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Casament de Bikram
07-12-2008 Diumenge. (Continuació)
Ella ja no plora i en algun moment

repeteix un lleuger somriure quan algú, pel
que sembla, diu alguna cosa graciosa. Jo,
com és normal, no me assabento de res.

Quan ja portem molt de temps de
pregàries Sabina s'humilia davant dels
sogres i del cunyat: sogres i cunyat són
reverenciats amb la intenció de besar-los
els peus.

La núvia entrega als familiars més
directes uns fruits secs per a donar-los sort
i el capellà comença a posar la tika a tots
els presents a canvi d'unes monedes.
L'últim de rebre la tika és Panxaman que
no entrega unes monedes, un valor
simbòlic per la puja, sinó un mils de rupies.
És la paga per les cerimònies; el clero a tot el món és igual.
De totes maneres el capellanet porta tot el dia embolicat.

Mentre sopen els que han participat en la cerimònia, inclòs
l'home de déu, la resta anem parlant i bevent.

Mukti i jo seiem amb Panxaman, està molt content, se'l veu
molt feliç: “... sempre em fa mal el cap i avui no me'n fa gens”
̶̶  ens comenta.

Després d'uns glops de licor d'arròs la gent va desfilant i
anant-se'n cap a casa.

Açò ja són les onze de la nit ben passades i el catxull ha
començat a les vuit del matí: són més quinze hores sense
parar de romanços.  

Mukti i jo ens quedem per la casa bevent raksi amb la gent
jove, que està jugant a cartes.  Panxaman i Bikram estant
molt contents encara que aquest sembla un poc cansat. 

Passada la una, com la gent jove torna a tenir fam, Mukti i
jo pugem a la cuina a veure que trobem. Baixem un poc
d'arròs i quatre coses que hi ha per allí i ens n'anem a dormir.

Hem estat tot el dia pràcticament sense parar.  Estem
cansats.

08-12-2008 Dilluns. Convit del casament de
Bikram

Avui se'n va Àlvar. Al final no s'ha pogut canviar
el bitllet d'avió. Mukti i jo li portem la motxilla i la
bossa de mà a ca baje. A cada clot del camí la
motxilla em pega sacsada a l'esquena. Pesa 19,5
quilograms. Cinta acompanyarà a son germà a
l'aeroport. Ell passarà la nit a Delhi i demà sortirà
cap a Barcelona.

Abans d'anar-se'n encara hem anat a comprar
algun regalet a una tenda del govern que hi ha
prop de casa de l'avi. És de les poques tendes de
Kathmandu on les coses estan marcades amb un
preu fixe i no pots regatejar. En algunes tendes
també tenen preus fixes però el regateig és
imprescindible. 

Després truco a casa i em connecto una estona
a internet i puc xatejar un poc amb Marta que

també està en línia.
Més tard toca mudar-nos per anar al convit, el party que

diuen ells. Hem quedat a les tres però quan vaig em trobo la
porta tancada així que me'n torno a cyber a consultar l'horari
de trens per a poder tornar a casa: Madrid – Benicarló. Un
surt a les nou, no el podré agarrar, l'altre a les onze i pico.

Cinta se n'ha anat a acompanyar a son germà a l'aeroport.
Quan vinga ens trobarem a casa de l'avi per a posar-nos els
vestits de gala.

Mukti avui es vol posar l'americana que va portar, no se
sap quant, al sastre per a que li l'eixamplen un poc i com no
sap on està la nova sastreria l'acompanyo jo a la “Diagonal”.
Com era d'esperar la seua jaqueta ni l'han mirada, està igual
que quan la van portar. També hi ha que tenir barra! Va a
buscar-la una hora abans del convit.

Ens mudem tots i fem els últims retocs: nucs de les
corbates, pols de les sabates, passar-nos la pinta pels
cabells, mirar-nos a l'espill, ...

Ja estem llestos! Anem-nos-en!

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (XLIX)

Pellicer ultima la seua preparació del Dakar 2011 al Marroc 
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arcos Marzal,
regidor de
Governació, va
anunciar que en un
termini màxim de dos

mesos el projecte d’instal·lació de
càmeres de seguretat serà una
realitat i la Policia Local podrà
utilitzar aquesta nova eina per a
denunciar als conductors
infractors. El sistema, que
s’instal·larà a les cantonades per a
facilitar el control de diversos vials
permetrà, a més, als agents el
control de vehicles infractors que

estiguen dins de la seua base de
dades, gràcies a un sistema
d'alerta. “Introduirem el número de
la matrícula i una alarma ens
indicarà quan el cotxe passa per la
càmera”, va explicar Marzal.
Segons Marzal, les càmeres de
seguretat ajudaran a controlar el
trànsit dins del nucli urbà, una
tasca que en els últims mesos
està sent molt complicada per als
agents per les obres de
remodelació que s'estan
desenvolupant en diferents vials
de la ciutat. Dues de les principals
vies de circulació del municipi es

troben tancades al trànsit i, al ser
perpendiculars, els problemes
s'estenen a altres carrers
confrontants. Agustín Parra, cap
de la Policia Local, va explicar que
“els agents estan ajudant a regular
el trànsit al matí i a la tarda”,
descongestionant les vies més
cèntriques en hores punta. En
qualsevol cas i aprofitant la
circumstància Marzal va explicar
que s'està estudiant el canvi en el
sentit de la circulació dels carrers
Pius XII i Joan Carles I, dos dels
vials amb més problemes del
municipi. 

El trànsit resolt amb el “Gran Hermano” benicarlando
Benicarló instal·larà cinc càmeres de circuit tancat per a controlar la velocitat dins el nucli urbà, alhora

que estudia la compra d’un gos policia i augmenta la vigilància al camp. Tot, en el tram final d’una
legislatura en la que el Partit Popular ens hauria d’haver dotat de 80 agents de Policía Local, amb creació

d’uinitats especialitzades i més aparcaments. Aquests eren, entre d’altres, alguns dels punts del seu
programa electoral, la bandera que els va portar al govern municipal en majoria absoluta. És allò de

canviar càmeres per agents.

M
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text REDACCIÓ

2 BENICARLÓ AEROPORT
CASTELLO: Gus, Vadillo, Lolo,
Retamar, Gonzalo; cinc inicial;
Chaguinha, Joselito, Xapa i Javi
Alonso.

3 XACOBEO 2010: Alex, Palmas,
David, Rafael, Alemao; cinc inicial; Luís,
Pola, Aicardo, Raúl Campos i Diego.

ÀRBITRES: Bel Pascual  Moreno
Millián, de Barcelona. Mostraren tarja
groga als locals Vadillo i Retamar; als
visitants Charlie i Vara (en la banqueta).

GOLS: 1-0 min. 7, Lolo. 1-1 min. 23,
Charlie. 2-1 min. 24, Retamar. 2-2 min.
26, Raúl Campos. 2-3 min. 39, David.

INCIDÈNCIES: Uns 1500 espectadores en el Pavelló
Poliesportiu. Els dos equips saltaren amb els xiquets de
l’Escola de Futbol Sala, els quals jugaren un partidet en
el descans.

El Benicarló Aeroport Castelló va cedir els tres
punts davant el Xacobeo 2010, després d'un partit
on el conjunt local va merèixer millor resultat per
oportunitats de gol, però el meta visitant Àlex va
desbaratar tots els intents en la segona meitat de
l'equip que entrena Juanlu Alonso 

Un partit que va començar de manera espectacular,
amb els dos equips pressionant amb molta intensitat ,
amb joc moltes vegades al límit, per part de l'equip
gallec, no sempre castigat pels col·legiats. Tot i així
millor eixida dels jugadors locals que van veure com el
pal evitava un primer gol als quatre minuts després de
rematada de Lolo, jugador que, tres minuts més tard,
després de recuperar un baló en propi camp, marxava
amb velocitat i de dur tir aconseguia obrir el marcador.
Gol que va esperonar a l'equip gallec, que amb
contínues rotacions mantenia un elevat ritme de joc,
aconseguint en dues ocasions posar a prova al porter
Gus, primer Raúl Campos i després David, el jugador
més protestat per la seua duresa, el mateix al qual els
col·legiats no van voler mesurar amb el mateix raser que
als de casa. 

