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08-12-2008 Dilluns. Convit del casament de
Bikram (continuació)

Acabat el convit, ens fem unes fotos de família i ens
quedem quatre perduts a fer-nos, no la última, sinó les
últimes. Unes cerveses que han amagat a posta per als
borratxos. Ens posem a la barra mentre els cambrers
van netejant la sala.

Ací al Nepal, actualment, les festes han d'acabar
abans de les deu de la nit. Quan són tres quarts d'onze
ens apaguen les llums i els quatre que quedem ens
n'hem d'anar cap a casa.

Anem a ca baje i en ser allí Àmala ve i ens porta una
botella de raksi i uns quants gots. Quan la veu Cinta
s'encén el flama: “Què no heu begut prou?” - diu, i la fa
recular cap a la cuina.

Ens hem quedat sense fer l'última.
Jo torno de paquet amb Anil que va ben arreglat de

papers. Si el feren bufar, segur que fondria  l'aparell.
Poc a poc, sense corre i assegurant-se hem anat cap a
Sitapaila. Bé, si ho estic escrivint i contant és que he
aplegat bé a casa sense obrir-nos el cap.

Això sí, Cinta abans de sortir tota alarmada,
senyalant Anil, em diu: “Tu te n'aniràs amb eixe?” No
tenia gens clar que poguérem aplegar a casa. Jo
tampoc ho tenia massa clar però després de tot el que
he passat, temptar un poc més a la sort, que tinc de
cara, no és massa arriscat.

09-12-2008 Dimarts
Avui continua la festa a casa dels novençans. La

festa consisteix en donar de menjar a qualsevol
persona que estiga per allí. A més no hi ha una hora
determinada per menjar. Quan aplegues te n'oferixen i
menges.

Quan arribo a la casa la gent jove està jugant a
cartes. La gent jove, amics de la família, es passen els
dies que dura el casament jugant a cartes. Aquestes
nits es queden ací jugant i continua el joc d'ahir. Quan
ja no poden més es giten per on poden. Matalassos per
terra, dos o tres en un llit, embolicats en una manta, ...
Com siga.

Li pregunto a Bijay com ha passat la nit i em diu que
malament perquè un li ha bossat al llit i un altre li ha
deixat el water ple de vòmits. Coses de joves en festa!

Jo vaig a l'ordinador a salvar les fotos i posar-les en
un dvd. Aquestes fotos són sagrades.

Ara toca llevar les llumetes de la façana i guardar-les
per a un altre esdeveniment.

En tot açò es fan les onze i cal dinar. 
Avui la núvia se n'ha d'anar a casa perquè aquesta

nit la família del nuvi va a Baktapur a conèixer els nous
parents. És a dir, la festa es trasllada a casa de Sabina.
Demà serà a l'inrevés. 

Després de dinar descanso un poc i vaig al centre a
comprar quatre coses, regals per a casa, em queden
pocs dies d'estada a Kathmandu.

En tornar me'n vaig directament a casa Mukti i no hi
ha ningú a més, no hi ha llum. Avui he decidit comprar
el sopar i deixar de menjar de festa. He comprat uns
pastissets de pollastres, albergínies i pimentons per a
torrar. 

Em poso a fer l'escalivada a la llum d'un ciri.
Ja amb el sopar fet em toquen de ca baje que Mukti

i Cinta no vindran a sopar per tant m'espero a que vinga
la llum a les nou i soparé tot sol. L'escalivada, el
pastisset i pernil: he sopat com un ministre.

Mestre espero que vinga la llum em poso a escriure
tot el casament ara que encara ho tinc fresc i puc
recordar-ho.

Quan ha vingut la parella hem fet la xarradeta i m'he
posat a repassar el llistat de regals que em faltem
comprar. Això d'anar de compres em posa dolent, no
m'agrada gens. 

Quan he comentat que vull fer-me unes ulleres
progressives Mukti m'ha dit que ja puc espavilar-me
que tarden quatre o cinc dies en fer-les. Així que demà
li ho demanaré al xiquet sense falta.

Nota.- Aquests de La Veu es veu que van suspendre
l'avaluació dels números romans: 50=L. No cal posar
XLX quaranta més deu.

text  TONYO FIBLA

Dos mesos i un dia al Nepal (LI)

L’equip de Frontennis de Benicarló campió de la Supercopa
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ls benicarlandos esperen
ansiosos la resolució
d'aquest tira i afluixa
entre l'actual alcalde,

Marcelino Domingo, i l'administració
autonòmica. Per a Domingo, si
compleix la seua paraula, suposaria
l’abandonament de la política
municipal si no es liciten les obres. O
no. Fins i tot Carlos Fabra s'ha
personat a Benicarló per a protegir el
candidat que més vots ha arreplegat
per als populars en tota la història de
la democràcia. Però l'actual alcalde
diu que si no li engeguen les obres, no
es torna a presentar. Li engeguen les
obres, hem dit? No, perdó. Li LICITEN
les obres, que és molt diferent. Amb
un, signar un paper, que no
compromet a res, sembla haver-ne
prou. És així de senzill. I mentre
alguns tenen eixe dilema altres
pateixen l’atur. Un atur que, si fem cas
als números, que són molt sofrits, en
un any ho ha fet un 14%, segueix

augmentant a Benicarló, convertint-
nos en la segona ciutat de la província
de Castelló on més ha crescut l'atur. I
amb tantes obres públiques que s'han
fet i s'estan fent, els treballadors
segueixen sent de fora del municipi.
Què no hi ha gent ací a l'atur, i bastant
necessitada, que els hem de portar-la
de fora?

