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Casament de Bikram
07-12-2008 Diumenge. (Continuació)
Quan tornem de dinar hi un rebombori

per la casa, resulta a Bikram, el nuvi, li han
amagat les sabates i no li les tornaran si no
paguen cinc mil rúpies.

Arreplegats els diners, baje paga, surt la
comitiva: Bikram tranquil i Sabina plorant.
A ella se l'emporten de casa i es tapa la
cara amb un mocador per a ocultar el
rostre plorós. Peguen tres voltes al cotxe,
no sé a que ve aquest ritus, ella ajudada
per dues persones que la guien per a que
no caiga ja que amb la cara tapada no veu
res. Entren al cotxe per a iniciar el camí de
retorn a Kathmandu formant la processó
igual que aquest matí, amb una diferència:
la comitiva va encapçalada per dos xiquets
que porten un gran ciri roig cadascú.

Quan som a Sitapaila, hem sortit en sol de Baktapur i ja és
de nit ben fosc, per fer la processó un poc més llarga no
agarrem el camí més curt sinó un altre on hi ha una pujada
un poc forta amb algun que altre clot. En un d'aquests clots el
cotxe nupcial s'encalla i no pot seguir, no té prou força i ja
veus als convidats empenyent el cotxe per a treure'l i seguir
la processó. 

A la porta de casa està la mare del nuvi, ben guapa, amb
el sari roig, i la resta de dones, esperant a la parella de
novençans. El capellà familiar també està esperant el seguici.
A la mateixa porta, envoltats d'objectes sagrats, fan unes
cerimònies i la mare els posa la tika als dos amb un fum de
gestos i accions: les flors, l'agua i el iogurt a les polseres
sempre estan presents. Contents el déus per tants
compliments, la mare li dona la clau de casa a la nora. Les
dues, agarrades de la clau, van entrant a casa pel corredor i
pugen les escales fins arribar a la cambra del matrimoni. Allí,
acompanyada per un grup de dones, la núvia seu al llit de
matrimoni.

El nuvi cansat de salutacions i felicitacions se'n va a la que
era la seua habitació de fadrí i seu a descansar una
estona.

Ara toca sopar: els convidats van entrant i comença
el primer convit. La gent va sopant, primer uns,
després uns altres i quan ens sembla bé, també
nosaltres.

El sopar és menjar típic newarí. En un plat fet amb
fulles cosides et posen els flocs d'arròs sec, xiura,
acompanyat de carn i vegetals. Per a beure, el licor
típic, raksi.

En aquest sopar és l'única vegada en tot el viatge
que Àlvar ha menjat amb la mà, no ha volgut fer-ho
mai, cosa que jo he fet des de la primera menjada, el
sopar de dia 18 d'octubre, quan vaig aplegar; d'això ja
fa quasi dos mesos, cosa que implica que ja em
queden molts pocs dies, nou, per a tornar a Benicarló.

Mentre la gent anem sopant, dalt al menjador, el
capellà i Panxaman tornen a estar de cerimònia. Per

resar que no siga! En acabar-la es disposen per a començar-
ne una altra amb els nuvis. Són unes tres hores de pregàries,
des de les vuit fins a quasi les onze de la nit. Duran la
cerimònia la núvia deixa entreveure algun somriure entre el
llavis.

El ritu és sempre més o menys igual: flors, aigua, foc,
aliments, tika, iogurt ...

Mentre el capellà va resant les seues oracions la gent està
pel voltant parlant i bevent com si no passara res. Ací les
cerimònies religioses no són solemnes, serioses i tristes com
entre nosaltres els cristians.

Ara la cerimònia és més complicada. El ministre sagrat fa
dibuixos a les mans dels nuvis: un mandala a ell i un estel de
sis puntes a ella.

Ara ell s'alça i ella li fa una reverència i fa l'acció de besar-
li els peus, els presenten un gran plat amb menjar i ell en fa
dues parts de cada cosa i ho comparteix amb ella i fan l'acció
de menjar.

Després Bijay s'emporta el menjar per als déus sense
poder parlar amb ningú, ... i la cerimònia s'allarga i s'allarga i
jo...  fent fotos. 

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XLVIII)

El Club Mabel anirà al Campionat d’Espanya amb dos conjunts
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l regidor d'Urbanisme,
Antonio Cuenca, ha
comunicat l'acord al que
ha arribat l’ajuntament

amb els actuals propietaris dels
antics tallers de Orero per posar fi
a un problema que feia anys que
estava pendent de solució. Els
actuals propietaris dels tallers
s'han compromès a presentar
durant aquest desembre el
projecte d'enderrocament dels
locals que fan cantonada amb el
carrer Mariano Miguel i Polo i que
estan fora de la línia de façana de
la resta de l'avinguda del Marquès
de Benicarló, situada enfront de la

zona portuària. Aquest és el tercer
dels compromisos que
l’ajuntament va pactar amb la
família Orero a canvi de la
concessió per a la construcció de
les naus dels tallers navals del
port.

Els acords

El primer va ser la cessió a
l’ajuntament, que ja s'ha fet
efectiva, d'un solar de 300 metres
quadrats dins el perímetre del port
per a realitzar activitats
relacionades amb la vela. Es
tracta de la seu de l’Escola de la
Mar, reclamada i aconseguida
durant l’alcaldia d’Escuder, ja que

Jaime Mundo no havia reclamat la
propietat per al poble. 

El segon acord, executat
recentment, ha estat
l’enderrocament de les naus del
carrer d'Hernán Cortés, on s'ha
habilitat un pàrquing per a la zona.
Així es va acordar amb l’actual
empresa propietària dels terrenys
la qual, de moment, no té intenció
d’edificar en el solar. En el
moment que ho faça, segons s’ha
compromès, haurà d’assumir els
costos pagats per l’ajuntament per
deixar lliure el solar.

Antics tallers d’Orero 
L’edil Cuenca reconeix més de vint anys d’incompliment urbanístic 

Després de més de 20 anys sembla que, per fi, es compliran els acords, que suposadament es van pactar
l’any 1997, i els antics tallers de Orero, situats a l'avinguda del Marquès de Benicarló, tindran els dies
comptats. Aquest mes de desembre, els actuals propietaris dels tallers presentaran a l’ajuntament el

projecte d’enderrocament, amb el qual s'aconseguirà l’alineació definitiva de l'avinguda

E

E S P O R T S

text REDACCIÓ

El Club Mabel Benicarló participarà en el
campionat d'Espanya Base els dies 18/20 de
novembre a Valladolid amb els dos conjunts,
benjamí i cadet, que brillantment van aconseguir
classificar-se en l'últim Campionat Autonòmic. 

Els equips estan formats per les gimnastes
benjamins, Marta Gimeno, Paula Bou, Laura
Hernández, María Hernández, Anna Feliu i María Añó. I
les cadets, Elena Salvador, Andrea Mundo, Tania
González, Laia Montero i Sandra Batalla. Cal desitjar-les
molta sort i que el pavelló de Benicarló quede ben alt.

text i foto VICENT FERRER

El Club Mabel anirà al Campionat d’Espanya amb dos conjunts

El club de Judo de Benicarló en col·laboració amb
la Regidoria d’Esports, el Consell València de
l’Esport i la Federació Valenciana de Judo, organitza
una temporada mes l'activitat del Judo amb una
cinquantena de judokes corresponenents a les
categories de pre-benjamí a cadet que va dels sis a
dèsset anys. 

Els judokes benicarlandos participaran en campionats
d'àmbit comarcal i autonòmic en vistes al campionat
d'Espanya. Per a poder arribar a l'autonòmic serà
necessària la participació i el compromís dels pares en
el compliment dels entrenaments esportius, horaris i
participació en campionats, fent compatible l'activitat
esportiva dels fills amb els estudis de formació més
altres activitats.

text i foto VICENT FERRER

Cinquanta judokes han iniciat un nou curs amb el Club Judo de Benicarló
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El tercer dels acords amb la
família Orero, l’enderrocament
dels tallers de l'avinguda del
Marquès del Benicarló,  es podria
executar el pròxim mes de gener i
el consistori estudia negociar amb
l'empresa propietària “que si no va
a construir, ens cedisca el solar
per a fer un aparcament
provisional” amb el que alleugerir
els problemes de la zona.