Després del descans, com era d'esperar i després de
les instruccions de Santi Valladares, l'equip gallec va
eixir molt fort, però el primer esglai se’l va emportar Àlex,
que va haver de traure a corner una rematada de Vadillo
amb la coroneta. Després del servei del mateix va haver
una perduda del baló del Benicarló que va aprofitar
Charlie para anar-se’n de cara a porta i marcar de dur tir.

Però el partit estava dins del minut boig, perquè sols
traure de centre es forçava un corner, que tret per Xapa,
servia perquè marcara Retamar. Però l'alegria durà poc
a les graderies del pavelló, perquè en altra perduda de
baló Raúl Campos s'escorava per la dreta i quasi sense
angle marcava l'empat després de desviar una
rematada un defensor. 

Quedava molt temps, catorze minuts, i amb els dos
equips buscant un tercer gol, succeint-se les
oportunitats, destacant Àlex a l'hora d’evitar el tercer gol
local, al mateix temps que Gus també treia dos balons
enverinats, però no va poder fer res amb la rematada de
David. Després del gol Vadillo va eixir com porter-
jugador i ben bé va poder empatar de nou l'equip
benicarlando, però Àlex va traure la rematada de
Retamar. 

MINUT 41 
Després del partit l'entrenador local Juanlu Alonso va

fer la següent valoració del partit, “te’n vas del partit amb
ràbia perquè crec que li hem jugat de tu a tu al Xacobeo
2010, no hem demostrat en la pista ser inferiors. Ens
haguera agradat guanyar però si sóc sincer crec que
l'empat, després d’alló vist a la pista era el resultat just,
però al final la qualitat individual d'un jugador ha sabut
resoldre a un minut del final i sense marge per a poder
empatar de nou el partit”. 

Per la seua banda el segon entrenador del Xacobeo
2010, Santi Valladares va veure així el partit, “el partit va
tenir dues parts bé diferenciades. En la primera el
Benicarló va ser superior a nosaltres, mentre que en la
segona el meu equip va eixir amb altra mentalitat i vam
aconseguir donar-li la volta al marcador. A tenor del que
vaig veure en la segona parteix el resultat final ajustat
però just. L'empat tampoc haguera estat malament, però
el resultat final està ací”.

text i foto VICENT FERRER

Massa premi per un Xacobeo 2010 excessivament agressiu
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ELS LLAURADORS NO
DENUNCÍEN

El repàs per diferents temes
d'actualitat que va oferir l'edil de
Governació també va fer
referència a les actuacions que
desenvolupa la Patrulla Rural de
policia. Així, Marzal va detallar que
atenent a les demandes dels
llauradors, s'ha incrementat el
nombre de controls que els agents
realitzen en el terme municipal. En
aquest sentit, el cap de la Policia
Local concretava que “s'han fet 52
controls a hores tan dispars com al
matí, a la tarda o les 5 de la
matinada, en el qual han estat
implicats 203 agents”. Les
actuacions han permès un
descens en el nombre d'incidents
registrats en l'àmbit rural. Tant és
així que el cap de la Policia Local
es felicitava perquè els llauradors
només han lliurat 14
comunicacions d'incidències, una
eina que es va engegar per a
detectar problemes en el camp. “Si
realment no hi ha incidències ens
alegrem molt, però si no usen els
butlletins que els mateixos van
reclamar cal animar-los que ho
facen”, va reivindicar Parra. D'altra
banda, Marzal va anunciar que en
breu es faran efectives diferents
denúncies realitzades contra
propietaris de gossos
potencialment perillosos, que
mancaven de la corresponent

llicència que els autoritza a la seua
tinença. “En alguns casos arriben
als 1.500 euros”, desvetllava l'edil
de Governació. A més, s’estan fent
també efectives les denúncies
contra propietaris per permetre
que els seus animals de
companyia defecaren en la via
pública, així com contra joves que
practicaven el botelló en diversos
carrers del municipi.

APARQUEM O NO APARQUEM

Un altre dels punts que el Partit
Popular portava al seu programa
electoral d’ara fa 4 anys és el de la
creació de places d’aparcament.
L'ajuntament de Benicarló ha
aconseguit que els conductors
dipositen la seua confiança en
l'aparcament subterrani de la
Plaça Constitució, anys després
del seu engegada. Marcos Marzal,
regidor de Governació, va explicar
que des que s'ha canviat
l'empresa que explota el servei, el
passat mes de maig, s'ha
augmentat l'ús mensual de
l'aparcament en més de vuit mil
vehicles. Marzal ha recordat que
“la primera mitja hora de
l'aparcament és gratis i la publicitat
que s'ha fet sembla que ha
funcionat bé”. Així, han estat
fonamentalment els pares dels
alumnes dels col·legis de La Salle
i Marquès de Benicarló, propers a
les instal·lacions, als que se'ls ha
recomanat l'aparcament ací, en
comptes d'estacionar enmig del

carrer cada vegada que van a
deixar o arreplegar als seus fills.
D'aquesta manera, va explicar
Marzal, s'eviten els embussos
circulatoris que es formen a les
hores d'entrada o eixida dels
col·legis i més en aquestes dates
que diversos carrers propers estan
tallades al trànsit per les obres que
es desenvolupen en elles. Les
xifres oferides per l'edil de
Governació no deixen lloc al dubte
i demostren que benicarlandos i
visitants per fi comencen a utilitzar
les instal·lacions, anys després del
seu funcionament i solucionats els
problemes que tenien. Cal
recordar que Jujosa, l'empresa
que ostenta ara l'explotació de
l'aparcament subterrani, es va fer
càrrec de les millores necessàries
en les instal·lacions. Ara, abonats i
usuaris, gaudeixen d'una targeta
que els permet accedir a qualsevol
hora a l'aparcament, a més d'un
sistema de seguretat molt més
atractiu per als clients. Més de
52.000 vehicles han donat la raó al
consistori en aquests primers set
mesos de la nova etapa de
funcionament de les instal·lacions.
Marzal va detallar que és el
dimecres, dia de celebració del
mercat ambulant de verdura i roba,
el que més s'utilitza de la setmana.
En concret, el 17 de novembre van
usar les instal·lacions 731 cotxes.
La mitjana mensual de vehicles és
de 7.600.

ve de la pàgina anterior

Es faran efectives les denúncies contra propietaris de gossos potencialment perillosos

CADET FEMENÍ
CH SERRA D'IRTA - 48 / CH

BENICARLÓ - 6
El partit va començar tant gelat com

el temps. Ja a l'inici es va vore que a
les benicarlandes els costava entrar
en el joc. De totes formes, no hi ha
que desmerèixer al rival que va jugar
prou bé. Es nota que el nostre equip
es novell en la categoria, la qual cosa
no lleva que estiga progressant dia a
dia, tot i el resultat. Per part del
Benicarló van jugar: Wisden, Maria
Rakraki, Paola (6), Leila, María
Febrer, Ana i Azahara.

CADET MASCULÍ
CH BENICARLÓ - 11 / CD BM

CASTELLÓ - 47
Tal com diem en el cadet femení,

l'equip segueix lluitant i segueix
esforçant-se per a aconseguir resultats positius. Aquesta volta
tenien davant al totpoderós Castelló. Per part del Benicarló
van jugar: David Raya en la porteria, Àlex Sigüenza (1), Àlex
Roca, Kevin, Àlex Reguera (1), Adrian (1), Sergi, Marcos (5),
Danut, Juan, Jonay (1), Javi (1), David Martínez i Bruno (1).

SENIOR FEMENÍ, SEGONA DIVISIÓ NACIONAL
CBM PICANYA - 25 
GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT - 9

Està finalitzant el nostre pelegrinatge per terres valencianes
Darrer partit del nostre Via Crucis i camí de Sant Jaume
particular. Com si d'una penitència es tractés per a purgar les
nostres errades de cara al gol, el destí ha volgut que jugarem
5 partits fora de les nostres terres. Per varies raons, entre
elles, exàmens i lesions, l'equip va jugar amb les jugadores
justes, la qual cosa va fer que els 60 minuts foren ací com una
llosa en les esquenes de les jugadores. Encara i així, vam
aconseguir plantar cara als elements i aguantar heroicament
les envestides de l'exercit local. Hi ha que agrair a les nostres
jugadores el aguantar el tipus en la lluita del cos a cos contra
les hostes picanyeres. Pel GRUPO PEINADO van jugar Ana
en la porteria, Arantxa, Juliana (1), Rosamari (1), Jenny (1),
Alamo (2) i Cris (4).