NO COMENCEN LES OBRES DE
LA CARRETERA A CÀLIG

Benicarló haurà d'esperar que
l'administració autonòmica realitze les
expropiacions de la carretera de Càlig
per a començar les obres del vial.
Victoriano Sánchez, secretari
autonòmic d'Infraestructures, va
anunciar que les obres del vial tenen
consignades els diners “per a les
expropiacions, que cal traure a
informació pública” per la qual cosa el
termini d'inici de les obres “serà com a
mínim el que tarden a fer-se els
tràmits legals administratius”. Així les
coses, és materialment impossible

que es liciten les obres abans de la
celebració de les eleccions
municipals, ja que els terminis
administratius impedeixen realitzar les
expropiacions en menys temps. A
més, el secretari autonòmic no va
contemplar ni la possibilitat plantejada
dies enrere per l'alcalde de Benicarló.
Domingo pretenia que només
s'executaren les obres en el tram que
discorre entre Benicarló i el polígon
industrial per a alleugerir els terminis
d'execució. Camps primer, i Sánchez
ara, s'han encarregat de llevar-li-ho
del cap al primer edil. La carretera
quan es faça, es farà completa. O
estan desviant l'atenció i deixant
passar el temps a l'espera que
l’economia millore. Però això no ho
volen reconèixer. La carretera te una
partida pressupostària als comptes de
la administració autonòmica que
Carlos Fabra va dir que només servía
“per a pintar les ratlles de la
carretera”. Sánchez va assenyalar
que el futur vial tindrà doble calçada
de Benicarló fins al polígon industrial

DOMINGO: L’AUTOSTOPISTA ELECTORAL
Més endarreriment en les promeses i re-promeses de les futures carreteres i un augment

galopant de l’atur és la fita que està marcant el final d’aquesta legislatura. Tot pareix indicar
que la Generalitat Valenciana podria licitar “in extremis”, abans de les eleccions, almenys una,

sí, només una, de les dues carreteres més reclamades del municipi (es juga una part molt
important del poc prestigi que li queda en el municipi després d'aquesta legislatura).
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text REDACCIÓ

“LÍNEAS”, la primera sèrie de televisió de la història
rodada íntegrament en terres de la província de Castelló,
concretament al Maestrat, veurà la llum aquesta setmana a
través del programa de difusió provincial ANEM DE
BÒLID. 

Després de diverses reunions amb els responsables del
programa, “amb els quals no va ser difícil posar-se d'acord”
destaca Jesús Maestro coproductor i responsable del guió, “es
podrà emetre per fi, que era allò que nosaltres tant desitgem.
Un any de treball i la implicació de tota la gent que participa
creiem que és el major premi al treball realitzat és la seua
difusió i també que, ara per ara, no hi ha millor suport que
aquest programa, que durà Líneas a tota la província”. 

Aquest és un projecte produït per l’Escola de teatre
L'escenari amb la col·laboració de Román Miquel PA,
Audiocam i 964estudis i que ha comptat amb la participació de
més d'un centenar d'actors de diferents grups de teatre, dirigits
per Román Miquel, així com el suport tant de l'Ajuntament
deBenicarló, UJI, Benihort o el Centre Comercial Costa Azahar
entre uns altres. És arran de l'estrena del curtmetratge, “Play It
Sam” (2008), produït per L'*Escenari, quan el mateix equip
productor es va plantejar l'oportunitat de realitzar altre projecte
més extens. Aquest curtmetratge es va realitzar comptant
quasi en la seua totalitat amb mitjans i personal local. El
projecte té una estructura de nou capítols d’apróximadament
30 minuts cadascun i un muntatge addicional de 120 minuts en
format de telefilm. “El títol LÍNEAS va començar sent solament
un títol de treball -conta Román Miquel, director de la sèrie-.
Amb el temps, va succeir com amb quasi tots els elements
d'aquest projecte: es va guanyar l'afecte de tots. La narració
està conduïda per les línies que redacten els seus
protagonistes, per les quals lligen, per les quals recorren, per
les línies telefòniques que construeixen part de les història, per
línies que els uneixen, els separen, els manegen”. Aquest títol
reflecteix per a l'equip la varietat d'esforços i la convicció de
voluntats necessària per a portar a terme un projecte la
principal premissa del qual no és altra que la creació estètica.
El guió pren com centre el viatge d'una jove aspirant a
escriptora per a visitar al seu oncle. En aquest període decisiu
de la seua vida, la nostra protagonista descobreix davant
l'espectador diferents aspectes de l'estètica: cinema, literatura,
art contemporani, teatre... S'ha desenvolupat una història que
guia l'espectador per les emocions dels personatges, al mateix
temps que aquests tracten en les seues converses tant temes
vitals com conceptes estètics. 

Anem de Bòlid, el magazine per excel·lència de les terres
del Maestrat, porta una trajectòria de deu anys ininterromputs
d'emissió en Canal 56 i des de fa un poc més d'un any s'emet,
simultaneament, per Televisió de Castelló, el que li proporciona
una cobertura perfecta en tota la província. Dijous 16 es porta
a terme l'emissió del primer capítol, amb reemissions avui
divendres i el proper diumenge. Aquesta pre-estrena tindrà
caràcter promocional, atés que l'estrena oficial serà el Dijous
13 de Gener. “Per a nosaltres també és molt emocionant,
perquè ens dóna l'oportunitat de sentir-nos part d'aquest
fantàstic projecte que és LÍNEAS i els dijous anem a estar
pendents de cada capítol com un espectador més, perquè
nosaltres desconeixem el final” comenta Antonio I. Carrasco
copresentador del magazine. “En Anem de Bòlid vam obrir una
porta a una nova manera de fer televisió en la Província ja fa
deu anys i, sincerament, LÍNEAS suposa un nou esglaó. El
treball té una factura molt professional -destaca Sergi Nebot co
presentador del programa- de la qual es poden sentir molt
orgullosos.”

“Per descomptat que cal donar gràcies a Anem de Bòlid -diu
Josi Ganzenmüller productor de la sèrie-, però també a Canal
56 i a Televisió de Castelló que són els canals pels quals, a dia
d'avui, més difusió podem donar-li a aquest projecte que ara, ,
ja no serà tan nostre i més dels espectadors que ho faran seu.”