Incompliments urbanístics...

L'edil d'Urbanisme ha
reconegut que la família ha
incomplit de forma reiterada els
compromisos urbanístics adquirits
amb el consistori “però
l'ajuntament de Benicarló no ho va
denunciar perquè ens interessava
traure-ho endavant. La culpa la
tenen tots els governs municipals
que han passat des que es van

signar els convenis”, va
assegurar, posant en evidència la
gestió de Jaime Mundo i Enric
Escuder i, de rebot, la seua pròpia
com ha denunciat el socialista
José Sánchez. 

... Sense sancions

La falta de sancions podria ser
un precedent en els acords
urbanístics que a partir d'ara se
signaran entre veïns afectats i
consistori, que es trobaria en la
situació d'estar incapacitat per a
fer-los complir. Així s'ha assegurat
des de les files del PSOE El seu
regidor José Sánchez, ha
qualificat les declaracions de l'edil
d'Urbanisme de “falta de
vergonya, el menys que podia
haver fet és preocupar-se del que
es va signar quan ell estava en el
govern”. El socialista ha recordat
que l'acord amb la família es va
pactar en l'any 1997, després que

els interessats sol·licitaren permís
a conselleria per a construir unes
naus industrials destinades a
tallers navals dins del perímetre
del port. “Conselleria va demanar
un informe a l'ajuntament, que no
era vinculant, en el qual li
sol·licitava el seu parer referent a
això”. El consistori va replicar
demanant xicotetes modificacions
en el projecte original. “La família
Orero va presentar una proposta
de conveni a l'ajuntament en la
qual manifestaven que si
l'ajuntament donava el vistiplau a
la construcció de les naus, com a
molt un any després de tenir la
llicència d'activitat, ells
correspondrien enderrocant la
nau d’Asfibe (en el carrer Hernán
Cortés) i alineant l’avinguda del
Marquès de Benicarló”, explicava
Sánchez. 

ve de la pàgina anterior

La falta de sancions podria ser un precedent en els acords urbanístics

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ – ALEVÍ 
"BAIX MAESTRAT"

Aquest dissabte ha començat la Lliga comarcal d'handbol
benjamí-aleví "Baix Maestrat". En aquesta primera jornada,
jugada en Benicarló, es van donar els següents resultats:

MARQUÉS 12 – CATALÀ 4 
RÒDENAS 12 – A. ESTEBAN 4 
MARQUÉS 4 – RÒDENAS12 
CATALÀ 9 – A. ESTEBAN 7

CADET FEMENÍ
HANDBOL MISLATA - 41
CH BENICARLÓ - 22

Partit molt estrany el jugat en València. Fins al minut 15 el
Benicarló guanyava de 3 gols (7-10) i rés presagiava que
perillés la victòria. A partir d'aquest moment l'equip local va
entrar en una bona dinàmica golejadora. Aquest fet, unit amb
el cansament de les nostres jugadores va fer capgirar el
marcador i donar aquest resultat.

Per part del Benicarló van jugar: Anastasia, Wisden (2),
Maria (7), Paola (9), Leila, Lidia i Azahara.

CADET MASCULÍ
CH BENICARLÓ - 18
CH VILA-REAL - 25

Partit molt igualat fins als darrers minuts. L'equip va en
progressió notant-se el treball de cada entrenament.

Per part del Benicarló van jugar: David Raya en la porteria,
Àlex Roca, Kevin, Àlex Reguera (1), Adrià (3), Sergi, Marcos
(6), Àlex Sigüenza (8), Danut, Juan, Jonay, Javi, David
Martínez i Bruno.

SENIOR FEMENÍ
SEGONA DIVISIÓ NACIONAL
CH VILA-REAL - 17
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT - 5

Partit molt igualat amb una gran defensa per part del Grupo
Peinado però molt estrany en atac, on no hi havia forma de
marcar un gol; i no perquè la defensa del Vila-real fora una
paret, perquè llançaments en van haver molts, però va fallar la
definició de cara a porteria.

Pel GRUPO PEINADO van jugar Laura en la porteria,
Arantxa (1), Vanessa (1), Jasmin, Jennifer, Juliana (1), Sheila,
Rosamari i Cris (2).

SENIOR MASCULÍ
C.D. CALASANZ - 25
CH BENICARLÓ - 19

Partit molt igualat, al menys durant els primers 30 minuts on
les diferències eren mínimes (9-7 al descans).

Durant la segona part el Calasanz va aprofitar una petita
baixada en la concentració dels jugadors del Benicarló per a
distanciar-se, aconseguint una diferència en el marcador que
van saber mantenir fins al final.

Per part del Benicarló van jugar Miguel i Enrique a la
porteria, David, Fede, Àngel, Jose, Pau, Mustafà, Rubén,
Víctor, Jesús i Salva.

text i foto CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ
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Després dels resultats de la darrera jornada ens
trobem que el nostre estimat CDB, després d’haver
guanyat amb certa dificultat el potent equip del Catí, ha
assolit el lloc més alt possible a la classificació del seu
grup de la primera regional. 

Quan qualifico el Catí con a equip potent, no estic fent
cap mena de sarcasme ni escarni del rival, ans al contrari.
L’equip que ens va visitar (jo diria que per primera vegada en
partit oficial) va demostrar que serà un dels que optaran a
l’ascens i que estarà rondant tota la temporada els primers
llocs de la classificació. Com anava dient, el Benicarló ocupa
el primer lloc de la classificació. El meu olfacte periodístic
em diu que això no és cap notícia, sinó que més aviat és tan
lògic i previsible com que després d’un tro ve un llamp. El
que vull dir és que jo no puc considerar notícia, ni puc fer cap
destacat d’un fet que hauria de caure pel seu propi pes, amb
tota la naturalitat que hauria de comportar aquesta situació.
En qualsevol cas podria tindre una mica d’alegria pel fet
d’haver superat l’equip del poble del costat septentrional,
però hauria de reconèixer que tampoc és una cosa que
m’omple de goig i exultant disbauxa. Sense pecar de falsa
modèstia, he de dir que el nostre equip ocupa el lloc que li
hauria de correspondre segons les imprevisibles lleis de la
lògica. Deixat de banda la qualitat de les plantilles dels
equips, en aquest moment la classificació ens ofereix allò
que més s’aproximaria a la crua realitat. Potser el primer lloc
podria estar compartit amb algú altre i prou. Ja veurem com
s’acabarà tot, ja que aquest proper diumenge ens juguem
gran part de la lliga (o no) al recentment inaugurat camp del
nostre etern rival que, per cert, encara no té nom. Pel que fa
referència a aquesta qüestió del nom, un afamat paisà
nostre -actualment afincat al poble del costat- diu que
aquesta instal·lació esportiva hauria de portar el nom del
guanyador del concurs “Los hombres saben, los pueblos
marchan”, per laq seua infinita estima a l’equip del seu
poble. Tinc jo opinió al respecte? Potser ningú s’ho ha
plantejat. Jo tampoc. Ara vaig a parlar una mica del partit,
que va ser molt disputat i he de reconèixer que tots dos
equips van fer mèrits per a emportar-se els tres punt. Que el
resultat més just hagués estat un empat? Potser que si, però
el futbol és així i aquesta vegada ens va tocar guanyar a
nosaltres. Vist el que vaig vore sobre el terreny de joc vaig
arribar a pensar que potser a Catí hi ha algú que estima tant
l’equip del seu poble que fins i tot està disposat a fitxar
jugadors forasters per a optar a pujar a la Preferent. Com ja
he dit, el proper diumenge ens la juguem –o no- contra el
segon. Jo no aniré a vore-ho. Ja m’ho contaran. O no.

Per cert, que això que fan a la mitja part dels partits que
si fas gol des del mig del camp et donen diners, ha vist
minvar l’import del seu premi a la tercera part. Coses de la
crisi.