SENIOR MASCULÍ
CH BENICARLÓ - 26 / BM. JUAN COMENIUS - 26
Primer punt aconseguit pel sènior masculí aquesta

temporada i punt que sap a victòria després d'haver viscut el
partit. En un partit molt igualat de principi a fi, el Benicarló va
marcar el gol de l'empat a falta de 20 segons per a que l'àrbitre
assenyalés el final de l'encontre. Esperem que aquest punt
siga l'inici de la remuntada de l'equip. Per part del Benicarló
van jugar Miguel i Joel a la porteria, David, Fede, José, Pau,

Iñaqui, Àngel, Mustafà, Rubén, Jesús i Salva.

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ / ALEVÍ 
"BAIX MAESTRAT"

Segona jornada de la Lliga de les nostres terres. Aquesta
volta han començat a participar els pobles del Baix Maestrat.
La seu que l'ha acollit ha estat La Jana. 

Els resultats han estat els següents:
LA JANA 10 – CERVERA 6 
CH BENICARLÓ 12 – CANET 4 
CERVERA 4 – CH BENICARLÓ 12 
LA JANA 9 – CANET 7

text i foto CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ
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Segur que els quatre lectors que té aquesta pàgina
recorden unes declaracions que va fer l’actual
ministressa de sanitat fa any i mig per mitjà de les
quals demanava a tota la humanitat màxima atenció
davant un fet que, segons ella, era un esdeveniment
històric a escala planetària. Només es tractava d’una
coincidència de dos governants que, al seu parer,
tenien moltes coses en comú però que feia especial
èmfasi amb el seu suposat progressisme. Aquest
magne esdeveniment còsmic ens havia d’aportar a
tots els éssers humans tot un seguit de beneficis d’un
abast incalculable que acabaria amb la crisi en un tres
i no res. Tot això m’ha vingut al pensament perquè
aquest cap de setmana també s’ha produït una
coincidència universal que es dona poquíssimes
vegades, però que als que som pobrets -fins i tot
d’esperit- ens produeix una joia sense estridències
que de seguida ens omple de momentània felicitat. Si,
de la mateixa manera que els eclipsis es produeixen
en comptadíssimes ocasions, la que jo els contaré no
acostuma a ser menys estranya. La resumiré en una
frase: han guanyat els meus dos equips i han perdut
els que sempre vull que perguen. Sembla mentida que
uns esdeveniments tan banals siguen tan difícils de
coincidir. Però la cosa ha estat així i jo no puc fer més
que alegrar-me i gaudir el moment amb energia, però
sense perdre les formes, la mesura, la esportivitat ni el
señorio. De tot això es desprèn una altra coincidència
a nivell planetari universal que ha tingut com a primera
i principal conseqüència  que els meus equips favorits
han desbancat els que ha perdut del lloc que
ocupaven a la classificació, que no és un altre que el
primer. Efectivament, tant un com l’altre han passat

d’ocupar la segona posició a la primera, la qual cosa
ha elevat aquesta colossal coincidència a un nivell que
podríem qualificar -sense pecar d’exagerats-
d’astronòmic. Tothom s’hauria de fer ressò de
l’esdeveniment, però com que es veu que jo dec ser el
més vagarós, allà que ho llenço per si algú es vol fer
ressò sense haver de demanar permís ni a mi ni a
l’amo. Potser la esgae eixa tinga alguna cosa a dir,
però a tant no arribo. Encara que no ho he dit, el
Benicarló va guanyar per quatre a zero a un equip – el
Torreblanca- que va justificar amb escreix la posició
que ocupa a la taula classificatòria. També he de
reconèixer que el partit es va fer molt llarg, tot el
contrari del que va passar dilluns a partir de les nou de
la nit. No sé quan duraran aquestes situacions, però
encara que només siga una setmana, “que nos quiten
lo bailao”. Però tot i això hi ha una cosa que em té molt
preocupat i que fa dies que no em deixa dormir: qui
farà les sacades d’honor al Bernabéu? Els dos
habituals d’aquests esdeveniments ho tenen cru. Un
que tenia més bolletes que ningú per a guanyar els
sorollós campionat d’uns cotxes que fan molt de
sorroll, ha renunciat a aquest honor per motius que es
veu que ningú no comprèn. L’altre habitual de les
sacades d’honor li va pegar massa fort a la pilota i un
suïs que passava per allà li va fotre lo pa del saquet.
Estic molt disgustat i amb una pena enorme al meu
cor. Però això si, sempre ens quedarà el cop de taló
del Guti.

Aquest proper cap de setmana no hi ha lliga. Es veu
que tothom se’n va de pont i han decidit descansar, el
proper partit del nostre equip tindrà lloc a la simpàtica
ciutat de Canet. El resultat lògic hauria de ser una
victòria clara dels nostres, ja que els portem deu punts
d’avantatge, però ja se sap que no hi ha enemic petit i
que cal deixar-se la pell al camp. Pos això. 

GRAN ESDEVENIMENT PLANETARI

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
247 dones de Benicarló tenen una ordre

d'allunyament amb les seus ex parelles. 43 d'elles
duen amb si un telèfon de telealarma. Actualment,
10 dones ho tenen sol·licitat, en un intent per
recuperar la normalitat en el seu dia a dia. 

Saben que és difícil, però en l'àrea de Benestar
Social del consistori benicarlando, troben una unitat
dedicada únicament a estudiar els seus casos. El 25
de novembre eren dones com elles les que llançaven
una veu en contra del maltractament mitjançant l’edició
d’un missatge positiu a través del llibre editat per
l'ajuntament de Benicarló, "Experiències positives pel
fet de ser dona", una recopilació de frases escrites per
dones benicarlandas que expressen les seues
vivències basades en el fet de ser dona. En totes les
frases arreplegades, destaquen especialment
conceptes com fortalesa, valentia, tendresa o capacitat
per a superar adversitats. El llibre s'ha confeccionat a
partir de la col·laboració de desenes de dones de
Benicarló que, voluntàriament, han escrit les seues
experiències en un llibre blanc com part dels actes
organitzats per a celebrar el Dia Internacional de la
Dona durant els dos últims anys. Les regidores de
l'Ajuntament també han participat amb la seua
aportació personal. I van ser elles precisament les
protagonistes de les accions reivindicatives
organitzades des del consistori. 

Sis regidores de tots els grups polítics amb
representació municipal van penjar un llaç de color
violeta en la façana de l'Ajuntament i llegien un
manifest conjunt per a rebutjar la violència de gènere
coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de

la Violència contra les Dones. Tal com afirmava la
regidora de Benestar Social, Sarah Vallés, la lluita
contra la violència de gènere "no entén d'ideologies
polítiques" i ha agraït la col·laboració de les regidores
en aquesta acció conjunta dels tres partits polítics que
ha servit per a mostrar la unitat i el compromís de
l'Ajuntament en aquest problema que afecta a la
societat. Segons dades que s'han fet públiques des de
la Regidoria de Benestar Social de Benicarló, la
violència de gènere és un problema real en el municipi
i les últimes dades constaten un increment de la
violència entre parelles joves. Per a plantar cara a
aquesta situació la Regidoria té en marxa programes
d'ajuda a les dones maltractades i gestiona altres
recursos com la teleasistencia i fa cursos de formació
en centres educatius per als més joves. En aquests
últims s'intenta reforçar aspectes com les relacions de
parella o l'educació en contra de la violència de
gènere, máxime quan molts dels alumnes estan vivint
en les seues pròpies carns la problemàtica a través
dels seus progenitors.

text i foto  NATÀLIA SANZ

CONTRA ELS MALTRACTES, UNIÓ MUNICIPAL

V i c e n t ,  a  l a  c a ç a  d e l  P u l i t z e r
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Benicarló va viure dissabte una completa jornada
fallera d'exaltació a les seues Falleres Majors del 2011 a
les quals seguint la fórmula adoptada fa uns anys, se'ls
va dedicar dos actes diferents. 