PRE-ESTRENA DE LA SÈRIE DE TELEVISIÓ “LÍNEAS” 
text MAESTRACK
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de El Collet i un des d'ací fins a Càlig.
En aquests moments, a més,
conselleria treballa en la redacció del
projecte “del tram entre Càlig i Sant
Mateu, que connectarà amb la CV 10”. 

…NI LES DE PENÍSCOLA

En el cas de la carretera Benicarló-
Peníscola, Sánchez va recordar que el
Partit Popular va presentar una
esmena al seu propis pressupost per
enguany “que esperem s'aprove” (?),
per a incloure-la en els comptes del
2011 i poder iniciar les obres el pròxim
any. A més va anunciar que el seu
departament està treballant en la
redacció d'un projecte perquè la
carretera puga salvar el barranc de la
Rambla d'Alcalà, “que necessitava un
permís especial de la CHJ i per això ho
van traure del projecte original”. El
secretari autonòmic també es va
referir a l'ampliació de la CV 141, que
connecta la N 340 amb Peníscola “una
obra vital i necessària per a la ciutat” i
que està inclosa en la mateixa esmena
pressupostària que la carretera de
Benicarló. Pel que fa al futur parc
litoral Benicarló-Vinaròs, Sánchez va
confirmar que “la setmana que ve
estarà acabat” i permetrà ordenar la
degradada costa nord de Benicarló.
Victoriano Sánchez feia el repàs per
l'estat de projectes d'infraestructures
en la comarca del Baix Maestrat
durant l'acte d'inici de les obres de
l'aparcament subterrani de la UA 19,
que seran finançades gràcies al Pla
Confiança. Els treballs, que tindran
una durada de 8 mesos, permetran la
construcció d'un aparcament de 140
places amb una plaça en superfície
que ajudarà a alleujar la falta
d'aparcaments en la zona. El
pressupost de licitació supera els 1’3
milions d'euros.

OBRES SENSE CONTRACTATS
LOCALS

Aquesta és una de les nombroses
obres executades a Benicarló, gràcies
a les inversions provinents de diversos
plans autonòmics o nacionals, on no
es contracta mà d'obra local que va

ser una promesa municipal. Massa
poc ha fet el consistori en aquest
aspecte, deixant passar una
oportunitat d'or per millorar la nostra
degradada economia local, perquè,
atenent a les dades del SERVEF que
indica que l'atur a Benicarló ha
augmentat en un any un 14%,
convertint-nos en la tercera ciutat
de la província de Castelló on més
ho ha fet. Hem passat de 2.132
desocupats a 2.430. Les solucions
activades des del consistori per a
pal·liar aquest increment han passat
per la realització de tallers d'ocupació
com una de les poques solucions que
des del municipi es poden adoptar per
a activar l'ocupació. Així, en aquests
moments està a punt de finalitzar el
taller d'ocupació “Benicarló més actiu”,
que ha donat treball durant un any a
34 persones i ha comptat amb una
subvenció de 559.263 euros. En
l'horitzó més proper, l'alcalde de
Benicarló destaca la pròxima ficada en
marxa d'un Pla Integral d'Ocupació per
a perceptors d'ajudes a l'atur, subsidi o
Renda Activa d'Inserció (RAI) de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació. El Pla, que duu per nom
"Motiva't", s’engegarà en breu i té com
principal objectiu afavorir la creació
d'ocupació entre les persones que
actualment estan realitzant una
recerca activa de treball. La naturalesa
del pla és informar, orientar i
assessorar itineraris d'inserció amb la
finalitat d'aconseguir la inserció laboral
dels aturats. En principi, el Pla està
dissenyat per a la inserció laboral de
23 persones, amb un contracte
d'almenys sis mesos. 

Finalment Benicarló rebrà una
subvenció de 546.112,63 euros per a
la realització del Taller d'Ocupació

"Benicarló cuida l'entorn", que tindrà
un total de 29 alumnes, quatre
professors, un director i un
administratiu. El Taller, que començarà
a finals de desembre i tindrà una
durada d'un any, estarà distribuït en
quatre especialitats: jardineria, treball
amb pedra natural, obra i neteja de
superfícies i mobiliari en edificis i
locals. En total, Benicarló ha destinat
en l'últim any més d'un milió d'euros al
foment de l'ocupació mitjançant
polítiques actives de contractació.
Però no es queden ací els intents de
l'ajuntament de Benicarló per frenar
l'avanç de l'atur en el municipi, ja que
el propi consistori ha obert una borsa
de treball privada en la qual s'inscriuen
els interessats a accedir a un lloc de
treball. La iniciativa s'està gestionant
des de l'Agència de Desenvolupament
Local situada en el consistori, que
ofereix la possibilitat d'emplenar un
formulari in situ o a través de la web
municipal en el qual es detallen una
sèrie de dades que es consideren
d'interès per a afinar la recerca
d'ocupació dels interessats. Les dades
requerides entren a formar part d'una
base de dades que quedarà en la
AODL i que es recomana siguen
revisades cada sis mesos. D'altra
banda, l'Ajuntament de Benicarló en
col·laboració amb la Diputació de
Castelló i a través del Servei de
Promoció Econòmica i Relacions
Internacionals, ha engegat una
iniciativa de foment de la inserció
laboral, dedicat a tècniques per a la
recerca d'ocupació, amb la finalitat
d'oferir un servei d'atenció i ajuda a la
ciutadania. Malgrat tots els intents
l'alcalde del municipi reconeix que el
degoteig de persones que arriben fins
al seu despatx sol·licitant una
ocupació “és constant. És molt dur,
perquè és gent que coneixes, que tota
la vida ha tingut treball i ara es troba al
carrer, amb unes situacions molt
complicades”. Domingo lamenta que
des del consistori “poc puguem fer per
solucionar aquest tema, tant de bo
poguérem donar treball a tots, però no
és així”. De moment l'única solució és
l'activació de polítiques actives per a
minimitzar l'impacte del creixement en
el municipi.

ve de la pàgina anterior

L'atur a Benicarló ha augmentat en un any un 14%

CADET FEMENÍ
CD Bm CASTELLÓ - 39
CH BENICARLÓ - 13
Partit molt entretingut el que es va jugar en la capital. La

diferencia va estar en la definició cara a la porteria.
Per part del Benicarló van jugar: Wisden, Maria Rakraki (2),

Paola (11), Leila, María Febrer, Ana, Anastasia i Azahara.