En aquesta magnífica i espectacular foto podem
gaudir dels dos dels membres més actius de la
canallesca local en plena feina. Vaig estar tota la primera
part amb ells i me’n vaig xalar d’allò més.

Extraordinària instantània on podem vore l’afició
catinenca. He de dir que van celebrar el gol del seu
equip amb molta alegria, però al llarg del partit es van
comportar amb una gran esportivitat. Amb rivals així fa
goig.  

QUE DURE
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
Tant ell com l'actual edil

d'Urbanisme ostentaven, en
aquell moment, càrrecs electes
en el consistori. “El senyor
Cuenca ara diu que és
responsabilitat de governs
anteriors, però ell estava en el
govern municipal quan es va
signar l'acord amb la família
Orero”, denunciava Sánchez. Tot
i així, “quan vaig demanar
formalment el conveni em van
contestar que aqueix acord no
existia a l'ajuntament, però les
naus sí que estan. I vostè, senyor
Cuenca, va consentir que es
feren les naus sense signar un
conveni?” preguntava l'edil
socialista, el qual lamentava a
més que l'empresa de
construcció naval no haja
respectat les peticions de
modificació del projecte que en el
seu moment va realitzar
l'ajuntament de Benicarló. Una
d'elles era que no es recobriren
les naus del port de materials que
reflectiren la llum, per a evitar
enlluernaments en les
embarcacions que transiten per
la zona. Un altre era la rebaixa en
l'altura de les naus. Com es pot
comprovar, només baixant al
port, ni una ni altra petició es van
convertir en realitat. 

ve de la pàgina anterior

“El senyor Cuenca ara diu que és responsabilitat de governs anteriors...”

I vostè, senyor Cuenca, va
consentir que es feren les naus
sense signar un conveni?”
preguntava l'edil socialista...
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m permetrà que comence
amb una nota
extremadament joiosa  i
felicite de tot cor el seu

ninotaire Xavier Burriel per la recent
paternitat. Endavant que xiquets i
diners no n’hi ha mai prous! 

No he gosat llegir el tema de la
setmana; tot el que fa referència al
tractament que al sistema educatiu li
dóna l’administració valenciana
(l’autonòmica, la local, tant s’hi val) em
produeix un gran neguit, em preocupa
de valent. “Una altra proposta
electoral del PP que cau” diuen
vostés. La idea d’una escola pública
per xiquets de tres anys o menys s’ha
quedat en fum de pipa. Hi estem
acostumats a aquestes coses.
L’ajuntament prioritza.  No tinc tan clar
però que algú es creguera que es faria
una aposta ferma per un
ensenyament públic, encara que fóra
per als cagonets. Sí, senyora Garcia,
l’ensenyament públic a Benicarló se’n
va a fer punyetes directament. Tot.
Absolutament tot. Des del naixement
de les criatures fins que arriben a
l’edat de votar. Ara està de moda ser
políticament correcte i intentaré ser-
ho, el que passa és que no sé si me’n
sortiré. Al nostre poble l’escola privada
concertada que funciona suposo que
bàsicament amb diners públics
qualsevol dia pot deixar en la
marginalitat en especial els  dos
instituts de secundària. Penso que
l’administració només hauria de
concertar quan les seues
infraestructures no li permeteren
atendre com cal tot el potencial
alumnat d’una població. És cert que si
els centenars de xiquets i xiquetes
que van al Col·legi de la Consolació
s’hagueren de repartir entre les quatre
escoles públiques del poble, la cosa
no tiraria endavant. Reconec que és
una tasca important la que fan les
successores de la mare Rosa Maria
Molas i Vallvé. Em sembla bé,
repeteixo. Però què succeeix amb els
alumnes d’ESO i batxillerat? Això ja

són figues d’un altre paner. Hi ha a
Benicarló lloc i professorat per impartir
batxillerat? Sí, hi ha dos instituts que
l’imparteixen des de fa anys. Quina
necessitat té la Conselleria
d’Educació d’autoritzar la concertació
d’un batxillerat al Col·legi La Salle? No
cap, repeteixo, no cap. Els pares i
mares volen que els seus fills acaben
tot l’ensenyament a Benicarló sense
sortir de la seua escola? Fantàstic, em
sembla genial. Però que se’l paguen.
És com si l’Estat decideix gastar-se
diners en transport públic però jo,
contribuent, vull anar amb taxi i
demano que em donen diners per
pagar-me el taxi quan al tren hi ha lloc
també per mi; ah, és que jo si convé
fico el taxi i tot, però vosté pague’m la
gasolina. A que no? A que no hauria
de ser així, veritat? 

Canvio de paràgraf però no de
tema. És per no fer-ho tan agressiu a
la vista.  Ara, què pot passar? No ho
sé. Les coses queden així. Els dos
instituts públics de Benicarló penso
que tenen (igual m’equivoco) un
nombre d’alumnes immigrants de
religió diferent a la tradicional d’ací
més elevat que el centre privat
concertat amb diners públics. Ho he
dit bé? No siguem hipòcrites, tots som
conscients que hi ha molts pares que
si poden estalviar als seus fills la
necessitat d’haver d’integrar
companys o conviure amb algú
d’altres cultures, els  l’estalviaran. És

així. I qui diga el contrari no viu en
aquest món o no hi vol viure. Pot
passar, per tant, que d’ací a uns
cursos la tendència natural de moltes
famílies benicarlandes siga portar la
seua canalla a llocs on no es done
una situació d’interculturalitat forta.
Més coses encara. Si el proper curs
comença a impartir-se el batxillerat en
règim concertat, tant el Joan
Coromines com el Ramón Cid
quedaran tocats. Sense necessitat,
però quedaran tocats. Si la tendència
apuntada abans a dur les criatures a
una escola més tranquil·la des del
punt de vista de la convivència de
cultures es manté i o confirma,
qualsevol dia els dos instituts del
poble poden esdevenir quelcom
semblant a un lloc reservat a un elevat
percentatge d’alumnes amb dificultats
per seguir les programacions. No sé si
m’explico. Ho veig així, senyora
Garcia. L’altre dia parlava amb una
professora d’un IES i em deia que no
s’ho treia del cap. I me la vaig creure.
També em va dir que amb aquest
panorama, no cal que es preocupen
per les obres que hi ha previstes al
seu centre, que la cosa anirà per molt
llarg. A no ser, dic jo, que aparega
Súpermarcelino i tinga la brillant idea
de dir-li a la Conselleria que adjudique
les obres a una empresa privada
barata... el que siga, que es queden
ells l’institut per exemple. 

Disculpe, senyora meua, però no
ho he pogut resistir. 

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

text EL LECTOR

E

Benicarló revisarà les condicions de
construcció dels Habitatges de Protecció
Oficial per a afavorir el seu
desenvolupament en el municipi. 

Les primeres que es podrien construir se situaran en la
partida de Sant Gregori, que en breu serà recepcionada
després de les obres d'urbanització realitzades per l'empresa
adjudicatària. Antonio Cuenca, regidor d'Urbanisme, ha
explicat que el llistat inicial de peticions de VPP s'ha anat
reduint amb el temps “fins que han quedat 10 o 12 persones”
a causa de les condicions en les quals s'oferien. D'aquesta
manera, l'empresa encarregada d'executar el projecte “ha
demanat a l'ajuntament que es canvien les bases perquè
eren molt restrictives”, el que permetrà oferir els habitatges al
comprador en condicions més avantatjoses. En aquests
moments el consistori està portant a terme els tràmits
administratius necessaris, que passen per caducar les bases
actuals, redactades pel propi consistori “i activar les de la
Generalitat Valenciana”. Cuenca va explicar a més que els
terrenys que es recepcionarán per part del consistori a Sant
Gregori no seran desenvolupats per l'empresa adjudicatària
com centre geriàtric per falta d'interès en aquest tipus de
negoci. El sòl d'aquesta partida es requalificà en el seu
moment passant-lo de rústic a residencial per a afavorir

l'establiment d'un gran complex geriàtric. “L'empresa està
fent gestions per a transmetre aquest dret de construir allí a
empreses que es dediquen a aquest tipus de negocis i
inversions”, va exposar. 

