en
els conflictes més cruents. Per
tot això no s’entén de cap
manera que amb motiu de la
festa solidària organitzada per
l’Assemblea Comarcal de Sant
Mateu, el cartell anunciador
prometa “De 2 a 3h: cubates a
2€”. Entenem-ho bé: de dos a
tres de la matinada! Pensen fer
una vaga a la japonesa els
metges de les ambulàncies?
Pensen donar llit al personal
dins el poliesportiu perquè no
isquen d’allí amb la moto o el
cotxe camí de casa? O deu ser
una mesura recaptatòria
pactada entre la Creu Roja i la
Benemèrita per a frenar la
sagnia pressupostària de
l’Estat?

Camí del cementiri
Mira que fa temps que s’inunden

passos inferiors al nostre poble
quan cauen quatre gotes i ningú no
ha fet res per fer-ne un, si és elevat
millor, per creuar la N-340 per poder
arribar al cementiri. Tots els passos
són necessaris però ara davant de
Tots Sants la cosa no és una broma.
Què costaria haver fet un pas
metàl·lic elevat, amb rampa i
escales, per a superar la general?
Quatre xavos. El van fer a
Benicàssim per arribar a la zona
d’acampada del FIB. Això deu ser
com la carretera vella de Peníscola
o la de Càlig, que preocupen tant a
Marcelino que les ha convertides en
condició sine qua non per a
presentar-se a les properes
eleccions. Que poques ganes deu
tindre... Després s’estranyaran que
ens apuntem a les tradicions
americanes: Halloween el pots vore
per la tele!

Rotontes turístiques
Un dia qualsevol de matí baixant

amb vehicle cap el Visiat i... una
tanca que diu que no pots tirar cap
avall. Lògic, estan apanyant-nos el
Cesar Cataldo. Però, Oh, sorpresa!
Un vehicle puja el carrer en sentit

contrari. El mateix dia pujant pel
passeig marítim, que ja és
complicat de per si, amb els del gas
també fent de les seues, i davant de
les escoles, oh, sorpresa!, una altra
tanca t’impedeix anar cap a Pius
XII. Total, pega la volta a la rotonda
de Marqués, passa per la dels
bocois (que ja estan... pobrets!),
cap el passeig del taüt, voreja la
rotonda del mateix carrer i arriba
altra volta... a la cruïlla del Visiat.
Genial, simplement genial. No
sabíem si era una nova ruta
turística per les rotondes del poble
o simplement una nova manera
d’ensenyar-nos-les a propis i
estranys. Això sí, al dia següent
algú devia pensar, dels que regulen
la circulació que ja és difícil, que la
distància més curta entre dos punts
era la línia recta i va llevar la que
havien ficat davant l’entrada del
Piús XII a l’alçada del Marqués.  I és
que 60 metres, evidentment, no son
igual a vora 1 Km que és el que et
tocava fer per arribar al mateix punt,
el Visiat, amb cues, aturades i
pitades diverses. El que sempre
hem dit, ni amb ceba ho arreglen! A
no ser que li la fiquen, en comptes
de cap, a algun dels que decideixen
les mesures “transitòries i
circulatòries” d’aquest poble.

ve de la pàgina anterior

Els treballs de reparació de l'emissari submarí en
la platja de la Mar Xica avancen a bon ritme. La pala
ja ha començat a excavar en la zona més pròxima a la
riba amb l'objectiu de deixar al descobert la
canonada de l'emissari submarí per a trobar l'avaria
per on s'estan produint les fugides de coliformes.
L'empresa adjudicatària dels treballs ha barrat un
tram de la platja amb la intenció d'operar amb la pala
mecànica que està realitzant el treball d'evacuar
arenes i pedres dipositades damunt de la canonada.
Així, a banda i banda de la zona de treball comencen
a elevar-se les muntanyes de material extret de la riba
del mar. Dos bussos vigilen i controlen l'operació,
que té una durada indeterminada ja que depèn de
l'estat del mar i la rapidesa amb que es puga localitzar la
zona de fugides. 