CADET MASCULÍ
CH BENICARLÓ - 22
UE BETXÍ - 23
Partit molt igualat i molt emocionant de principi a fi. Al final

es va decidir amb una picaresca visitant que va descentrar als
joves jugadors locals quan tenien possessió de pilota i estaven
a punt d'empatar.

Per part del Benicarló van jugar: David Raya en la porteria,
Àlex Sigüenza, Àlex Roca, Kevin, Àlex Reguera, Adrian, Eric,
Marcos, Danut, Juan, Jonay, Javi,  Rafa, David Martínez i
Bruno.

SENIOR FEMENÍ
SEGONA DIVISIÓ NACIONAL

GRUPO PEINADO BAIX MAESTRAT - 14
ALMASSORA BM - 19
Primer partit a casa després de sis setmanes recorrent les

terres valencianes. I partit jugat contra un dels nostres rivals
directes de la categoria.

El partit va estar molt igualat de principi a fi, havent tan sols
diferències de 2 gols a favor d'un o l'altre equip.

Al final, faltant 2 minuts per a acabar el partit, l'equip local
va perdre de 2 gols (14-16) i hi havia que reaccionar, es va
canviar la defensa fent pressió a tota la pista. A vegades
aquesta decisió dona fruit i a vegades ens castiga. Aquesta
volta ens ha tocat la de rebre però si vols guanyar a vegades
has d'arriscar.

Pel GRUPO PEINADO van jugar Laura i Ana en la porteria,
Arantxa (4), Rosamari, Jenny, Alamu, Sheila, Aroa, Vanessa
(4), Jasmin (1) i Cris (5).

SENIOR MASCULÍ
FLORIDA UNIVERSITARIA - 29
CH BENICARLÓ - 18
En 15 minuts es va perdre el partit. Aquesta podria ser la

frase que resumeix la crònica ja que la resta del partit va
destacar per la igualtat que hi havia entre els dos equips.

Fins al minut 15 l'equip cadufero dominava en el marcador
(6-7), a partir d'aquest moment un parcial de 12-0 va fer que
els locals capgiraren el resultat (minut 30: 18-7).

El descans va servir per a lo que ha de servir: descansar i
asserenar la ment. Fruit d'això és el parcial d'aquesta segona
part (11-11, en 30 minuts). L'única diferència entre lo viscut en
la primera part (minut 15 al 30) i la segona va estar en la
tranquil·litat en que es van jugar els atacs. Al final del partit, va
quedar eixa sensació amarga de que es podia haver tret un
resultat positiu del nostre viatge a Catarroja.

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

INFANTIL MASCULÍ
HANDBOL PENÍSCOLA-BENICARLÓ - 26
UE BETXÍ - 30
Resultat molt ajustat el que es va donar al final del partit,

fruit de la gran igualtat que hi havia entre tots dos equips. La
diferència va estar en la major experiència que tenen els
jugadors visitants ja que cal recordar que els nostres
representants tan sols fa uns mesos que juguen junts.

Per part del PENÍSCOLA-BENICARLÓ van jugar: Jonathan
Raya, Mario, Miguel, José Manuel, Aissam, Adrián, Mohamed,
Eric, Nahuel, Josep i Cristian.

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ / ALEVÍ "BAIX MAESTRAT"

Tercera jornada de la Lliga de les nostres terres. 
Els resultats han estat els següents:

CH BENICARLÓ 12 – CATALÀ 4 
CATALÀ 6 – PENÍSCOLA 10
MARQUÉS 4 – CH BENICARLÓ 12 
MARQUÉS 6 – PENÍSCOLA 10

text CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ
Finalment Benicarló rebrà
una subvenció de
546.112,63 euros per a la
realització del Taller
d'Ocupació "Benicarló cuida
l'entorn", que tindrà un total
de 29 alumnes, quatre
professors, un director i un
administratiu. 
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Estic absolutament enfonsat. De bona veritat ho dic.
No perquè el Vinaròs aconseguira guanyar el Càlig
només fent un xut entre els tres pals, que també. Però
sobretot em deixa xafat que el meu Benicarló, tot un
Benicarló, fóra humiliat en perdre per tres gols a un al
camp del... Canet. Del Canet, sí senyor. En tots els
anys que fa que vaig al futbol no recordo una ofensa
(me n’he passat) tan monumental. 

Hom recorda que ens va guanyar una vegada els
Ivarsos. Encara se m’ericen els pèls quan recordo
aquells xiquets de galtes roges dient-nos amb els
ullets fora d’òrbita  Benicarló cagalló. Però allò, allò va
ser una promoció per jugar o no a tercera divisió. Açò
d’aquest passat diumenge... açò d’aquest passat
diumenge no té nom. A primera regional i contra el
Canet! Tot i que ningú ens va recordar amb què rima
el nom del nostre poble perquè perfectament
haguérem pogut respondre tot exposant amb quins
materials es fan les parets, els cabirons o les teulades
al seu. 

I si un dels gols ens el va fer de falta directa un
exjugador nostre –Kamal concretament- la cosa
encara fot més. I si comences marcant –una altra
vegada Joan Guillamon-  i després t’empaten  i
acaben guanyant-te, s’incrementa el nivell
d’emprenyamenta. I si es comprova que Raül Martínez
està a la banqueta i que li fa companyia Víctor Esbrí,

la cosa s’embruta molt. I si, segueixo, sentes com un
aficionat canetà qun encara estàvem empatats ja deia
que era un gran honor  no perdre contra el Benicarló,
ja ni ho vull contar. Xafat, xafat del tot!