En el 31 aniversari de la Junta Local Fallera i amb nou
president al capdavant, els nervis van estar al llarg de tota la
jornada a flor de pell. Al matí, eren les falleretes infantils les
que centraven el protagonisme dels actes. El Museu de la
Ciutat de Benicarló es va convertir en el punt de trobada de
la comitiva oficial, que rebia al complet a Laura Ancosta
Vallés, Fallera Major Infantil de Benicarló. La comitiva es va
desplaçar en cercavila fins l'Auditori Municipal, on tenia lloc el
solemne acte d'exaltació de les noves representants infantils
de les falles infantils de Benicarló. Amb els nervis propis del
moment i l'emoció continguda van anar accedint a l'escenari
les components de la Cort d'Honor Infantil, que rebien de
mans de Pedro Manchón, president de Junta Local Fallera, la
banda que les confirma en el seu càrrec. I als sons de l'Himne
oficial de les Falleres Majors de Benicarló i l'Auditori posat en
peu feia la seua entrada Laura Ancosta, que rebia una
tancada ovació del públic assistent a l'acte. Laura rebia la
banda acreditativa de mans de l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo. A continuació era l'actriu benicarlanda
Laura Piñana qui prenia l'escenari per a exercir de
mantenedora, amb un discurs fora del normal i que va deixar
al públic sorprès. Piñana va construir un conte a través de les
vivències de la nova Fallera Major Infantil, que va veure
desfilar davant ella el seu passat, el seu present i el seu futur.
L'homenatge que li rendien les Juntes Locals vingudes
d'altres municipis, comissions de la ciutat i resta d'entitats,
tancaven l'acte.

Ja a la tarda el MUCBE tornava a centrar la recepció de
l'acte d'exaltació de la Fallera Major de Benicarló, Jesica
Chaveli Sánchez. La primera a arribar a l'antic convent de
franciscans era Blanca Carceller, que va presidir l'entrada de
les components de la Cort d'Honor del 2011. I elles van ser
les quals van formar el ramillet de benvinguda a la Fallera
Major de Benicarló, Jesica Chaveli, que amb prou feines
podia controlar l'emoció que l'embargava. La comitiva oficial
es desplaçava a continuació fins l'Auditori Municipal, que
repetia el ritual viscut al matí amb les més menudes. Així, les
primeres a ocupar l'escenari van ser les components de la
cort d'honor, que van rebre la seua banda acreditativa de
mans del president de la Junta Local Fallera. I com
representant de la ciutat, l'alcalde del municipi rebia en
l'escenari a Jesica Chaveli, Fallera Major del 2011 i li feia
imposició dels atributs que la distingeixen com nova
representant de les falles de la ciutat. Amb Jesica presidint
l'acte, era el torn de la mantenedora de l'exaltació, Natalia
Sanz, qui va fer un repàs per les singularitats de les falles
benicarlandas i va destacar el paper dels festejos en la
promoció turística de la ciutat. L'homenatge que rendien a
Jesica les delegacions falleres vingudes d'altres ciutats i les

principals entitats falleres i festives del municipi, posaven el
fermall d'or a l'acte.

text i foto NATÀLIA SANZ

JESICA I LAURA, FALLERES DE BENICARLÓ

El pilot de Benicarló José
Manuel Pellicer partirà
dimecres que ve cap al Marroc,
on romandrà vuit dies per a
ultimar la seua preparació
abans de prendre rumb a
Buenos Aires per a estar en
l'eixida, el dia d'any nou, en la
32 edició del Ral·li Dakar. 

Pellicer no perd cap oportunitat de fer
quilòmetres i mantenir-se en forma i el
diumenge guanyava l'última prova de
resistència del Campionat Autonòmic de
la Comunitat Valenciana que es va
disputar a Vinaròs. 

El pilot de l'equipe Burn-Xraids prepara a consciència
la seua nova participació en el prestigiós Ral·li que, per
tercera vegada es disputarà en el continent sud-
americà. Per a això Pellicer romandrà vuit dies en
territori marroquí, acabant la seua preparació i
adaptació a un terreny similar al que es trobarà a
l’Argentina i Xile. 

Mentre, el de Benicarló, continua sense perdre el
ritme de competició i després de participar en la prova
de resistència de dues hores i mitjana de durada a
Vinaròs, aconseguia alçar-se, amb la seua KTM, amb la
primera posició en una cursa amb 40 pilots en pista per
un terreny sec i polsós. 

Abans de partir cap al Marroc Pellicer comentava,
“només ens queda poc més d'un mes per a començar
la prova més important de l'any per a nosaltres i un dels
nostres objectius és arribar físicament ben preparats,
per això l’estada del Marroc em servirà per a adaptar-
me a un terreny similar al que em trobaré a Argentina i
Xile i continuar agafant fons per a una carrera on
mantenir la constància durant els 16 dies que dura
aquesta, és molt important per a assolir un bon resultat.
El diumenge vam estar a Vinaròs, en una prova de
resistència, i córrer prop de casa sempre és gratificant.
Havia una graella amb un nombre important d'inscrits i
amb pilots joves que vénen molt fort”.

text i foto  VICENT FERRER

El pilot benicarlando Pellicer ultima la seua preparació del Dakar 2011 al Marroc 

Tac, tac, tac. Hi ha pocs sorolls tan seductors com el d’una
pilota de bàsquet botant. Té ritme, intensitat i fins i tot sona bé,
tres característiques que haurien d’aparèixer en qualsevol
secció d’esports d’un mitjà de comunicació. Tac, tac, tac. El so
s’encomana, convida a moure les cames i a ser actius, a

prendre la iniciativa sense esperar veure què fan els altres.
Tac, tac, tac. S’ha de ser constant i tenir mètode per
mecanitzar l’acció, una virtut que et permet aixecar la vista per
comprovar què passa al teu voltant. I explicar-ho. Tac, tac, tac.

Pocs dies abans del bateig de l’ARA, molta gent intenta
imaginar-se com serà aquest projecte multiplataforma. Als
que tenim la sort de viure el procés des de dins, tothom ens
ho pregunta amb curiositat. Poques iniciatives, comunicatives
o d’altres àmbits, han estat capaces d’engrescar últimament
tanta gent bona i de generar tanta expectativa. Deu ser veritat
que la il·lusió s’encomana, perquè al número 119 del carrer
Diputació n’hi ha molta, però fora, encara n’hi ha més.

Tac, tac, tac. El tacte rugós de la pilota és addictiu i ens
incita a repetir l’experiència com més aviat millor. Un
necessita tornar-hi una vegada i una altra. Sempre. Tac, tac,
tac. Sona a mig camí entre el batec d’un cor i els timbals de
festa, un ambient ideal per crear coses interessants. I riure.
Tac, tac, tac. Els tous dels dits transmeten sensacions que,
sense saber com, ens fan sentir millor. Ens canvien l’estat
d’ànim. Ha deixat de ploure. Tac, tac, tac.

text i foto ARA.CAT / ÀLEX GOZALBO

Una il·lusió que s’encomana
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Comença el compte arrere per a la 13ª representació
teatral de L’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. L'associació
cultural del mateix nom, encarregada del muntatge, ultima els
detalls necessaris per a fer gaudir al públic amb la recreació
del Naixement de Jesús a la Sénia de Pau, situada en el
terme municipal de Benicarló.

L'estrena d'aquesta edició tindrà lloc el dissabte 11 de
desembre a les 21’30h. en l'Auditori Municipal, repetint-se la
representació el diumenge 12 de desembre a les 19h. Com
tots els anys, l'associació ha engegat el mecanisme de venda
anticipada per a les representacions, que es realitzarà en el
Centre Òptic Eva Marín, (Pl. Emperador Carles I). Els primers
en beneficiar-se de la venda anticipada seran els socis de
l'entitat, que podran adquirir les seues entrades numerades
en horari comercial el divendres 3 de desembre, dissabte 4 i
dimarts 7 de desembre. Passat aquest termini les entrades
restants es posaran a la venda per al públic en general, del 9
al 12 de desembre en el mateix centre òptic, i en la taquilla de
l'Auditori els dies de la representació des d'una hora i mitja
abans d'iniciar-se les representacions. 