El consistori rebrà els terrenys ja urbanitzats una vegada
que l'empresa ha solucionat els problemes derivats del
robatori de material elèctric en la instal·lació, que va deixar el
sector sense subministrament. L'edil d'urbanisme s'ha
mostrat disposat a “donar la zona d'alta en Iberdrola en breu”
per a afavorir als possibles constructors el desenvolupament
d'aquest sector. D'altra banda, el DOGV ha publicat la
informació pública del projecte de reparcelación forçosa
relatiu a la unitat d'actuació número 7. La zona, que està sent
objecte de treballs d'urbanització, encara ha de complir amb
alguns tràmits administratius com aquest. Propietaris de
terrenys en la zona han manifestat el seu malestar pel que
consideren “una falta d'informació per part de l'ajuntament.
Ningú ens ha dit que s'obri el procés, sembla que es vulguen
donar pressa a acabar com més prompte”, lamentaven. Els
afectats tenen ara el termini d'un mes per a presentar les
al·legacions que consideren oportunes. De moment, les
màquines segueixen treballant en la urbanització del sector i
l'edil d'Urbanisme explicava que “la setmana que ve vindran
més màquines per a seguir obrint vials. Jo els he demanat
que almenys òbriguen el camí de connexió amb la N 340”,
que passarà a ésser de dos carrils, prenent l'amplària de la
resta de l'avinguda del Maestrat, on desemboca.

text i foto NATÀLIA SANZ

VPP SENSE PROMOTOR

La cooperativa agrícola Benihort ha acollit un “Curs
d'Agricultura Ecològica d’Hortícoles a l'aire lliure” en el
qual van participar 25 persones durant els dies 8, 9 i 11 de
novembre. 

L'objectiu de la trobada era “incrementar la formació dels
agricultors i treballadors agraris en matèria de Producció
Integrada i Agricultura Ecològica com mètodes de producció
Sostenible i respectuosos amb el medi ambient”, tal com
indica el tècnic d'Hortalisses de la cooperativa benicarlanda,
José Miguel Cornelles. Durant la primera jornada Josep
Roselló, tècnic del IVIA-SDT es va centrar en “el maneig
ecològic del cultiu d'hortalisses” i va tractar diferents aspectes
com el sòl com ecosistema, la fertilitat i fertilització o la gestió
de la sanitat dels cultius. Per la seua banda, el dimarts 9 de
novembre, l'auditora i consellera de CAECV, Rosa García, va
parlar sobre la Normativa “control i certificació”, mentre que el
tècnic d'Hortalisses de Benihort, José Miguel Cornelles va
detallar les Ajudes “agroambientales”, ressaltant l'Aplicació
“de l'agricultura ecològica en hortalisses de la comarca del
Baix Maestrat”, a través de diferents assajos de camp. El
dijous 11, últim dia del curs, Xavi Fontanet, tècnic de
l'Associació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica del
Montsiá-Baix Ebre, va convidar als participants a visitar

cultius ecològics en la localitat tarragonina d'Amposta. En
concret es va acostar als assistents al curs a la labor de
l'agricultor Joan Castellà qui, des de 1992, treballa en
l'agricultura ecològica amb l'aval del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El curs impartit a
Benicarló es troba dins del Projecte Mayas, Medi ambient i
Agricultura Sostenible i està promogut per la Federació de
Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana (FECOAV)
i cofinançat pel fons Social Europeu, en el marc del
"Programa Operatiu d'Adaptabilitat i Ocupació per al període
2007-2013", mitjançant el programa empra verd de la
Fundació Biodiversitat.

text i foto NATÀLIA SANZ

BENIHORT I L’AGRICULTURA ECOLÒGICA
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Per primera vegada l'associació de
senegalesos establits a Benicarló actuaran
durant la representació teatral de L’Estel del
Collet, seguint el camí deixat per altres
entitats benicarlandes que ja ho van fer en
anteriors edicions. “Se'ls va fer la proposta
perquè pogueren mostrar els seus cants i
balls en el moment de l'Adoració al Xiquet
Jesús i han acceptat encantats”, va explicar
José Luís Guzmán, síndic major de
l'associació que s'encarrega de la
representació. Els senalagesos mostraran
en l'escenari el seu folklore en un dels
moments més significatius de la
representació, aportant el seu òbol en el
camí cap a la integració definitiva d'aquest
col·lectiu en la ciutat, que participa
activament en totes les propostes a les quals
han estat convidats. La notícia es donava a conèixer durant
l'acte de presentació del cartell anunciador de la 13ª edició de
L’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. La polifacètica artista
benicarlanda Elena Alsina ha estat l'encarregada enguany de
dissenyar-lo, responent a la invitació de l'activa associació
que organitza l'esdeveniment. 

Alsina ha sabut plasmar l'essència de l'obra de teatre que
va escriure Jaume Rolíndez, recreant en el seu cartell la senia
de Pau com focus centralitzador de la representació “i que
encara que és fictícia existeix en la ment de tots. L’Estel del
Collet està sobre ella perquè allí va nàixer Jesús”, segons
explicava l'artista. La composició s'ha recreat amb flors
seques, un art del que Elena Alsina és tota una especialista.
El Síndic Major de l'associació, va destacar d'ella que “és una
persona simpàtica, solidària i respectuosa amb el medi
ambient. Aqueixa sensibilitat es transmet en les seues obres”,
va assegurar. De fet, el públic que va omplir el saló d'actes de
la Fundació Caixa Benicarló va saber apreciar l'esforç de
Alsina i va premiar la seua composició amb un merescut
aplaudiment, el primer que recull en aquesta temporada
l'entitat. Pel que fat a les novetats que enguany es realitzaran
en les representacions, la directora de l'edició d'enguany,
Laura Piñana, anunciava la baixa “important que hem tingut
enguany: després de 12 anys Gregorio Segarra s'ha jubilat
del paper de Sant Antoni i l’hem hagut de substituir”. Així,
l'actor Manuel Arnal, de la companyia benicarlanda Diabolus,
serà l'encarregat enguany d'entrar en la pell del sant dels
animals durant el segon acte. A més, s'han produït els
habituals canvis d'actors en la primera part, plagada de
papers infantils assumits “per xiquets que van creixent i als
quals cal anar canviant”. La major incorporació d'actors
novells es produirà en l'escena dels Pastorets, en la qual
debutaran xiquets des dels 4 anys. 

Una altra de les novetats que anunciava Piñana és l'inici de
la representació, en la qual desapareixen les fadetes que al
llarg dels últims anys han obert de forma fantàstica la posada
en escena. I més novetats que la directora no ha volgut

desvetlar de moment però que de segur “sorprenen al públic”.
I és que la presentació del cartell anunciador és el primer dels
actes públics que organitza l'associació, que cada any
s'encarrega de la representació teatral del Nadal més
benicarlando. Presidit per l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, va comptar amb la presència de la directora de la
representació, Laura Piñana. Com assegurava Guzmán, “és
motiu d'esperança que duguem ja 13 anys, però esperem
complir molts més damunt de l'escenari gràcies als nostres
col·laboradors” que en forma de subvencions, contribueixen
que els costos de la posada en escena es puguen assumir.
Així, va recordar l'incondicional suport de l'ajuntament de
Benicarló, que des del primer any es va prestar a col·laborar
de forma desinteressada, igual que ho va fer la Fundació
Caixa Benicarló. Per a enguany, va avançar, se sol·licitarà
també la subvenció de la Diputació de Castelló. El treball,
mentre, ja ha començat i les hores d'assaig ja comencen a
robar-se al somni les nits dels dimarts i dimecres. Per a tots
els que participen perquè l'engranatge de L’Estel funcione a la
perfecció “és per a estar contents i satisfets. Estem
col·laborant fent el poble gran a través d'una activitat
transversal: toquem des de temes religiosos fins a
gastronomia benicarlanda, passant per societat”. El síndic
major aprofitava l'esdeveniment per a denunciar les pintades
que han aparegut aquests dies a l'ermita de Sant Abdón i Sant
Senén, que apareixen en la representació. Tancava l'acte
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, qui destacava que
“la representació té molt a veure amb l'essència benicarlanda”
i destacava el paper de les associacions i actors que
participen en l'esdeveniment. Domingo assegurava que
“L’Estel del Collet s'ha convertit en un acte més del Nadal a
Benicarló i això és d'admirar”, oferint de nou el seu suport a
l'entitat. Cal destacar que l'alcalde de Benicarló va tenir en la
seua mà la possibilitat d'interpretar el paper de Rei Mag fa uns
anys i que la seua filla ha estat una de les maquilladoras dels
actors durant diverses representacions. 