Depuració d'Aigües del Mediterrani és l'empresa que s'ha
contractat per a executar la reparació, que té un pressupost de
155.314 euros IVA inclòs. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha recordat que quan finalitze la reparació de la
canonada de l'emissari submarí, es tornarà a obrir la platja de
la Mar Xica al bany. 

Es donarà solució d'aquesta manera a un dels temes
candents en l'últim tram de la temporada estival que, per culpa
d'una fisura en la canonada de desguàs de l'emissari submarí,
feia que la platja de la Mar Xica es tancara al bany per
contaminació de coliformes. No obstant això, altre dels temes
d'aquest tram del litoral benicarlando està encara sense
solucionar. La regressió de la costa nord benicarlanda s'ha
agreujat amb l'últim temporal marítim patit fa uns dies, mentre
es continua sense notícies sobre les promeses actuacions per
part de les administracions autonòmiques i central. Cal
recordar que la Generalitat Valenciana ha promès que abans
de final d'any estarà redactat el projecte de Parc Litoral que
servirà per a ordenar la façana del litoral, estudi del que
depenen les actuacions ministerials per a protegir de la
regressió marina el tram que depèn d'ells. No obstant això,
ambdós projectes depenen al seu torn de la revisió del PGOU
que en aquests moments està en marxa a Benicarló i a
l'espera del vist-i-plau de conselleria. 

Així les coses, l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo,
ha sol·licitat una reunió amb l'administració autonòmica per a
sol·licitar “el document de referència del concert previ, a veure
si el podem tenir abans de Nadal, i tindrem molts punts a
guanyar en diversos aspectes que afecten a la nostra ciutat”.
L'alcalde considera que amb el document, que garanteix el
vist-i-plau de la Generalitat al treball de revisió urbanístic que
s'està realitzant en el municipi es podrà reclamar a les dues
administracions implicades la celeritat en la presa de
decisions per a iniciar les actuacions que permeten frenar la
regressió marina que afecta de forma greu al tram litoral nord
de la costa benicarlanda. Cal recordar que el passat mes

d'abril, El director general de Ports, Aeroports i Costos, Carlos
Eleno, es va comprometre a que la Conselleria
d'infraestructures i Transport presentarà enguany el projecte
del parc litoral de Benicarló. Carlos Eleno va realitzar
aquestes declaracions després de la reunió mantinguda amb
l'alcalde de Benicarló, representants de Costes del Ministeri
de Medi ambient, així com membres de l'Associació de Veïns
de la Costa Nord per a tractar els problemes d'erosió que
pateix la nostra costa nord. A més del compromís adquirit per
Eleno, els representants del Ministeri de Medi ambient també
van assegurar que aquest mateix any el Govern tindrà
contractat el projecte de protecció de la zona costanera, que
va eixir a licitació el passat mes de maig. L'estudi hauria
d'estar llest en un termini màxim de nou mesos, pel que fins al
mes de febrer no estarà acabat. L'empresa adjudicatària
haurà d'aportar almenys tres solucions al problema de la
regressió per a estabilitzar la zona. Les alternatives es
descriuran expressament i haurien de ser acceptades pel
director del treball abans del seu desenvolupament.
Especialment, s'analitzarà l'estabilitat de cada alternativa,
avaluant la viavilidad de la regeneració. L'elecció de la millor
solució tindrà en compte el pressupost d'execució, el nivell
d'impacte ambiental, el grau d'efectivitat i la viavilidad jurídic-
administrativa de la solució adoptada, tenint en compte factors
com la disponibilitat dels terrenys. Les últimes notícies
d'instàncies superiors sobre la protecció de la costa nord es
van produir fa un mes, quan durant una visita al municipi el
conseller d'Infraestructures, Mario Flores, va tornar a reiterar
públicament el compromís del seu departament per a tenir
acabat el projecte de parc litoral abans que acabe l'any. Els
veïns, per la seua banda, continuen avant amb la tramitació
de la denúncia per prevaricació que van presentar davant
Fiscalia contra el Ministeri de Medi ambient, al que acusen de
deixadesa de funcions. I és que en l'estudi que el propi
ministeri va redactar al desembre del 2006, una de les
conclusions fixava el 2013 com l'any que els habitatges
d'aquesta partida es desplomaran si no s'actua frenant la
regressió litoral. L'associació de veïns de la zona i l'estudi del
ministeri constaten que cada any es perden entre 2 i 3 metres
de costa a causa de la regressió del litoral per l'erosió marina.