Val a dir però que les relacions futbolístiques del
nostre poble amb Canet vénen de lluny. El recordat
Vicent Meseguer, canetà il·lustre, va jugar algunes
temporades amb el Benicarló. També vam tindre un
porter de nom Genicio que després va acabar jugant
amb el Villerreal i el Castelló. Però recordo sobretot
una espècie d’extrem que va baixar una vegada Paco
Marzal Caldés (que Déu el tinga a la glòria) que va
arribar a jugar vint minuts amb nosaltres en un
amistós; l’expectació era enorme, fins que li van
passar la primera pilota al peu, morteta, i encara va
alçar la cama i li va passar per baix. No en va tocar
d’altra en tot el temps que v pasturar per aquell camp
del camí l Mar. Quines coses més sensacionals tenia
aquest autoproclamat president de presidents!

Però ara, ai ara. Val més passar pàgina i mirar cap
avant. No hi més remei. Pensem que el Vinaròs és tan
poc bo com nosaltres i que encara queda molta lliga.
Mirem també que igual no ens convé pujar de
categoria per anar a Albocàsser o Altura. I al tanto que
el Catí i l’Alcalà ja estan ací tirnt-nos l’alé al clatell...

Diumenge acomiadarem l’any a casa. Malgrat tot, hi
hem d’anar a animar els nostres o, si més no a passar
una vesprada entretinguda.    

CONTRA EL CANET, NOSTRE SENYOR, CONTRA EL CANET!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
Una enquesta telefònica sobre possibles

candidats a l'ajuntament ha encés totes les alertes
a Benicarló. Els ciutadans estan sent preguntats
sobre diversos noms de polítics del Partit Popular
i el PSPV locals. L'enquesta presumiblement ha
estat encarregada pels populars i inclou qüestions
sobre polítics d'abast provincial i autonòmic. 

La sorpresa en ambdós casos ha saltat pels noms que
apareixen com possibles candidats ja que a més dels que es
van presentar en les anteriors eleccions, apareixen cognoms
bastant coneguts en el municipi però dels quals es
desconeixia les seues intencions de presentar-se com
alcaldables  de Benicarló. Així, en el cas dels populars
l'enquesta demana una valoració sobre Marcelino Domingo,
actual alcalde de Benicarló i pregunta sobre si coneixen a
Sarah Vallés i José Antonio Redorat. El dubte és si els
populars estan buscant ‘recanvi’ a l'actual alcalde per si
compleix les seues amenaces d'abandonar el càrrec si no es
liciten les carreteres de Peníscola i Càlig. Sarah Vallés és
l'actual regidora de Benestar Social i una de les millor
valorades per la ciutadania pel treball que ha desenvolupat
durant tota la legislatura, pel que es comença a especular
sobre la possibilitat que ocupara el nombre dos de la llista en
substitució d'Antonio Cuenca, regidor d'Urbanisme i Primer
Tinent d'Alcalde, que podria abandonar la llista popular.
Vallés va ocupar el número tres en l'última candidatura i es
va presentar com independent, abandonant temporalment el
seu lloc de treball com funcionària local. 

Redorat, actual secretari de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, acaba en el seu càrrec l'octubre del
2011, quan es compliran quatre anys del seu nomenament.
No és la primera vegada que el nom de Redorat apareix en
les travesses populars com possible candidat a l'ajuntament
de Benicarló. Regidor del consistori per primera vegada en
1999, que va ocupar el sisè lloc de la candidatura, aquesta
ha estat la primera legislatura que no ha aparegut en la llista
electoral. Després de les últimes municipals, va ser nomenat
secretari de la federació. Persona propera als germans
Costa, no ha perdut el contacte amb la política local. Segueix
residint a Benicarló i a tots els actes als quals és convidat,
acudeix, per la qual cosa la ciutadania sent un gran respecte
per ell. És per això que la possibilitat que encapçalara la llista
popular, no es contempla com una cosa desgavellada entre
els benicarlandos. Molt més clar sembla el nom de qui
encapçalarà la llista socialista en les pròximes municipals.
L'executiva local ha confirmat Xaro Miralles com
coordinadora del comitè electoral de campanya. D'aquesta
manera, es ratifiquen les intencions que la socialista
encapçale la llista electoral a les pròximes municipals,
complint amb els tràmits administratius que marquen el camí
cap a les pròximes eleccions. La pròpia Miralles reconeix que
la seua podria no ser l'única llista que es vote en el comitè
que decidirà definitivament al candidat a l'ajuntament de
Benicarló pel PSPV. “Jo sóc la candidata oficial de l'executiva
local i encara que és poc probable, els afiliats podrien
presentar altra llista alternativa a la meua”, va explicar la
socialista. El que no està clar encara és el lloc que ocuparà
Enric Escuder, actual cap de llista dels socialistes, en el nou
organigrama. De moment, ha estat confirmat com encarregat
de la planificació i agenda del comitè electoral local. “La llista
encara no està feta, estem treballant en ella però encara és
prompte per a confirmar o desmentir noms” va detallar
Miralles. Així les coses, tot apunta que serà una dona qui
encapçale per segona vegada en unes municipals la llista
socialista benicarlanda. Xaro Miralles té, de moment, tots els
números en el seu poder per a ser la pròxima candidata
socialista a l'ajuntament de Benicarló

text i foto  NATÀLIA SANZ

SUDOKU POLITIC O COM MAREJAR EL PERSONAL
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Sarah Vallés és l'actual regidora de Benestar Social 

L'executiva local socialista ha confirmat a Xaro
Miralles com coordinadora del comitè

electoral de campanya.
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Començaran l’1 de gener i no pararan fins el dia
17, festivitat del patró dels animals. 