text  i foto NATÀLIA SANZ

L’ESTEL DEL COLLET MÉS INTERNACIONAL 

Costa de creure que la sra. Sánchez Ocaña,
secretària autonòmica d’Educació i en funcions de
portaveu del Govern Valencià, haja fet unes tals
declaracions, acusant a la Federació d’Escola
Valenciana d’implantar el monolingüisme, al sistema
educatiu valencià. O és que el càrrec polític que
ocupa li ha fet oblidar les investigacions -que com a
pedagoga coneix- a favor de la metodologia
d’immersió lingüística, com a única garantia del
bilingüisme? O vol desconèixer, també, les
evidències que a casa nostra demostren que els
únics bilingües reals són els alumnes escolaritzats en
valencià, fins a l’extrem que els millors estudiants de
castellà són els valencianoparlants?

I a què ve ara la mostra d’autoodi que exhibeix la
sra. secretària autonòmica en fomentar –catalana
com és- l’animadversió a Catalunya, la seua terra
nadiua? Tant de compte li té seguir el joc d’una
política sectària i retrògrada –la del PP- que prefereix
passar per ignorant i renegada, només per
mantindre’s –o pujar a consellera com sembla que
aspira- en el càrrec? Dramàtic.

Marc Antoni Adell

Que és viu –al nostre país- una campanya
d’anticlericalisme com en temps de la República? Ja
em perdonarà el Sant Pare, però no la veig –la tal
campanya-. Com a catòlic no tinc cap problema en
practicar lliurement la meua fe, ni em sent de cap
manera perseguit pel govern, ni tinc notícia que cap
bisbe o clergue ho estiga –més bé abunden els casos
d’intolerància i censura eclesiàstica, envers algun
teòleg clarivident i testimonial-.

Com a ciutadà, però, sí que he de lamentar que, de
l’erari públic d’un estat no confessional –i amb els
impostos, per tant, d’altres creients o no creients-, es
pague la nòmina a bisbes i preveres de la meua
església, homologats així als funcionaris públics.

El Papa, ara, -en limitar-se a repetir el discurs de la
conferència episcopal- ha estat del tot desencertat i
ha incorregut, a més, en greu descortesia amb un
govern que el subvenciona.

Marc Antoni Adell

COSTA DE CREURE NO SERÀ TANT

Hi ha pocs autors (escriptors, cineastes,
artistes) que hagen merescut l’indiscutible
honor de veure com del seu cognom es derivava
un adjectiu d’ús comú, com kafkià, dantesc o
picassià. Berlanga n’ha estat un. El cineasta
valencià, que va morir dissabte passat, va donar
lloc al terme “berlanguià”, que alguns han
reclamat en alguna ocasió que entrara al
diccionari.

Tot i que no està del tot definit, jo crec que allò
que sol ser “berlanguià” són unes situacions molt
determinades, caòtiques, esperpèntiques, amb
molts personatges implicats. En això, em fa l’efecte,
l’origen valencià de Berlanga s’hi mostrava: què
voleu de més “berlanguià” que una desfilada fallera
o de moros i cristians? Val a dir, dit siga de pas, que
era dels pocs indicis de valencianitat que es poden
percebre en l’obra de Berlanga.

També són “berlanguians” determinat tipus de
personatges. Les pel·lícules d’aquest director, i
especialment les de l’època de L’escopeta nacional

i les seues seqüeles, mostren una galeria de figures

vitals amb una categoria moral més aviat escassa,
que representen els tòpics espanyols més rancis i
casposos. La gràcia de Berlanga és aconseguir fer
veure que aquests tòpics, malgrat tot, formen part
de l’essència d’Espanya. El procediment és
ridiculitzar determinades conductes, reduir-les a
l’absurd, de manera que sota la crua llum d’una
mirada lúcida, descarnada i sobretot humorística es
pose en evidència la seua radical veritat.

Reconéixer la pròpia societat en les pel·lícules
de Berlanga és un exercici sa, terapèutic: serveix
per a riure’s d’un mateix, per a desdramatitzar-se.
Però, alhora, té un efecte certament depriment:
som, efectivament, com Berlanga ens va dibuixar, i
per tant som risibles, com ell va demostrar. Hi ha
moltes coses de la nostra realitat sobre les quals
Berlanga podria fer escenes de pel·lícules seues:
els casos de corrupció del cas Gürtel, “bigotes” i
“trages” inclosos; locutors de Canal 9 a punt
d’ofegar-se en una gota freda; falleres eixint a la
processó del Cristo com va passar enguany. És fàcil
trobar imatges “berlanguianes” al nostre voltant.
Tristament fàcil.

Berlanga ens va retratar molt bé, sí. Per a
desgràcia nostra i genialitat seua.

Berlanga el visionari Exilis

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com
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L'equip de govern de
Benicarló només està
convocant la meitat dels
òrgans col·legiats als
que es va comprometre
en acord plenari a l'inici
de la legislatura. 

La denúncia l'ha fet
pública el PSPV en el
marc de les crítiques que
ha abocat sobre el procés
de participació en la vida
política municipal que està
desenvolupant l'equip de
govern popular. O que no
porta a terme, si atenem a
les queixes que els
socialistes han destapat
sobre la manera
d'entendre la participació
ciutadana dels populars, a
la qual, asseguren, “han
matat”. Enric Escuder, portaveu dels socialistes
benicarlandos va lamentar que “els òrgans col·legiats als
quals els membres de l'oposició podem assistir no són
convocats sistemàticament en les seues convocatòries
ordinàries. En la pràctica s'està fent al voltant del 50-55% de
les ordinàries, hi ha dues convocatòries de cadascuna al
mes”. El portaveu socialista entén que “si no hi ha comissions
informatives vol dir que la gestió i el treball de l'equip de
govern també està reduït al 50%. No hi ha programes per a
treballar ni propostes i moltes d'aqueixes comissions
s'omplen de donada de comptes”, va explicar. 

Per a Escuder aquesta forma d'actuar suposa un
incompliment de l'acord de ple aprovat a l'inici de la
legislatura “que marca les convocatòries de les comissions
ordinàries i que no s'està complint”. A més, la falta de
citacions “elimina la possibilitat de fiscalitzar i conèixer a
l'oposició allò que fa l'equip de govern”. Escuder va explicar
que a través de les comissions informatives els regidors de
l'oposició poden jutjar i aportar les seues propostes i
alternatives. “Si no ens convoquen és que hi ha baixa gestió
i poc treball per part d'aquest equip de govern. Tenim
constància que molts d'aqueixos regidors només apareixen
una o dues vegades per setmana per l'ajuntament”. Un dels
exemples de les acusacions que el socialista abocava contra
l'equip de govern era que “no són capaços ni de complir amb
els ciutadans en els actes que ells mateixos programen”. Així,
va lamentar que s'haja convertit en un costum que els
regidors de l'equip de govern no assistisquen a actes
culturals o socials programats des del consistori i que al seu
entendre “les autoritats locals han de prestigiar amb la seua
presència”. Escuder va arribar a assegurar que “l'ajuntament
funciona per inèrcia, no hi ha directrius clares, ni motor de

treball i lògicament es va deteriorant el servei que es presta
als ciutadans”. 