Laura Piñana, directora d'aquesta edició de L’Estel ha
avançat algunes de les novetats de les representacions
d'enguany. Així, a més de la remodelació de part de l'escenari,
amb la incorporació de la representació gràfica de l'Ermita de
San Gregori, els personatges inclouran importants
modificacions. En el cas d'Anna, la protagonista invident de la
primera part de la representació “serà interpretat per dues de
les nostres actrius més veteranes”. Així, el primer dia serà una
d'elles la protagonista, mentre que el diumenge altra de les
actrius assumirà la identitat de la filla de Pau. “És una manera
d'enriquir el muntatge, amb l'aportació de visions diferents de
posar-se en el paper”, assegura Piñana. D'altra banda, s'ha
augmentat el nombre d'actors que apareixen en la primera
part del conte de Jaume Rolíndez. “Per sort cada vegada són
més els que volen participar de L’Estel del Collet i, a més de
fer un bon planté, creixem en actors de totes les edats”, va
confirmar José Luís Guzmán, Síndic Major de l'entitat. I és
que malgrat les retallades pressupostàries derivades de les
ajudes que rep l'associació, L’Estel de vuit puntes tornarà a
creuar el cel de Benicarló un any més, avançant l'entrada d'un
Nadal que arribarà de nou carregada de tradicions, imaginaris
i il·lusions benicarlandes.

text  i foto NATÀLIA SANZ

AUGMENTEN ELS ACTORS DE L’ESTEL DEL COLLET

El gest de Gonzàlez (Pons), abraçant un sahrauí, en la
manifestació contra la política genocida del Marroc i la
bleda –la política bleda- de Rodríguez Zapatero, no és
creïble: un partit declaradament xenòfob com el PP no pot
fer oblidar, amb aquella mostra de solidaritat (!), la seua
política de caire racista envers els immigrants –ni que
siguen de l’antiga colònia espanyola-, als que ha culpat de
la delinqüència al carrer, drogat per extraditar-los o promès
llocs de treball, si prèviament se’n tornaven (?) al seu país.
Encara ara, passeja a una diputada del partit de Sarkozy
pels barris perifèrics d’algunes ciutats catalanes de majoria
immigrada, per exhibir el malestar dels veïns.

Però clar, tot val per desgastar al president del govern, ni
que siga en contra de les conviccions “populars”, en
polítiques d’immigració. O pot ser que, arran de la visita del
Papa, s’han convertit i ara es comporten amb humanitat:
seria el primer “miracle” de Ratzinger, a anotar de cara a la
seua futura beatificació, ara que sembla que la de Wojtyla
–per haver protegit al pederasta Maciel, el fundador dels
legionarios- es troba paralitzada.

Això serà.
Marc Antoni Adell

En la conversa mantinguda pel Papa amb el
periodista Peter Seewald, Ratzinger admet –per
primera vegada- l’ús del preservatiu, bé que limitat a
la prostitució masculina (?!), no sabem si en
connivència amb algun poderós “lobby” del sector o
perquè el Sant Pare se n’adona que no hi ha res a fer,
oposant-se al condó, ni tan sols entre els catòlics.

Clar que igual està llançant un missatge a favor de
reconèixer i regular la prostitució –ara masculina i la
femenina quan?- als governs, fins i tot als
suposadament progressistes.

Podria ser.

Marc Antoni Adell

NO ÉS CREÏBLE CONNIVÈNCIA O APERTURA?

EL BLOC DEMANRÀ AL AJUNTAMENT QUE REFORCE
LA SEGURETAT EN LA CRUILLA DEL VIAL DE LA
CARRETERA DE CALIG I l’IVADIS

El Bloc per Benicarló demanarà a l’equip de govern del
PP encapçalat per Marcelino Domingo, que reforce la
seguretat vial a la carretera de Càlig, especialment en la
mitja rodona que que dona accés al Centre Ocupacional
IVADIS.

El Bloc farà aquesta petició desprès d’haver parlat en
alguns usuaris de la via que han exposat “la falta de
visibilitat que te aquesta mitja rotonda” i que consideren
que es un perill a l’hora de creuar la carretera de Càlig per
accedir al centre.

Un altra de les peticions que faran al Consistori
benicarlando serà que es repinten les senyalitzacions vials,
“com el pas de peatons que ja ni es veu”, “les senyals de
trànsit que estan en un lamentable estat de conservació”,
així com “canviar la barana del pont que creua l’N-340 que
esta molt deteriorada i plena d’òxid”. 

També han fet referència al galibo del pont “que no
sabem per quin motiu no esta operatiu” i que esta
provocant de tant en tant accidents de conductors que, per
desconeixement, pensen que el seu vehicle passarà per
baix quan no passa. Per al BLOC es pot produir un
accident greu per la mala senyalització com ja s’ha pogut
intuir reiteradament.

Els nacionalistes recorden que el tram de la carretera de
Càlig fins a la bassa de Sales és de titularitat municipal i la
responsabilitat del bon estat de la via es de l’Ajuntament de
Benicarló. No entenem com “es gasten diners de tots en
altres coses i no adecenten l’entrada que Benicarló te des
del Maestrat i milloren la imatge de Benicarló”.

Per últim afegeixen que “tal com s’han manifestat els
veïns, així ho demanem nosaltres”. No entenien com una
via que, tan l’alcalde com el regidor de Serveis Eduardo
Arín, han d’utilitzar qüasi tots els dies no vegen les
deficiències que te, “i que en algunes coses son
gravíssimes”.

col·laboracions: 

laveubenicarlo@terra.es
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Querella criminal contra el Ministeri de Medi
ambient, després de nou anys de negociacions,
reunions i acords.

Els veïns de la costa nord de Benicarló no esperaran si
més no a la reunió que es realitzarà abans de finalitzar l'any
entre les administracions municipal, autonòmica i central per
a determinar les actuacions que s'han de realitzar per a
frenar la regressió marina que està acabant amb les seues
propietats. Sense anar més lluny, el passat mes d'octubre
van perdre entre dos i tres metres de front terrestre engolit
per un potent temporal que va assotar la costa. L'última
notícia que han tingut és del fiscal al que van presentar una
denúncia contra el ministeri, qui aconsella en la seua
sentència que es dirigisquen al jutjat d'instrucció. “En un
primer moment va arxivar el nostre cas perquè al demanar un
informe al consistori, el tècnic municipal va dir que estem
assentats sobre terreny rústic”, va explicar Manolo Roca,
portaveu de l'entitat, qui va denunciar a més que “va ometre
que de 1.965 al 86 era urbanitzable i aquestes són les dates
en que es van construir les nostres cases”. Així les coses, els
veïns no han tingut més remei que aportar al fiscal la
documentació que demostra la legalitat dels seus habitatges
“i ha estat quan ha recomanat que presentem una querella en
el jutjat”. “Després de 9 anys de barallar-nos no hem vist que
s'haja fet cap obra de contenció, pel que fins que no facen res

nosaltres no pararem”, va anunciar Roca. A més de la
denúncia que pensen presentar aquesta setmana,
sol·licitaran per escrit a l'ajuntament de Benicarló la creació
d'una “gerència d'urbanisme independent perquè emeten
informes de la costa nord” ja que sostenen que els tècnics
municipals “no són independents” i que “tot ho fan per a fer-
nos mal, no és lògic el que està passant”, va lamentar Roca.
Referent a l'anunci del ministeri, que han licitat la redacció
d'un estudi de la zona, els veïns s'han mostrat més que
escèptics. “No volem més estudis. En el 2002 es va fer un i
entre 2003 i el 2006, un altre”, va recordar el portaveu de
l'entitat. En aquest últim informe emès pel ministeri,
s'afirmava que donat l'estat de precarietat i fragilitat del front
litoral en el 2012 començaran a caure les edificacions
existents en la zona.  