La Confraria de Sant Antoni Abad ja té llest el
programa d'actes que desenvoluparà amb motiu de la
festivitat anual. José Antonio Esbrí, president de
l'associació, va recordar que el primer acte, el
d'elaborar i coure les tradicionals coquetes de la festa,
es realitzarà els dies 1 i 2 de gener en el forn del
Bisquerí. El dilluns 3 de gener, sense esperar quasi que
es gelen, la confraria ha convidat a tota la població a
participar en la tradicional Embolicada dels coques, que
es realitzarà en els locals de la Cambra Agrària.
Quedarà d'aquesta manera llest l'ingredient
gastronòmic característic de la festa. La següent de les
cites marcades en el calendari és la tradicional fira, que
enguany arriba a la seua 24a edició i s'inaugurarà a
l'avinguda Catalunya el dia 8 de gener. Per primera
vegada en l'ampli ventall d'actes que l'envolten s'ha
inclòs un campionat de pilota valenciana, que es
disputarà en la modalitat de raspall. Entre les
exhibicions que es realitzaran, destaca la de la Unitat
del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. 

Per als set matrimonis que componen la confraria i
s'encarreguen d'organitzar la festa, el següent dels
actes és el “de vestir el dimoni i arreglar els carros” que
participaran en les tradicionals cavalcades en honor al
sant. Així, el 14 de gener confrares i simpatitzants es
reuniran en una finca de la partida del Collet per a
fabricar el dimoni que penjaran sobre la foguera la
vespra de la festivitat del sant, quan estiga feta en la
plaça de Sant Bartomeu i la dama de l'entitat
s'encarregue de calar-li foc. A continuació, s'iniciarà la
primera de les cavalcades que recorrerà Benicarló
omplint la ciutat de lloes, coquetes i festa. A l'endemà,
festivitat de Sant Antoni, els actes s'iniciaran al matí
amb la celebració de la missa major i el lliurament de
premis del concurs escolar de lloes i dibuixos. A
continuació, la benedicció d'animals posarà fi a la

primera part de la jornada. Ja a la tarda la segona
cavalcada s'encarregarà de tancar els actes de
celebració de la Festa de Sant Antoni del 2011

SENSE FESTA ESCOLAR PER SANT ANTONI

Els escolars de Benicarló desconeixen encara si el
dia de Sant Antoni Abad tindran festa escolar. Els
consells escolars han sol·licitat a Conselleria
d'Educació la modificació del calendari escolar festiu
que van remetre a l'inici del curs escolar i que és el que
està en vigor. En ell, no figura el dia de Sant Antoni com
festiu ja que el ple de l'ajuntament ho va declarar com
festa local amb els únics vots a favor de l'equip de
govern del Partit Popular, llevant la festivitat al patró del
municipi, Sant Bartomeu. Després d'una gran polèmica
en el municipi, en la qual es va arribar a arreplegar
signatures per a demanar la devolució de la festivitat
del sant patró, el ple del mes de setembre va reposar el
calendari festiu local del municipi, retornant la festa
local a Sant Bartomeu i llevant-la al sant dels animalets.
El consell escolar, no obstant això, ja havia remès la
seua proposta a conselleria. Ara, els escolars esperen
que s'accepte la modificació sol·licitada per Benicarló
per a poder gaudir d'una jornada festiva que els
permeta participar en tots els actes que l'activa
confraria està acabant de dissenyar. 

De moment, qui celebrarà la seua festa són les
dones embarassades de Benicarló, que han estat
convocades per la confraria de la Verge de l'Esperança
per a participar en una trobada religiosa, que comptarà
amb l'assistència del bisbe de la diòcesi, Javier
Salinas. La trobada es realitzarà amb motiu de la
celebració de la festivitat de la Verge de l'Esperança,
titular de la confraria amb seu en la parròquia de Sant
Bartomeu. És la primera vegada que s'organitza un
esdeveniment d'aquest tipus i els confrares han animat
a totes les dones embarassades a participar en ell. En
el transcurs de la trobada se'ls farà lliurament d'un
obsequi felicitant-los la seua pròxima maternitat.

text i foto NATÀLIA SANZ

SANT ANTONI PREPARA LES COQUES

La veneçolana de 18 anys, Andrea Gámiz, cap de
sèrie número 6, va guanyar el VI Torneig Internacional
Open de Tennis Femení de Benicarló, a l’imposar-se a
la italiana Anastasia Grymalska, cap de sèrie número 3,
per 3-6,6-2,6-4, en partit jugat en la pista central del
Club de Tennis Benicarló. La jove jugadora nascuda a
Caracas va desplegar en la matinal del diumenge un
tennis arriscat, directe i talentós, enfront del joc més

sòlid i conservador de la italiana, que al final no va
poder fer valdre el seu avantatge després de guanyar
el primer set, davant la millor condició física i tècnica
del seu rival. Gámiz s'embutxaca amb la victòria 1.568$
i 8 valuosos punts WITA, que sens dubte li faran
millorar el seu rànquing mundial. El lliurament de
trofeus va estar presidit pel vicepresident de la
Federació Valenciana, Senyor Molina, el Delegat
Provincial de la FVT, Hilario Salvador, el Regidor
d'Esports de Benicarló i els presidents del CT Vinarós i
del club organitzador del torneig, el CT Benicarló.

text i foto GREGORIO SEGARRA

VI Torneig Internacional de Tennis-Benicarló

L'equip de Frontennis Benicarló acomiada l'any amb
un nou triomf, l'aconseguit diumenge passat dia 12 de
desembre en les instal·lacions del Club de Tennis Vila-
real, a l'imposar-se en la final de la Supercopa de
Castelló al Tennis Uxó de la Vall d’Uixó, per 2 partides
a 1. És un dels pocs trofeus que li faltava guanyar a
aquest jove equip, que només amb 5 anys de vida ha
aconseguit pujar 3 categories fins a arribar a la màxima
categoria del frontenis autonòmic, en la qual és l'únic
representant provincial. Ara, l'objectiu és mantenir a
l'equip en aquesta categoria tan exigent i intentar la fita
de guanyar el campionat d'Espanya. L'equip està
compost per Hugo del Vasllel i Fernando Hernández
(Capitans), Ignacio Vicente, Pepe Vicente, Carlos
Monfort, Pablo Gil, Tomás Giménez, Ginés Pérez i
Cristian Monfort. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

L’equip de Frontennis de Benicarló campió de la Supercopa
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Eren les cinc i mitja de la
matinada quan a les portes del
Centre Social Municipal La
Farola arribaven els primers
familiars dels xiquets
interessats a participar en la
Escola de Nadal. 