PEGANT VOLTES
En aquest sentit va lamentar que els diferents

departaments municipals estiguen repartits en sis seus
situades en punts dispars del nucli urbà. Serveis Socials,
Urbanisme o Medi ambient per citar només algunes,
“obliguen al ciutadà a anar d'un lloc a altre per a arreglar els
seus papers. Si a això li unim que ara la casa central està en
obres, tindrem com resultat que els ciutadans estan patint
l'administració d'una manera terrible. I l'ajuntament està
dormint a la parra”. Finalment, el portaveu socialista va
assegurar que “no hi ha nervi per a provocar que els serveis
a la ciutadania milloren”. Escuder va explicar que l'únic
element de judici de la bondat o maldat dels serveis que
presta un ajuntament es jutja a través de la participació
ciutadana “i aquest equip de govern l'ha matat i a més l'ha
enterrat. Això repercuteix en queixes i en mal servei als
ciutadans”. Així, el socialista s'unia a les protestes de l'equip
encarregat de desenvolupar l'Agenda 21 en el municipi, que
el passat mes de març va denunciar la falta de suport de
l'equip de govern per a portar endavant les propostes
contemplades en ella i aprovades pel ple. De fet, en aqueixa
data i després d'aqueix escrit de denúncia remès a la
premsa, l'òrgan ha desaparegut, malgrat que el consistori
encara recorda en la seua web que al gener del 2004 va
signar la Carta de Aalborg, amb la qual es va adquirir el
compromís d'iniciar el procés d'implantació de l'agenda 21. I
de moment, el ple no ha renunciat a aquestes expectatives,
com li va demanar el consell ciutadà encarregat de
desenvolupar-la al març del passat any.

text i foto NATÀLIA SANZ

OPOSICIÓ SENSE VEU

I ara el marc:
La veu 748 (3/09/10). La web

de Conselleria indica que la
qualitat de les aigües de la Mar
Xica és insuficient.

La veu 749 (10/09/10).
Escuder repta Cuenca a
banyar-se a l’eixida de
l’emissari, per a demostrar que,
com va assegurar aquest últim,
que les aigües són aptes per el
bany.

u n i v e r s a l o c e a n . e s
(10/09/10). “Cerrada la playa de
la Mar Xica de Benicarló al baño
público”

3x4.info (10/09/10). “El
alcalde en funciones de
Benicarló, Antonio Cuenca,
señaló ayer que ha ordenado el
cierre preventivo de la Mar Xica
para evitar el baño, ante los
resultados de las analíticas
obtenidas por la Conselleria
durante los meses de julio”.

levante.com (11/09/10).
“Benicarló cierra la playa de la
Mar Xica tras detectar la
presencia de vertidos fecales”.

lasprovincias.es (11/09/10).
“El vertido de fecales por la
rotura del emisario obliga a
cerrar al baño una playa de
Benicarló”

La veu 750 (17/09/10).
Dijous dia 9 arribava una ordre
de conselleria instant
l’ajuntament de Benicarló a
tancar la platja fins que no es
coneguen els resultats d’altres
analítiques encomanades per la
conselleria. Cuenca diu que “No
passa res si et banyes els
peus”. L’emissari de Benicarló
“no és d’urgent reparació”,
segons l’empresa de
sanejament.

La veu 751 (24/09/10). En
concret, 1010 ufc/100 ml
d’Escherichia Colli (bacteri
fecal) vivien a la Mar Xica
segons l’última analítica
penjada en el panell d’anuncis
de la mateixa platja i
corresponent a la setmana del 6
al 12 de setembre. L’índex
triplicava l’anterior resultat
indicat al mateix panell.

La veu 752 (1/11/10).
Segons l’edil que tot ho sap,
contràriament al que ell mateix
havia dit a tots els mitjans
anteriorment, ara es despenja
amb unes noves declaracions
“fins el 14 de setembre estaven
els coliformes dins els
paràmetres normals, però les
analítiques donaven una
qualitat de l’aigua que era
insuficient”. La resposta: “És

que han canviat els
paràmetres”. Continua insistint
que banyar-se a la Mar Xica no
origina problemes de salut (tot i
que esta estava tancada al
bany).

Cosas veredes, hi ha qui
troba normal abocar a la mar
merda sense depurar. Per dir-ho
d’una manera fina. 

Endevina endevinalla
De qui és aquesta super

formigonera que llença l’ídem al
nostre Ajuntament?  De qui és el
formigó que hi ha dins d’aquesta
super formigonera que llença
l’ídem al nostre Ajuntament? El

sielo está subcontratado, quién

lo dessubcontratará, el

dessubcontratador que lo

dessubcontrate, buen

dessubcontratador será. Alto,
també podria ser allò de... ,
recordeu aquella tècnica per
silenciar els delators? Li
posaven els peus dins d’un
balde i l’omplien de formigó.
Després l’enfonsaven a la Mar
Xica i amb ell s’ofegaven els
secrets. O morien intoxicats.

ve de la pàgina anterior
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I ja que estem... parlem-ne
Amb la renúncia a aquest

edifici l’Ajuntament va perdre el
millor valor de la ciutat en el
terreny del patrimoni, no
solament pel que la casa
significa en el camp
arquitectònic i històric, sinó per
l’espai que prometia, capaç
d’acollir un projecte realment
seriós de caire museístic. I
encara afegirem que amb la
cessió a mans privades de la
casa de l’antiga casa dels
Miquel es va deixar perdre una
part important del patrimoni
sentimental dels benicarlandos.
Si els majors recorden la figura
el Marqués i les tribulacions
patides per tants a la sala noble
durant la guerra civil, els més
joves poden rememorar que la
mansió era la seu del Crist
Natzaré i el lloc on els confrares
es reunien per a vestir-se.
L’aroma de la cera i dels clavells

i la fortor rància de la casa
tancada, de la humitat sobre la
fusta, s’alteraven quan
l’encarregat llençava les vestes
des de la barana del primer pis,
on les havien penjades perquè
es desarrugaren. Ja podem
posar estàtues absurdes i
omplir-nos la boca. Tot són flors
i violes...  

El tren de la brossa
Com un trenet de la fira. Així

han col·locat els contenidors de
l’àrea en obres Cataldo-Iecla.
Hagueren pogut repartir-los per
altres carrers perquè la gent no
haja de caminar tant i de pas,
evitar als veïns que ara els
tenen davant de casa la
concentració de males olors.
Perquè en fan, eh! Això sí, un
detall han tingut, els guals els
han respectat.

Kuen-ka locuto, causa

finita

Ací tenim unes declaracions,
fetes la setmana passada pel
personatge en qüestió, que són
dignes d’anar en un marc: “El
emisario submarino desde el
pasado viernes está arreglado y
se está vertiendo el agua
procedente de la planta de
pretratamiento a dos kilómetros
de la costa. En este asunto
tengo que reivindicar, como
demostré en su dia, que hasta
el 10 de septiembre las
analíticas de las aguas eran las
normales, por lo que digo que
aquellos que hicieron
manifestaciones de que las
aguas no eran aptas para el
baño estaban dando una
información falsa. Fue a partir
del día 14 cuando al hacerse
más grande la fisura se detectó
un aumento de coliformes en la
zona. A partir de ahí la orden fue
de cerrar la zona. Así pues todo
funciona con total normalidad”. 

ve de la pàgina anterior

El CEIP Mestre Francesc Català millorarà les
seues instal·lacions després de les obres de
condicionament que s’han realitzat en l’edifici
gràcies a les inversions previstes en el Pla E. 