text NATÀLIA SANZ

REPAREN L’EMISSARI SUBMARÍ
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Els rosers de la plaça de Kuen-ka
De mica en mica les pedretes de

colorins que, segons el Faraó
representarien una senyera, es van
fent invisibles sota les fulles dels
rosers que creixen alegres de sentir
com raja la font del mateix pare.
Una: miren de posar ordre i tisora
enmig del roserar, que allò pareix
un tros d’argelagues. Dos: si van
llevar la palmera perquè quitaba

visibilidad als conductors, ja em
diran ara si es veu alguna cosa... Si
més no la palmera treia la fulla més
alta i no com els rosers, a l’alçada
dels ulls! Ara que, com el
responsable ja no baixa cada dia a
l’institut, igual ja no passa per allí...

Tafaner queixós
Un tafaner que s’ha reincorporat

a la feina aquesta de ficar el dit a
l’ull, de vegades, al veïnat es queixa
que ara ja ni pot dedicar-se a
d’altres menesters més adients per
a les altes hores de la nit a les que
li toca fer la crònica. I és ja ni a
metges hi pot jugar.

Homenatjat
Segons hem pogut saber de molt

bona tinta, a un col·laborador
d’aquesta casa, de LA VEU volem
dir, el bon cos de la Benemèrita l’ha
condecorat, bé millor dit, l’ha
obsequiado con una distinción en

forma de plaqueta -tècnicament una
metopa- en el dia de la seua
patrona. De la patrona de la
Guàrdia Civil, volem dir, la Mare de
Déu del Pilar. Com que nosaltres no
ens relacionem amb segon qui. més
que si és obligació i no tenim per
què saber què és això de la metopa,
hem corregut a buscar-ho. I com qui
busca, troba, ací teniu la definició:
Espai entre dos tríglifs en el fris
dòric. I ens hem preguntat, en
conseqüència, si li deuen haver
regalat un espai entre dos tríglifs.
De fet, si ens remetem a les proves
publicades pel setmanari de la
competència, sí que en veiem dos
de tríglifs a la fotografia. L’un, en
cos de camisa, mànegues
desbotonades, vestit de manera
totalment impròpia per a l’ocasió,
com és norma en un col·laborador
de LA VEU; i l’altre, uniforme de
gala, fajín i tricorni 2.0. Els dos
felicíssims, que només els falta
besar-se, ullets de borrego degollat
i somriure reprimit de complicitat.
LA VEU toca poder. Deu ser una
maniobra més de Rubalcaba.

Targeta de Benicarló
A qui li cap una targeta més a la

bitlletera? Ens hem preguntat. Calia
una targeta més, ara dels comerços
de Benicarló? No podíem
incloure’ns en la de l’Eroski o la de
Mercadona? Però hi ha més
preguntes: qui es vol traure de la
cartera la foto de la font  de Kuen-ka
com qui trau la foto dels fills? És el
monument més representatiu o més
valuós o més emblemàtic de la

ciutat? Anem arreglats! Posats a
vacil·lar de localisme, per què no
una carxofa, un primer pla d’una
carxofa, amb aquelles gotetes que li
deixa la rosada quan comença a
eixir el sol. O ja torrada, com
preferiria Vicent Andrés Estellés,
amb l’oli i un pessic de sal... I què
signifiquen els missatges.
Analitzem: “Targeta i – más. i +”
Què vol dir això? Pot recordar el
condemnat i+D+i que garanteix
segons els economistes l’eixida de
la crisi, però es queda curt. A vore: i
– más. Si ho mirem bé, diu: “i
menys más”. Però per ací no
arribem enlloc. I a més ho diu en
castellà, per si algú no podia
entendre els signes “i +” Poden
estar fent-nos l’ullat amb la
modernitat, recordeu l’iPod o
l’iPhone, però sincerament, ho
creieu possible?