L'ajuntament de Benicarló va
obrir ahir el termini d'inscripcions
per a l'aquesta activitat, que se
celebrarà del 23 de desembre al
5 de gener. Els tallers i activitats
que es desenvoluparan en
aquest període van dirigits a
xiquets d'entre els 3 i els 7 anys i
la seu de l'escola se situarà, com
en altres edicions, en La
Ludoteca. El consistori ha posat a
la disposició dels interessats 60
places que van despertar l'interès
de nombrosos pares i mares que no van dubtar en
pegar-se la matinada per aconseguir una plaça, encara
que els primers a arribar van ser els avis dels
interessats, que van guardar pacientment el torn als
pares que havien de dur als xiquets al col·legi.
L'expectació té la seua justificació perquè molts pares
treballen durant el Nadal i els és impossible deixar els
xiquets a cura de familiars. Així, el consistori ofereix tres
modalitats d'estada en l'escola: el servei de cangur, el
torn matinal i en horari de vesprada. El primer d'ells
comença a les nou del matí, mentre que l'últim xiquet
que abandone les instal·lacions ho farà a les set de la
vesprada. 

D'altra banda, l'ajuntament de Benicarló també ha
previst i dissenyat activitats dirigides a un ampli arc

d'edats amb entrada gratuïta, que es realitzaran del 27
al 29 de desembre. En aquest sentit, el recién inaugurat
Gimnàs del col·legi La Salle serà l'escenari on es porte
a terme el Rock and Joc, dirigit a tots els xiquets i
xiquetes de fins a 12 anys. Les activitats infantils
començaran a les 16’30h. i finalitzaran a les 19h, quan
els més menuts donen el relleu als joves d'entre 13 a 16
anys. Totes aquestes activitats han estat dissenyades
per la regidoria de Benestar Social, que complementa
l'agenda programada per la de Cultura. Així, el XI Cicle
de Teatre Familiar pujarà a l'escenari de l'Auditori
Municipal a companyies com L'Horta Teatre, Urbàlia
Rurana o Magic 6. A més, la Biblioteca municipal també
serà la seu de diferents tallers que es desenvoluparan
durant el Nadal. 

text  i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ DISSENYA UN COMPLET PROGRAMA INFANTIL PER ALS NADALS 

2 CARNICER TORREJÓN:
Prieto, Víctor, Nacho Pedraza,
Kita, José Carlos; cinc inicial;
David, Jorge, Dani Martín,
Mario Rivillos i Juanlu.

3 BENICARLÓ
AEROPORT CASTELLÓ:
Diogo, Vadillo, Chaguinha,
Retamar, Javi Alonso; cinc
inicial; Xapa, Lolo, Kike,
Gonzalo i Joselito.

ÀRBITRES: Cuesta
Sánchez i García Morón, del
col·legi andalús. Mostraren
tarja groga als locals Kita,
Víctor, Nacho Pedraza i José
Carlos.

GOLS: 1-0 min. 5, Jorge. 1-
1 min. 22, Lolo. 1-2 min. 24,
Lolo. 1-3 min. 27, Xapa. 2-3
min. 37, Mario Rivillos.

INCIDÈNCIES: Partit
disputat en el Municipal Jorge
Garbajosa davant uns mil
aficionats.

Important victòria l'aconseguida pel Benicarló
Aeroport Castelló en la sempre difícil pista del
Carnicer Torrejón, on va haver de donar-li la volta al
marcador. Després del descans els benicarlandos
van eixir endollats i en quatre minuts Lolo i Xapa van
sentenciar el partit. 

La Copa d'Espanya encara pot ser una realitat,
malgrat les dificultats que comportarà l'últim partit de la
primera volta, dissabte que ve a la tarda amb la visita
d'un dels grans, El Pozo Murcia. 

El primer temps va tenir poca història, donades les
poques oportunitats de gol que es van veure ja que els
dos equips van mostrar mutu respecte, però en una
d'elles Jorge va obrir el marcador, i va pesar el que en
altres ocasions els ha ocorregut als benicarlandos, que
marquen prompte i acaben perdent. La primera part va
acabar amb la mínima avantatja local. 

Va ser després del descans quan el Benicarló
Aeroport Castelló va eixir a per totes, sorprenent per
complet al Carnicer Torrejón. Joc ràpid amb el baló, amb
incessants moviments en atac, que van permetre en
quatre minuts donar-li la volta al marcador, Lolo per
dues vegades i Xapa van trobar el premi del gol després
del bon joc de conjunt. Va respondre amb garra l'equip
local, però l'equip havia guanyat molt aplom amb el
marcador al seu favor i Diogo es va mostrar segur sota
els pals, i tan sol quan va entrar Kita, com a porter-

jugador, faltant quatre minuts per al final, van aconseguir
els torrejoneros marcar gol. Va poder el conjunt
benicarlando incrementar el marcador, però no va haver
fortuna en les rematades des del propi camp.

Benicarló i Playas poden trobar-se a octaus de
final de la Copa del Rei

Si els dos equips provincials de Divisió d'Honor,
Benicarló Aeroport Castelló i Playas de Castelló
aconsegueixen passar la segona eliminatòria prèvia, es
trobarien en vuitens de final de la Copa de Rei,
competició que es juga per primera vegada a Espanya. 

Per a això hauran guanyar als seus rivals, que militant
en la Primera Divisió A van eliminar a dos equips de
Plata, l'Albacete i Maristas València. Els benicarlandos
visitaran la pista de l'equip alacantí de La Nucia, i els de
Castelló al Serelles Alcoi. Ambdós partits es disputaran
el 22 d'aquest mes en la pista dels dos equips
alacantins. 