A més de les previstes en el projecte aprovat, es
col·locaran alguns punts de llum i es pintaran els
sostres de l’edifici, a càrrec de l’adjudicació a la baixa
que es va realitzar en el procés selectiu. Antonio
Cuenca, regidor d’Urbanisme, ha anunciat que “les
obres estan a punt de recepcionar-se” després de quasi
tres mesos de treballs continuats en el centre escolar,
que fins i tot van motivar el retard de l’inici del curs per
als alumnes. Cuenca advertia que la intenció del
consistori és que la inauguració de la rehabilitació la
realitze el subdelegat del govern, Antonio Lorenzo. Les
obres en l’edifici s’han desenvolupat a través de dos
projectes: amb el primer es va construir un edifici
independent de lavabos en el pati exterior del col·legi.
Gràcies a la segona inversió, les instal·lacions s’han
adaptat a les necessitats d’accessibilitat marcades per
la normativa actual per a aquest tipus d’edificis. Així,
s’ha construït una escala exterior d’incendis i s’ha
instal·lat un ascensor, a més de construir-se una rampa
per a salvar la distància provocada per la unió de dos
edificis. A més, dins del mateix pressupost, s’ha procedit
a rehabilitar la totalitat dels espais higiènics tenint en
compte l’edat dels usuaris. En el repàs de les obres que
s’estan escometent en el municipi, l’edil d’Urbanisme va
anunciar que ja han conclòs les obres de reparació de

l’emissari submarí situat en la platja de la Mar Xica.
“S’està abocant l’aigua procedent de la planta de pre-
tractament a dos quilòmetres de la costa amb tota
normalitat”, anunciava Cuenca. Es tanca així un episodi
que va obligar a tancar la platja al bany a principi del
mes de setembre, després de detectar-se en les
analítiques practicades per part de conselleria elevades
concentracions de coliformes, nocives per a la salut. La
Epsar , encarregada de la gestió de l’emissari, va
anunciar que s’havia detectat una fisura en la canonada
que aboca les aigües de l’emissari a dos quilòmetres
mar endins. L’empresa Depuració d’Aigües del
Mediterrani va ser l’adjudicatària de la reparació, amb
un pressupost de 155.314 euros IVA inclòs.

text i foto NATÀLIA SANZ

EL CATALÁN, QUASSI LLEST

Els alumnes del CEIP Marquès de Benicarló compten
amb una nova aula d'Informàtica dotada de 35 ordinadors
personals amb connexió a Internet. Els alumnes de 5 anys
d'Infantil eren els encarregats d'estrenar les
instal·lacions, que serviran per a acostar-los al món de les
noves tecnologies. 

Fernando López, director del centre escolar, mostrava la
seua satisfacció davant la sorpresa dels xiquets que, en molts
casos, no sabien ni agafar un ratolí. Era Juan Arnau, el
professor encarregat de l'aula, el qel els ensenyava a fer-ho
amb garanties d'èxit. Dos dits i a jugar, que és en definitiva el
primer que van fer davant l'ordinador els menuts. “Es tracta
d'una eina molt potent per a ells, però que han d'aprendre a
usar amb seguretat, com intentem ensenyar-los ací”,
explicava el director. Són els més majors els que tindran la
possibilitat de treballar a través d'Internet, mentre que els
menuts aprendran a través dels jocs l'ús de les noves
tecnologies. “Jo quasi treballe assessorant als tutors de cada
curs, que són els que proposen les activitats per a fer en l'aula

d'informàtica”, explicava Arnau. Les dinàmiques es
desenvolupen a través del sistema Lliurex desenvolupat per la
conselleria d'Educació. Es tracta d'un sofware lliure basat en
el sistema Linux, amb el qual s'obtenen nombrosos
programes gratuïts. Cal destacar que els alumnes del
Marquès utilitzaran l'aula d'Informàtica un hora a la setmana
gràcies a la instal·lació elèctrica que l'ajuntament de Benicarló
ha realitzat en les instal·lacions

text i foto NATÀLIA SANZ

ALUMNES INFORMATITZATS AL MARQUÉS
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El forat de les carreteres
Segons hem pogut esbrinar

els tafaners de fonts molt ben
informades i properes a la casa
gran de tots el valencians, la
genialitat, ja és un fet que el
conseller Flores ha trobat un
“hueco” per a les tan anhelades
carretes benicarlandes: la vella
de Peníscola i la de Càlig. Ara
bé, hem descobert que “hueco”,
en valencià també és un forat i
per un forat què passa? Que tot
se’n va. Com Marcelino, que ha
trobat la solució perfecta al
dilema d’haver de presentar-se

a les eleccions perquè li ho ha
dit don Fabrino amb un simple
recurs lingüístic: un sinònim.
Flores no haurà desembutxacat
ni un euro i Marcelino  no haurà
dit cap mentida. En política tot
són matisos! 

El forat de les carreteres (i
2)

Però per si de cas el forat de
dalt és massa gran i tot se’n va
per l’ídem, Marcelino també ha
trobat una altra solució de
conveniència, o d’emergència,
vagen vostés a saber, per la
qual ja té quasi apanyada una
iniciativa privadopública que ja
no resulta tan curiosa a la vista
de com gestionen els béns
públics els confrares del seu
partit. Mireu la cosa: un privat hi
posarà els quartos a canvi de
quedar-se amb la “concessió”
del  manteniment. Posats a
pensar, que no a malpensar,
açò no és una autopista, veritat?
¿I, acabats els dos trams, el
trosset que va des de casa
nostra fins al polígon -que no a
Càlig que això ja són obres
majors- i el que va des de la
rotonta de Kuen-ka fins a la
ratlla del terme, suposadament
estaran una bona temporada en
bon estat, no? Doncs... quin
manteniment els farà falta? A
nosaltres no ens surten els
números de cap de les
maneres. O és que ens pensen
cobrar alguna mena de peatge?
Si els donem temps, ens
privatitzaran el poble fins al
llindar de casa.

Tòtems sense sentit 
La setmana passada ja vam

parlar dels tòtems eixos que han
alçat per tot el poble com els
ídols d’una nova religió
exacerbadament laica però és
que ara hem descobert altres
curiositats que encara no havien
sortit a la llum pública. Una,
l’explicació que podem trobar
sobre la Casa del Marqués, que
la veritat, ja pot explicar perquè
el que és visitar-la... de moment
està en mans privades. Et
fiquen la mel a la boca i després
et deixen amb les ganes. 

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS El ministeri de Medi Ambient ha adjudicat

definitivament el contracte per a la redacció del
projecte de rehabilitació de la Costa Nord de
Benicarló, que estarà llest l'agost de l'any que ve.
Mentre, el consistorio continua buscant una
solució al tema perquè no s’ha asabentat d’esta
circumstància.

L'empresa IBERINSA serà l'encarregada de buscar
solucions per a frenar la regressió marina que pateix
aquest tram del litoral, des del port de Benicarló fins al
límit amb el terme municipal de Vinaròs. Els treballs
s'han adjudicat per un import total de 60.436 euros, IVA
inclòs. S'inicien així els tràmits per a frenar els efectes
negatius que l'erosió marina està tenint sobre la costa
nord benicarlanda, que fins i tot arriba a posar en perill
la permanència de diferents habitatges que es troben
construïdes en la línia de costa. L'expedient del
contracte contempla la necessitat de cercar solucions
per a minorar en la mesura del possible la pèrdua de
material, així com la millora de la defensa i ample de la
platja, desenvolupant l'alternativa final en un projecte
constructiu. L'empresa té nou mesos, a comptar des de
la data d'adjudicació, per a portar a terme els estudis,
que comprenen la recerca de solucions d'aportació de
material i/o canvis en la disposició de les estructures
rígides. Així, es realitzaran estudis exhaustius de
batimetría, dinàmica litoral i geofísica de les zones de

préstec. A més, l'empresa adjudicatària es compromet
a redactar el projecte constructiu i l'avaluació ambiental
del projecte. L'estudi ha d'estar llest a principis del mes
d'agost de 2011. 

Les solucions que s'aporten serviran per a donar
resposta a les contínues denúncies tant del consistori
benicarlando com de l'associació de propietaris de la
zona nord, que fa anys que lluiten perquè els seus
habitatges no siguen engolits pels temporals marins.
L'última acció encaminada a la recerca de solucions cal
buscar-la en la visita que ha realitzat l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, a la conselleria de Medi
ambient per a reclamar la prompta resolució de
l'informe del concert previ del PGOU. El document és
necessari per a poder reclamar davant el ministeri la
recerca de solucions a aquest greu problema d'erosió
marina. Així, Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló,
va explicar que l'administració autonòmica “s'ha
compromès que abans de final d'any tindran l'informe
llest”. Amb aquest punt solucionat, es realitzarà per les
mateixes dates altra trobada per a conèixer els detalls
del projecte de Parc Litoral que en aquests moments
s'està redactant. Una vegada solucionats aquests dos
compromisos de l'administració autonòmica, el
consistori benicarlando ja estarà en disposició de
viatjar a Madrid amb els deures fets i reclamar al
ministeri la prompta solució d'aquest problema. Ara, no
obstant això, haurà d'esperar que finalitze la redacció
del projecte encarregat per l'administració central, el
que retardarà el procés almenys fins al mes d'agost. 

text i foto NATÀLIA SANZ

ADJUDIQUEN EL PROJECTE DE LA COSTA NORD I NUNGÚ SAP RES

Les solucions que
s'aporten serviran per a
donar resposta a les
contínues denúncies tant
del consistori benicarlando
com de l'associació de
propietaris de la zona nord...