Així, va recomanar als tècnics ministerials que “l'única
cosa que han de fer és posar espigons enfront de la costa,
nosaltres els direm on perquè no els coste molts diners”.
Roca va sostenir que l'estudi que els veïns han realitzat està
basat en membres de l'entitat que coneixen amb detall els
fons de la costa nord al ser aficionats al submarinisme i a
especialistes “en corrents marins, que ens ho han dit”.
Finalment l'entitat ha anunciat que dos mesos abans de les
eleccions municipals reuniran als seus socis “per a explicar-
los què ha fet cadascun dels polítics actuals per la costa nord
de Benicarló”. Roca va avançar que “l'únic que ha estat al
nostre costat és l'alcalde, Marcelino Domingo”, mostrant-se
especialment crític amb el portaveu del PSPV, Enric Escuder.

text i foto NATÀLIA SANZ

PROPIETARIS DE LA COSTA NORD DEMANARAN EL VOT PER AL PARTIT POPULAR

Em sembla evident que el principal resultat
de les eleccions catalanes del passat diumenge
és el fet que el catalanisme polític recupera el
protagonisme en l’escena política catalana. CiU,
ERC (encara que és el grup polític més castigat
pel seu electorat) i SI (que entra amb força com
a nova plataforma política en el Parlament de
Catalunya) sumen conjuntament 76 escons, el
que suposa la majoria absoluta dels 135 que
composen l’hemicicle. Això els ha de permetre
articular veritables polítiques de construcció
nacional, si és que és el que realment volen les
tres formacions.

Per una altra banda, la salut democràtica catalana és
envejable, tant per la diversitat de partits polítics que
configuren el nou arc parlamentari com pel debat que ha
hagut durant tota la campanya que, en general, ha
permès que totes les forces polítiques tingueren la
oportunitat de dir la seua. Els mitjans de comunicació
catalans, nombrosos i plurals, també han contribuït.
Segurament algú pot no estar d’acord amb açò, però no
puc arribar a una altra conclusió al comparar l’escena
política catalana amb la valenciana.

CiU obté una majoria simple còmoda, però no un xec
en blanc, i això és bo, doncs tots hem patit el rodet de les
majories absolutes. Ací al País Valencià vam patir primer
la del PSPV i des de fa 15 anys la del PP.

Solidaritat ha entrat gràcies a la vinculació del seus
líders amb la campanya de consultes per la
independència de Catalunya. Ha estat una estratègia
molt intel·ligent per part seua. És una bona mostra del
que els ciutadans volen dels polítics, activitat i accions
concretes i no tanta retòrica.

ERC ha estat, com ja he dit, el partit més castigat pel
seu electorat, però no deixa de ser una força política a
tindre en compte en l'aritmètica parlamentària amb els
seus 10 escons. A més, és un partit històric que
segurament sabrà fer la reflexió interna que li cal per
encarar el futur. Ja ho ha fet en altres ocasions.

El toc de preocupació el donen el creixement de
l’extrema dreta: el PP ha arribat a 18 escons escorant
encara més el seu missatge cap a posicions xenòfobes,
Ciutadans ha mantingut els seus 3 escons i PxC ha estat
a punt d’entrar. Ciutadans és un partit que crec que en el
futur ens donarà sorpreses desagradables. Pensava que
no consolidarien els resultats de fa quatre anys, però ho
han aconseguit. S’ha sabut maquillar molt bé,
transmetent una imatge jove i moderna alhora que
seriosa.

El PSC s’ha desinflat encara més des dels resultats
amb Maragall com a líder. Els socialistes catalans s’han
quedat ben sols, fins i tot a Madrid preferien la victòria de
CiU, de cara als pactes posteriors a les eleccions
espanyoles de 2012. Açò evidència la irrealitat de creure
que es possible conjugar l'identitat espanyola i catalana.
Respecte a les identitats nacionals, ja ho cantava Machin:
“como se pueden querer dos mujeres a la vez, y no estar

loco”.

El catalanisme recupera Catalunya Irreflexions

text  RAÜL BURRIEL

http://irreflexions.blogspot.com/
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seguretat i la intimitat personals. I
és que segons hem pogut saber, a
un ciutadà que va sortir a la portada
d’un mitjà de comunicació, per
donar la seua opinió sobre el treball
dels partits polítics dins del cicle de
preguntes que van fent a gent del
carrer, li han omplit la porta de casa
d’escopinyades i alguna que altra
pixerada. Diuen les males llengües
que si ha estat algun veí o superveí
a qui no li han agradat les
declaracions. Viure en una societat
democràtica, votar de tant en tant i
reclamar que treballen més els
funcionaris no és garantia que tots
sapiguem com funciona, veritat?

I ARA què?
Hem anat al quiosc i l’ARA, el

nou diari multiplataforma i en
català, vertadera amenaça  per a la
supervivència del nostre pamflet,
no ha aparegut per Benicarló. Mi

gos en un pos. I una desil·lusió per
a molta gent perquè, entre altres
coses, no hi podrem llegir el nostre
amic i excolaborador Gozalbo. De
fet, sembla que el diari es distribuirà
als quioscs de les capitals
valencianes, però no més enllà...
Les fronteres lingüístiques, cada
dia més clares.. i la pela és la pela. 

Les apostes eclesiàstiques de
Marcelino

Xurrimango ens ha confessat
que, de la porta de ca seua al peu
del campanar, veu passar cada dia
a Marcelino que va a posar-li una
espelmeta al Crist de la Mar pel
farol de les carreteres. El Crònica,
en un titular entre críptic i el·líptic,
diu que això ho tindrem al sac i ben
lligat a desembre perquè
supermarce li ha arrancado a
Camps el compromiso de licitar la

obras. Que les deu pagar de la
butxaca el Molt Honorable? Que ha
d’anar gemegant l’alcalde? Per què
no les paga Fabra, que és qui l’ha
designat com a proper candidat?

Apostes telefòniques
En les enquestes telefòniques

realitzades recentment també es
pregunta per Redorat com a
possible alcalde. Per si de cas,
nosaltres ja li recomanem que pose
espelmetes a sant Judes Tadeu,
que va molt bé per a  situacions
desesperades. I per si no en sap,
ací li posem unes oracionetes
d’eficàcia provada:

Honremos a nuestro Protector,

San Judas Tadeo, con una buena

Confesión y una Comunión

fervorosa. Así nos haremos más

agradables a Dios y obtendremos

del Santo Apóstol más fácilmente la

gracia (llegiu gràssia) que pedimos.

Ruega por mí para que reciba yo

los consuelos y el socorro del cielo

en todas mis necesidades,

tribulaciones y sufrimientos,

particularmente (ací poseu los

viales de Peñíscola y Càlig desde

Benicarló), y para que pueda yo

bendecir a Dios en tu compañía y

con los demás elegidos por toda la

eternidad.

De tota manera, millor podria ser
el que proposa, de manera ben
assenyada, un altre tafaner. Heus
ací: si tenim en compte que el Crist

de la Mar és l’únic que fa miracles
en aquest poble, el que ha de fer
Redorat o l’alcalde és fer la
processó per la carretera de Càlig,
que segur que brotarà l’asfalt del
terra i tindrem una carretera nova. 

Carretera Blo-Pla
Però parlant de l’ídem, el que no

diu Marce és que no tindrem pont
(sembla que no hi ha quartos) per al
Barranquet. Si algun dia fan eixa
carretera que ara l’alcade diu que li
faran però per a la qual encara
ningú sap d’on sortiran els diners,
segurament ficaran un servei de
barquetes quan les riuades i algun
amic ho explotarà. Ja ho vorem,
que diuen els cegos. 

Canvi de cromos
En situació de crisi, cal

assegurar-les totes, com fa
l’afortunat president de la Dipu, i
tindre numerets de totes les rifes.
De fet, és el que ha fet la seua
família des que, a mitjan segle XIX,
va accedir per una xamba, al poder
fàctic de Castelló. Mireu la foto,
representats de la cultura, la salut i
la política locals en acte
d’intercanviar paperetes de loteria.
Ens preguntem si deuen ser de la
penya, del partit, de l’escola o de la
farmàcia.

ve de la pàgina anterior

Els comerços de Benicarló sortejaran 70 menús
entre els clients que realitzen les seues compres en
els establiments associats entre el 1 i el 23 de
desembre. 