Targeta de Benicarló (i 2)
Ara mirem les lletres grosses:

“Benicarló. JO... ENcantat”. Primer
t’esforces a trobar-li la gràcia però
no li la trobes enlloc. No hi ha cap
joc de paraules, no crea cap
complicitat... Fins i tot han evitat, ai,
pillos! aprofitar l’anagrama de
Benicarló: barceloní, que haguera
quedat la mar de xulo: BENICARLÓ
BARCELONÍ. No res. Una pífia. I si
no, agarreu el diccionari i busqueu
encantat: Que està sempre com
distret del que cal fer. Paralitzat,
s’aplica a un afer, a un negoci, etc.
Més clar no ens ho poden dir els
autors de la cosa... Voleu portar
aquesta targeta a la butxaca?

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS Els tècnics de l'ajuntament de

Benicarló tenen previst reunir-se
per a decidir si se retira
l'adjudicació a l'empresa
encarregada de realitzar
l'ampliació del pavelló
poliesportiu municipal o, si
escau, la sanció que se li
aplicarà per no estar executant
els treballs.

Així ho ha confirmat Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló, el
qual ha lamentat l'actitud de
l'empresa adjudicatària en la
reunió mantinguda amb ells. “Ens
donen llargues”, assegurava
Domingo, qui s'ha mostrat
convençut que “nosaltres ja hem
fet tot el que havíem de fer, ara
seran els tècnics els que parlen”.
Així, està previst que es
reunisquen els funcionaris de
Contractació i Urbanisme per a
estudiar el cas i adoptar les
mesures necessàries contra
l'empresa “segons la llei de
contractes de l'estat”. Domingo
recordava que són vàries les
solucions que es poden donar en
aquest assumpte, des de llevar-li la
concessió a l'empresa fins a
imposar-li una sanció econòmica
pel retard que arrosseguen. I és
que les obres estaven
programades perquè es desenvoluparen durant la
temporada estival amb l'objectiu d'evitar molèsties als
nombrosos usuaris de les instal·lacions. Els treballs se
centren en la creació d'una sala polivalent annexa al
pavelló que permeta obtenir nous espais per a acollir
les activitats de la campanya esportiva d'hivern. Per a
establir la comunicació entre els dos espais, serà
necessari enderrocar una paret de l'edifici actual, pel
que l'inici de la Campanya Esportiva d'Hivern s'ha
hagut de realitzar reubicando diverses activitats fora de
l'edifici. Així, han estat diverses les activitats esportives
que s'estan desenvolupant en els gimnasos de col·legis
i instituts públics.

La notícia es donava a conèixer durant la
presentació de les obres de millora de la Pista de
Ciclisme, que des d'ahir compta amb tots els elements
necessaris per a la pràctica d'aquest esport. Aquesta
setmana han finalitzat els treballs de millora del recinte

amb la col·locació d'una tanca perimetral i portes
d'accés, i la instal·lació de dues torres de llum de 18
metres d'altura amb una potència total de 24.000 watts.
El pressupost d'aquests treballs ha estat de 71.498
euros. Paral·lelament, la Brigada d'Obres i Serveis i els
alumnes del Taller d'Ocupació "Benicarló més actiu"
s'han encarregat de la construcció i adequació dels
lavabos i de la retolació del recinte i pintura de la tanca
perimetral. Aquestes millores permetran una major
amortització de la Pista de Ciclisme, que a partir d'ara
també es podrà utilitzar en horari nocturn, i milloraran la
pràctica del ciclisme en pista als membres de les
entitats que la utilitzen, la Unión Ciclista i el Club
Ciclista Esports Balaguer. La construcció de la Pista de
Ciclisme ha estat un dels projectes que s’ha finançat a
través del Pla E. El recinte es va inaugurar oficialment
el passat mes de desembre i durant aquests mesos les
entitats ciclistes l’han utilitzat periòdicament per als
seus entrenaments.

text i foto NATÀLIA SANZ

OBRES ESPORTIVES QUE NO COMENCEN…I OBRES QUE ACABEN

FOTO: El Dissabte
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Per on va el comerç local
En aquesta època de crisi

accentuada el xicotet comerciant
tampoc està exempt, ni molt menys,
dels avatars dels ritmes econòmic
negatius en que ens trobem. Però,
curiosament, tot i aquesta època de
crisi, és ara quan els autònoms
augmenten. Així, treballadors
despatxats de les seues empreses
busquen refugi per a poder sortir de la
crisi establint-se el seu propi negoci.