Divendres 26 de novembre a les 20 h. al Saló d'Actes de Caixa Benicarló,

presentació del llibre 

"L'atzucac del perdedor" de Manel Joan i Arinyó, 
Premi "Enric Valor" de la Diputació d'Alacant 2010
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Paraula mullada
Per una banda ens trobem amb

la bona notícia que, per fi, es farà
l’alineació de l’avinguda Marqués
de Benicarló a l’alçada de les
antigues naus d’Orero però, al
mateix temps, que aquesta bona
notícia be entelada per més de vint
anys d’incompliment permès pel
nostre ajuntament.

La picabaralla dialèctica entre el
regidor popular Cuenca i el socialista Sànchez ha
acabat traient a la llum el rerefons d’aquesta
notícia, la permissivitat urbanística del nostre
ajuntament per segons quines persones. Així de
clar i així de contundent.

I és que no és tolerable, de cap de les maneres
que, per justificar el que ara ha aconseguit
l’ajuntament, tot i que encara està per veure-ho si
tenim en compte el precedent de més vint anys
d’incompliment urbanístic, es fera la vista grossa i
no ho denunciaren, segons Cuenca, “perquè ens
interessava traure-ho endavant” i que la culpa la
tenen tots els governs municipals anteriors. Ens
sembla d’una desvergonya esfereïdora aquesta
afirmació si tenim en compte, tal com afirma el
regidor socialista Sànchez, que ell era govern en
l’epoca de la signatura d’eixe conveni i no va fer
absolutament res perquè s’acomplira.

Certament, després de més de
vint anys de govern popular, dels
quals, curiosament, més de deu
tenint el regidor Cuenca governant,
ja els podia interessar traure-ho. Si
més no, suposem, devia haver-se
convertit en una qüestió... personal.
Tal volta per no caure en més
descrèdit del que ara ha caigut al
llençar les culpes als altres. Com diu
una dita, en la seua llengua, per si

no ho entén, molt coneguda, “Ve, la paja en el ojo
ajeno pero no es capaz de ver la viga en el suyo
propio”.

I de sobte ens troben en que acords sense
complir, durant més de vint anys, poden
condicionar, almenys, moralment i èticament,
qualsevol altre acord entre parts. I és que amb
quina raó pot, ara, aquest govern popular, fer
acomplir qualsevol conveni o contracte amb
tercers, si aquests últims decideixen no fer-los
cas? Aleshores, actuarà de la mateixa manera que
ho ha fet ara? Donarà, també, un marge de més
vint anys per fer-los acomplir?

Molt ens temem que aquest govern popular ha
estat víctima de la seua pròpia incongruència i, a
partir d’ara, la seua paraula pot ser considerada
com paper mullat. I amb total raó. Ara només ens
falta veure quines conseqüències té.
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Panissola 1: per el regidor Cuenca per les seues desafortunades paraules culpant als mitjans
de comunicació d’emetre informacions falses pel que fa a l’afer de la merda de la Mar Xica i el
seu tancament el dia 14-09. Hemeroteca en ma es pot comprovar, fefaentment, que les seues
paraules són autènticament falses. Tots els mitjans, sense excepció, indiquen que ell va donar
l’ordre de tancament el dia 9-09. S’agafa primer a un mentider que a un coix.

Panissola 2: a la ment preclara que va decidir l'orientació del trànsit durant les obres del Cèsar
Cataldo i l'av. Iecla. Era tan senzill com deixar el primer com estava, en sentit a la mar, i així donar
dos vies d'eixida des de l'embut de la Constitució cap a Vinaròs: el Pius XII i el Joan XXIII. La
solució era previsible: els Papes mai no s'equivoquen, són infalibles!
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La Generalitat Valenciana no construirà les carreteres de

Benicarló-Càlig i Benicarló-Peníscola mitjançant la fórmula del

finançament públic-privada. Així l'hi va fer saber el president

Francisco Camps a l'alcalde de Benicarló, Marcelino

Domingo, durant la trobada que van mantenir i que va tenir

com únic punt de debat la construcció d'ambdós vials. Una

hora i mitra de reunió de la qual Domingo destaca “l'enèrgica

actitud del president, que va arribar a exigir que es tragueren

a licitació les obres avui mateix”. No obstant això, els ritmes de

l'administració són més lents, però l'alcalde de Benicarló va

aconseguir arrancar el compromís al president que “eixiran a

licitació en el mes de desembre. Tinc la paraula del President

i això m'ho he de creure i desitjar que així siga”. Domingo ha

recordat que “ha estat en aquesta legislatura quan s'han

aconseguit els terrenys necessaris per a fer les obres” en el

terme municipal de Benicarló, encara que va advertir que “a

Càlig cal fer encara les expropiacions”. És per això que va

reclamar a Camps que es licitara només el tram d'aquesta

carretera que discorre dins del terme municipal de Benicarló

“perquè si ix sencera a licitació, faria falta més diners per a

pagar aqueixes expropiacions, a més de més temps per a

executar-les, i jo no vull retardar més l'obra”.

En la reunió mantinguda dimarts passat amb el president

de la Generalitat Valenciana, Domingo va aconseguir arrancar

la promesa que el PP presentarà una esmena als seus

pressupostos “perquè s'incloga la carretera Benicarló-

Peníscola” ja que l'única que apareixia contemplada és una

anualitat per a la de Càlig. Del compliment de la promesa feta

pel president Camps depèn, va recordar que “seré el candidat

a l'ajuntament si es liciten”. Per sobre de l'anunci fet fa pocs

dies pel president provincial del PP, Carlos Fabra, durant l'acte

d'elecció de Domingo com president local del partit, l'alcalde

del municipi va assegurar que “tinc molt clar que abans és el

meu poble que la meua carrera política” i que “no tinc cap

ambició i sé que s'ha de complir amb el que m'han dit”.

L'alcalde de Benicarló va concloure assegurant que “seré el

candidat si es liciten aquestes carreteres, perquè hauré

complit el meu objectiu. Les eleccions estan ací i les llistes

s'han de fer ” va recordar. En la seua compareixença pública,

l'alcalde de Benicarló va lamentar que en les seues

reivindicacions sobre les carreteres, que li han obligat a fer

“més de dos-cents viatges a València i Castelló en aquesta

legislatura”, no ha tingut el suport que esperava.

Especialment crític va ser amb els alcaldes implicats en

aquestes obres i del seu mateix color polític, Andrés Martínez

de Peníscola i Joaquín Anglés de Càlig. “No tinc el seu suport,

no els he escoltat dir res”, va assegurar. De la mateixa manera

va lamentar l'actitud dels grups en l'oposició en l'ajuntament

de Benicarló i dels veïns del municipi. “S'han arreplegat

signatures per a canviar una festa, però crec que a Benicarló

hi ha coses més importants i només he vist puntades a

l'alcalde, cap suport i cap recollida de signatures perquè

aqueixes carreteres es facen”, va assegurar. Domingo va

sostenir que tan sols els integrants del seu grup municipal, “el

meu partit, Fabra, Moliner i Marisol Linares m'han donat

suport”. Malgrat aquesta denúncia l'alcalde de Benicarló es va

mostrar satisfet pel treball realitzat i va anunciar que ara

“només podem esperar que arribe el mes de desembre i

creuar els dits”.

text  NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ ESPERARÀ FINS A DESEMBRE PER A CONÈIXER SI ES
CONSTRUIRAN LES SEUES CARRETERES