La Regidoria de Comerç, la Unió de Comerços i
l'Agrupació de Restaurants han engegat la campanya
"Et convidem per a Nadal" amb l'objectiu de difondre i
potenciar l'activitat comercial de la ciutat durant les
pròximes festes nadalenques. De l’1 al 23 de desembre,
els comerços de Benicarló portaran a terme una nova
iniciativa per a fidelizar als clients. Es tracta de la
campanya "Et convidem per a Nadal", que compta amb
la col·laboració de l'Agrupació de Restaurants de
Benicarló i que consistirà a realitzar un sorteig de 70
menús nadalencs entre els clients que realitzen una
compra de més de 10 euros en els comerços de la
ciutat. Els compradors han de ser titulars de la targeta I-
MÁS, una iniciativa que s’ha engegat recentment i que

ja ha aconseguit captar 2.350 clients. Per la seua
banda, el Mercat de Benicarló, que de moment encara
no compta amb el sistema de lectura de la targeta I-
MÁS, també participarà de la campanya i anirà
dipositant en una urna els tiquets de compra dels clients
que hagen fet una compra superior a 10 euros. El 23 de
desembre es farà el sorteig oficial dels 70 menús, que
els afortunats podran degustar durant les festes de
Nadal i també durant el cap de setmana de la Fira de
San Antoni. Els únics dies que els restaurants no
serviran aquests menús seran els de les festes més
assenyalades, com els dies de Nadal, Cap d'any o Reis.
Aquesta és una nova iniciativa per a fidelizar als clients
dels comerços de Benicarló, un objectiu que ja s'està
aconseguint amb gran èxit a través de la targeta I-MÁS.
Des del passat 18 d'octubre, dia de la posada en
funcionament de la targeta, fins a avui mateix, els 2.350
titulars de la targeta s'han gastat 191.776 euros als
comerços de Benicarló i s'han fet 4.400 operacions,
amb un acumulat de 9.993 punts. Açò significa que els
titulars de la targeta tenen en total un descompte de
quasi 10.000 euros als comerços de Benicarló

text i foto NATÀLIA SANZ

NADAL ALS COMERÇOS

L'ajuntament de Benicarló desestimarà les dues
al·legacions presentades al projecte d'obertura del vial
Corts Valencianes II. Així ho ha anunciat l'edil
d'Urbanisme, Antonio Cuenca, qui va especificar que es
tracta dels dos propietaris que no van signar la cessió
mitjançant conveni d'aprofitament urbanístic que el
consistori els va oferir a tots els afectats. “Ara haurien
d'anar a la Caixa General de Dipòsits perquè els abonen
les expropiacions”, va assegurar. 

El projecte d'obertura de l'avinguda va finalitzar el seu
termini d'exposició al públic dilluns passat, després del temps
que el consistori va habilitar després que fóra aprovat pel ple
del passat mes d'octubre. Finalitzarà d'aquesta manera el
tràmit administratiu que permetrà l'obertura completa d'aquest
vial, que es convertirà  en la via de circumval·lació per al
trànsit provinent de la N 340 des de la Caserna de la Guàrdia
Civil. La contestació als veïns que han al·legat durant el
termini d'exposició al públic no retardarà l'inici de les obres,
que està previst comencen abans que finalitze l'any. 

Més complicat sembla l'inici de les obres d'ampliació del
pavelló poliesportiu municipal que encara estan pendents
d'iniciar-se després de mesos d'espera per part del consistori,
que ha instat l'empresa adjudicatària en diverses ocasions
perquè comence els treballs. L’ultimátum enviat fa pocs dies
en forma de burofax va donar els seus fruits i els encarregats
de realitzar les obres “van posar a les màquines a treballar”,
va explicar Cuenca. En l'escrit el consistori va requerir a
l'empresa perquè en el termini d'una setmana explicaren el
motiu del retard en l'inici dels treballs. “Ara veurem si el que

diuen convenç els serveis tècnics, que són els que han de
donar el vist-i-plau”, va detallar l'edil d'Urbanisme. El problema
ara pel consistori és que l'empresa adjudicatària dels treballs
ha enderrocat la paret del pavelló annex al poliesportiu,
deixant obert l'espai i provocant tot un seguit de molèsties als
nombrosos usuaris de l'espai. Aquesta actuació era
necessària per a establir la comunicació amb el nou edifici
polivalent, que es construirà en la part del darrere de l'annex.
No obstant això el solar està buit i sense cap màquina o
operari treballant en ell. L'empresa ni tan sols ha realitzat els
fonaments de la nova sala, destinada a cobrir la demanda dels
diferents clubs de la ciutat. Així les coses, l'annex queda ara
obert de bat a bat per als enemics de l'aliè, que ho tenen ben
fàcil per accedir a l'interior de les instal·lacions esportives. Les
obres tenien un termini d'execució de 78 dies, un pressupost
de 271.000 euros i estan incloses en el Pla E.

text i foto NATÀLIA SANZ

DESESTIMEN LES AL·LEGACIONS A CORTS VALENCIANES II
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Ponga un político en su

empresa 

Segons hem pogut escoltar, el
primer magnat del moble
benicarlando (i d’altres afers
immobiliaris), diuen si es pot
presentar a les properes eleccions
locals. No sabem per quin partit,
però si molt ens esforcem quasi que
ens ho arribarem a imaginar. I és
que, és clar, si van mal dades,
sempre pots mirar què pot fer per tu
l’Ajuntament. Per exemple, renovar
del mobiliari de les dependències
municipals. Si Marce està omplint
del formigó totes les obres
públiques... Els empresaris de
Benicarló han descobert com sortir
de la crisi: tocar mamella!

Platja Mar Xica, Bandereta
Que no deu ser molt bo banyar-

se allí, ho tenim molt clar, però en
aquest temps? Doncs encara tenim
la bandereta roja de Kuen-ka que,
segons ell, indicava que allí no et
podies banyar. No creiem que ningú
gose banyar-se en aquests dies de
fred però... Això sí, tanta polèmica
per les coliformes, la merda, el fax,
el tancament de la platja i no sabem
quantes històries més i ara, què
hem d’entendre, que encara no et
pots banyar allí?  Doncs, no havia
sortit aquest senyor hi havia dit que
l’emissari estava apanyat? O

haurem de fer cas a les seues
últimes paraules, segons les quals
“todo funciona con normalidad”,
llençant la merda a dos km. Quin
ressort de la seua polifacètica
personalitat l’ha traït: la memòria o
el subconscient? Aneu a saber.

El cartell del Catalan era de
Conselleria! L’han reciclat!

I el de l’obra de l’avinguda del
Papa Luna, de les palmeres, també
és reciclat. S’ho han agafat
seriosament això del reciclatge les
empreses que fan els panells
anunciadors de les obres públiques.
Ara, el que és curiós és que tant fa
de quina administració siga, el del
Catalan, del Plan ZP, per darrere
era de la Conselleria d’obres
públiques. Com estan les coses. De
totes maneres, la mesura garanteix
que els governs del PP no facen
més grans els del Pla Tu confia i no
córregues, com ha passat en tants
llocs.

Reportera fallera
Els discurs, 26 fulls, en lletra a

gran tamany, que els anys passen i
la vista ja no és la que és. Amb
carpeta per poder passar els papers
sense haver de llepar-los mentre va
cantant lloances falleres. El passat
cap de setmana, la nostra intrèpida
reporterafalleramantenidora va fer
el seu discurs davant un auditori
completament entregat a l’acte.
Fins i tot la redacció de La veu, que
es troba cada divendres, va fer
festa davant aquest espectacle de
lluentor fallera per poder assistir al
magno acontessimiento. I quin goig
de bellesa i d’harmonia i de frescor
d’aigua i aljub de fraternitat, que
exclamaria el sempre inspirat
Rolíndez. Aquest acte enceta una
nova etapa en les relacions entre el
món faller i La Veu. D’ara en avant,
no n’hi hauria prou amb la secció
que hi dediquem les setmanes
prèvies a sant Josep i haurem
d’ampliar la cobertura amb unes
pàgines fixes que durant tot l’any
informen els benicarlandos de les
vicissituds i els tràngols de les
sacrificades comissions. Des d’ací
emplacen la senyora directora
perque en prenga nota i encomane
la faena a qui ja sap.