Aquesta setmana ens despertem amb una nova
iniciativa comercial, promoguda per un sector comercial
amb el suport del nostre ajuntament, que intenta fer
alguna cosa per sortir d’aquesta dinàmica negativa en
que ens trobem: la targeta “i-más”.

Segons diuen els seus promotors la nova targeta de
fidelització pretén que els seus usuaris vagen
acumulant punts amb cada compra que es traduirà
posteriorment en descomptes en les seues futures
compres.

La iniciativa, tot i no ser nova, podem considerar-la
com un pas més en la dinamització comercial de la
nostra ciutat. I ja està bé que açò siga així però, pel que
sembla, abans de començar, la iniciativa ja surt coixa si
tenim en compte que dels 600 comerços existents a la
nostra població només 35, sí trenta-cinc, s’han adherit.
No arriba ni al 6% dels cens comercial. Molt poc.

Aleshores, què ocorre ací? Per què aquesta poca
acceptació? Potser, tot i les bones intencions i ganes
que fiquen des d’aquest sector comercial, el que cal és
un redireccionament unificat de la política comercial al
nostre poble. Un redireccionament que agrupe més
comerciants i que, òbviament, continue afavorida per
l’ajuntament però també, és una idea, amb el suport
d’alguna entitat financera que la faça forta.

Al final el que es nota és la falta d’una
estructura comercial estable amb un
ideari clar on tots els comerços vagen a
una a l’hora de complir-lo. Resulta
bastant decebedor comprovar que no hi
ha un horari comercial respectat per tots
per igual. Comerços que obren o
tanquen sense respectar els horaris que
ell mateixos indiquen fins a comerços,
principalment d’estrangers, que no
respecten, en absolut, ni els dies

d’obertura màxims permesos ni les hores de tancament
legislades. I això, tant per part dels que han estat
sempre com dels nouvinguts, dóna una sensació
comercial caòtica que no beneficia ningú.

I és ací on les administracions haurien de ficar-se
serioses, sancionant, si cal, els incomplidors. La imatge
pèssima que es dóna un dia com el del 9 d’octubre, per
ficar un dia concret, tot i que n’hi ha més, amb algunes
botigues específiques obertes mentre passa una
comitiva municipal, sincerament no ajuda gens ni mica
a la imatge d’unitat

En resum, una estructura comercial estable i eficient,
sense anar a la babalà ficant iniciatives segons d’on
bufa el vent i només per a uns quants, quan al polític de
torn se li ocorre.

I això sí, tot i que, els  rètols de “qualitat” atorgats
entre comerciants i administracions, o viceversa, i les
fotos de la gala del comerç estan molt bé (i no és per
desmerèixer-ho), el folklore no és la millor forma de
dinamització, com a molt... de mirar-se el melic. Anar
tots, però tots, comerç i administracions, a una,
acomplint i fent acomplir la legislació, i sent competitius,
aleshores probablement tindrem un millor futur. En cas
contrari anirem veient com el nostre comerç local es
descapitatitza a passos agegantats.
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Per Xavi Burriel

"Lo poble està molt deixat"
El còmic

Panissola: per els responsables del trànsit a Benicarló. És clar que les obres en els diversos
vials de la ciutat són un gran entrebanc circulatori però si a més li afegim allò que tant sona en
castellà de l’anar “a salto de mata”, ficant i llevant tanques, com si els carrers foren la seua falla
particular, el desgavell, aleshores, és, simplement, monumental. S’ho hauran de fer mirar i molt
perquè més soques... impossible. 
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