Sortir a la foto i retratar-se
Les paradoxes de la vida fan que

no sempre siga qui ix a la foto el
que queda retratat.  De fet, sortir a
les portades d’alguns mitjans locals
pot comportar greus perills per a la

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

e vist que el tema de la
setmana parlava
d'economia i, per tant, de
crisi. No ho he volgut ni

llegir, sempre són tot misèries. Qui no
sàpiga criar conills i gallines, que
n'aprenga; qui no tinga un trosset de
terra per planta quatre tomaqueres
quan siga el temps, que el compre... i
així fins que ens adonem que -no
tindrem més remei- del valor que té,
per exemple, un plat de calent. El
poeta andalús ho va dir, que solo

(sense accent, eh!) el necio confunde

valor y precio. En aquest país nostre
(quin?) i en aquest poble nostre
(aquest) hi ha hagut i hi ha molt de
necio. Perdó encara, som molts els
que tenim unes prioritats del tot
idiotes com ara conduir un cotxe gran
o tindre un vestit de fallera admirable.
En fi, més val no capficar-s'hi. 

Ara però que parlo d'ostentacions.
He vist a La Veu que ja torna a moure
el món faller a Benicarló. Ah, com em
neguiteja tot això. Bé sap, senyora
Garcia, que fa molts anys que sóc
lector habitual de la seua revista, però
açò no ho puc pair. Si vosté fóra, que
sé que no ho és, una directora com
cal, prohibiria que la seua revista
traguera notícies d'aquesta mena. Sí,
sí, els benicarlandos ja han començat
a cremar, a cremar! Diners que s'han
guanyat honradament treballant. On
s'ha vist això? Ho veig del gènere
absurd. Com pot un assalariat, és un
dir, fer hores a la fàbrica per després
anar-se'n a llençar el seu esforç en un
boom, un pet pete pet o un filla, tu
patisques que el teu vestit serà el
més... Veig molta desgràcia en això. I
em consta que hi ha casos de
persones que han arribat a demanar
crèdits als bancs per poder bufar i ser
l'enveja d'uns i la riota d'uns altres.
Trobo que pares i mestres haurien
d'allunyar els xiquets d'aquestes
celebracions que tenen com a finalitat
última  la crema simbòlica de diners.
No es tracta de cremar una estoreta
velleta, no, es tracta de pegar-li foc a

la suor. El model, l'esperit faller,
insisteixo, no és l'adequat per educar
el jovent en valors. Si per xalar-nos-
en hem de comprar-nos un vestit,
hem d'anar a la perruqueria no sé
quantes vegades, hem de comprar-
nos fotografies, fer regals... no anem
bé. Abans (quan és abans?) el
personal en tenia prou amb una mica
de companyia per fer festa, les
gateres eren més humils i no
sovintejaven tant; ara però, es veu
que els temps han canviat. I no hi ha
més. 

Genial el fotomuntatge (perquè
deu ser un fotomuntatge) del gos
policia que ha adquirit l'ajuntament.
Queda clar que es tracta d'un gos
policia i no al revés. Queda clar. No he
llegit si ja ha començat el concurs per
batejar la bestiola en un altre acte de
participació ciutadana sense
precedents en la nostra vida local. A
mi me n'agraden molts. Sóc un clàssic
i tot el que no siga Bob, Tom, Lucero i
coses semblants no m'acaben
d'omplir. Sí, podria fer una concessió i
recórrer a la ficció i tampoc estaria
malament que li posaren Rintintín,

Rex o Pluto. El que no estaria bé seria
adjudicar-li el nom  d'un polític local tal
i com em penso que passaria. Ara,
perquè resultara rendible, trobo que
convindria comprar també una gossa
de la mateixa raça i fer-los criar,
vendríem  els cadellets a bon preu, en
podríem comprar més i així fins
esdevenir un poble de gossos. De
gossos de raça, que ací som tots molt
fallers i uns xitxos d'aqueixos
carregats de puces no ens anirien bé. 

I ja està. Trobo que desvariejo
massa. Igual són els cafés amb llet
que m'acabo de prendre tocadets
amb una miqueta de conyac per tal de
curar-me el refredat. Per cert. L'article
de Joan Heras sobre Sa Santedat em
pareix del tot encertat. Lúcid com
sempre, el seu col·laborador fa
comparances pertinents i
assenyades. 

I ara sí. Quin problema tenim amb
els accents, senyora meua? No sap
ningú d'aqueixa casa que fa lleig
escriure “policía” a la portada i encara
insistir i tornar-ho a posar dins? Per
favor, per favor! Adéu!  

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

text EL LECTOR

En situació de

crisi, cal

assegurar-les

totes, com fa

l’afortunat

president de

la Dipu, i

tindre

numerets de

totes les rifes. 

H

Trobo que convindria comprar també una gossa de la
mateixa raça i fer-los criar, vendríem  els cadellets a bon
preu, en podríem comprar més i així fins esdevenir un
poble de gossos...
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L’ull que tot ho vol veure
Sembla que al govern del partit

popular benicarlando li han vingut
les presses ara al final de la
legislatura. No ho diem pel que fa a
la gran quantitat d’obres que tenen
el poble alçat i que emboliquen el
seu trànsit, no (que també podia
ser), ho diem pel fet que en dos
dies i amb quatre pedaços,
sembla, volen apanyar el que ha
estat, entre d’altres, la seua gran
pífia electoral: la seguretat ciutadana. I tot,
amb un gos i quatre càmeres de vigilància que,
pel que sembla, no seran utilitzades,
principalment, per a la seguretat ciutadana.

Si pot sonar ridícula la història del gos, amb un
ple extraordinari per voler-lo comprar, que no
adquirir, perquè a l’encarregat de mantenir-lo no li
agradava els que havia vist, no parlem pel que fa
a les càmeres de vigilància que, en un plis-plas,
en paraules del regidor Marzal, “Introduirem el
número de la matrícula i una alarma ens indicarà
quan el cotxe passa per la càmera”, i ja tindran el
trànsit regulat.

Podem entendre que les càmeres de vigilància
servisquen també per aquesta funció però creiem
que tal volta seria millor utilitzar-les per vigilar
aquelles zones de la ciutat més susceptibles de
robatoris o conflictives. I és que, en aquest poble,
no cal ser un linx, i no necessitem càmeres perquè
ens ho ensenyen, per saber quins són els punts
negres i les hores més conflictives del trànsit
rodat. Sé sap des de fa anys. 

Ni açò és Nova York ni estem
rodant una sèrie del CSI del mateix
nom, ni tenim cap necessitat d’anar
introduint matrícules per veure si
enxampem un xoriço amb un vehicle
robat.

El problema és que actuar sense planificació,
canviant la direcció dels carrers, un any si, i un
altre també (i una altra vegada ara, segons indica
el mateix regidor Marzal), no ficant tots els efectius
policials que calga al carrer, sense motoritzar,
l’únic que servirà és per deixar-nos com estàvem.
Bé, com estàvem, no! Amb unes càmeres que ens
hauran costat uns bons diners i que llegiran mol
bé les matrícules dels vehicles quan el policia de
torn, avorrit, les introduïsca perquè el seu cap li
haurà dit que cal saber qui passa pel seu davant.

Però dels vuitanta i pico policies que hauríem
de tindre per població, que havia estat bandera del
grup popular per a guanyar les eleccions, per
garantir millor la seguretat i regular el trànsit allà
on calga, d’això ja no se’n recorda el regidor
Marzal. Bona memòria selectiva, si senyor!

Ja saben vostés, quan passen amb el seu
vehicle per davant de l’ull que tot ho veu, i no
precisament el del Gran Hermano,... saluden.
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Carxofa: per a Mans Unides. Pel seu treball continu contra la fam al món, reflectit amb a seua
20a concentració festiva amb bicicleta a la plaça de sant Bartomeu. Van acudir més sis-centes
persones, per recordar-nos que aquest problema mundial encara és molt present, sobretot ara,
en aquests temps de crisi econòmica. Gràcies pel vostre treball en pro de l’eradicació de la fam
al món. Encara que simbòlica. ací teniu aquesta carxofeta.

Panissola: ara resulta que la Confederació Hidrogràfica del Xuqer no té cap constància de cap
sol·licitud de la Conselleria d’un pont per creuar la rambla d’Alcalà. Què licitaran de la carretera?
Una arruixada de quitrà i quatre palets per poder passar quan la rambla baixe plena? Este és el
compromís que li ha “arrancat” a Camps el nostre alcalde? Una panissola no és prou, un camp
ple és mereixen!

Ni açò és Nova York
ni estem rodant una
sèrie del CSI...