En cas de passar els dos equips provincials es jugaria
el partit de vuitens de final en la pista del Benicarló
Aeroport Castelló, al seguir-se el barem de classificació
de la temporada anterior. Els quarts de final també es
jugaran a partit únic l’11 de gener i solament les
semifinals a doble partit, els dies 22 i 29 de març. La
gran final, a partit únic, el dia 7 de maig, desconeixent-
se el lloc que albergarà la mateixa. 

text  i foto VICENT FERRER

En Torrejón el Benicarló va fer un altre pas per jugar la Copa del Rei

La Copa d'Espanya encara pot ser una realitat, malgrat les dificultats que
comportarà l'últim partit de la primera volta

Les activitats nadalenques

ompliran l’agenda de

l’Ajuntament
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Ple absolut en les dues
representacions de la 13ª edició de
L’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. La
màgia de l'estrella de vuit puntes i
l'expectació creada pels nombrosos
canvis introduïts enguany, es va traduir
en una resposta massiva del públic que,
ansiós, va omplir les butaques de
l'Auditori Municipal. 

El miracle del Naixement de Jesús en una
humil sènia de la partida El Collet de
Benicarló, segueix estant viva tretze anys
després que l'associació del mateix nom,
presidida per José Luís Guzmán, decidira posar en
escena el conte que un dia va imaginar l'autor
benicarlando Jaume Rolíndez. Més de dues-centes
persones damunt de l'escenari van fer un repàs per les
tradicions benicarlandes, els sants locals i l'imaginari
col·lectiu, que es converteixen en realitat cada any el
segon cap de setmana de desembre per anunciar
l'arribada del Nadal a Benicarló. Enguany els canvis ja
es percebien des de l'inici de l'espectacle, amb
l'augment en el nombre de narradors del conte i
l'arrencada de l'obra teatral. I és que l'increment de
persones interessades a participar del muntatge, va
obligar a Laura Piñana, directora de l'espectacle, a
crear nous personatges i desdoblar alguns dels diàlegs
per a donar cabuda a tots els que es van voler
incorporar en aquesta edició. Així, el pati de butaques
va vibrar amb energies renovades i es va emocionar
amb el miracle de la recuperació de la vista de la filla de
l'oncle Pau que, segons la versió de L’Estel, va acollir a
Josep i María en la seua humil casa de camp del Collet.
La pausa de l'intermedi va servir per a recuperar forces
i unir-se amb alegria a la celebració del Naixement. 

Els espectadors van gaudir amb la desfilada de sants
locals i personatges populars que van acudir a adorar al
Xiquet Jesús en la sènia de Pau. L'estrena en el
decorat d'una enorme fotografia de l'ermita de Sant
Gregori, va contribuir a augmentar la sensació de nous
aires en L’Estel. Tant és així que fins a Sant Antoni es
va voler pujar al carro, i no de quatre rodes, sinó de
dues. Un dels nous fitxatges d'enguany no va voler
perdre l'oportunitat de deixar constància de la seua
incorporació a l'elenc d'actors i va fer la seua entrada
triomfal a lloms d'una impressionant Harley Davidson,
que va fer retronar el pati de butaques. Tampoc van
passar desapercebuts l'Associació de Senegalesos,
que van ser l'associació convidada en aquesta edició.
Ells van ser els encarregats d’ofrenar amb una cançó
típica del seu país al Nounat. I així va ser com va
ocórrer. Una després d'una altra, el públic va gaudir

amb l'actuació de les sis associacions convidades en
aquesta edició de’l Estel del Collet, que va premiar els
cants, els balls i les acrobacias amb calorosos
aplaudiments. I enguany com personatge sorpresa
L’Estel del Collet va voler homenatjar a la Colla de
Gegants i Cabuts en el seu 20 aniversari.
Incondicionals acompanyants en totes i cadascuna de
les edicions de L’Estel, l'entitat els retia homenatge amb
l'adoració que el gegant Gori feia en la sénia de Pau.
Però a més, l'entitat va complir també amb la tradició
anual de repassar i criticar alguns dels aspectes més
actuals del municipi. I no només ho va fer Sant Antoni
en la seua lloa, com era habitual. Els sants de la pedra
es van queixar de les pintades que han aparegut en la
seua ermita, un dels personatges va aparèixer amb
crosses, lesionat per les nombroses obres que poblen
la ciutat i l'elevat nombre de fonts que s'estan construint
en el municipi, van ser alguns dels temes més criticats.
No van faltar tampoc referències a l'abocador
mancomunat de Cervera, que es troba en procés de
construcció, i a la crisi econòmica. Les ocurrències dels
personatges van fer d'aquesta manera les delícies del
públic. Les previsions no van fallar. L'estrella de vuit
puntes va creuar de nou la freda nit benicarlanda i va
anunciar que a Benicarló “hi ha Nadal i hi ha cançó”. 

text i foto NATÀLIA SANZ

L’ESTEL DE VUIT PUNTES ARRIBA FIDEL A LA CITA A BENICARLÓ

El magistrat de la Rúa, encara president del
Tribunal Superior de Justícia de la CV, s’afanya
abans d’abandonar el càrrec -mala consciència?- a
desmentir públicament a l’encara president de la
Generalitat, sr. Camps: “jo no soc, amic íntim seu”,
que havia proclamat a tort i a dret el molt (poc)
honorable, quan es veia al damunt el “fardo” del
Gürtel, en forma de vestits fets a mida. 

Un pèl tard -no troba, sr. magistrat?- per intentar
justificar davant la ciutadania, la seua manera
d’entendre l’ofici de jutge, en no haver renunciat a
temps a presidir el tribunal de l’affaire del seu...
(no)amic íntim, la resolució exculpatòria del qual fou
deslegitimada, a l’alta instància del Suprem, per
unanimitat, posant-los en evidència als dos: a vos i a
Camps.

Marc Antoni Adell

Malgrat tot, Israel, ha rebut ajuda internacional, amb
ocasió de la pitjor catàstrofe natural que ha patit, des de la
seua existència com a estat: un espectacular incendi a
tocar a Haifa, que s’inicià al mont Carmel i que ha costat 42
morts i quantioses pèrdues econòmiques. I això malgrat les
pràctiques genocides israelianes envers el poble palestí,
que culminà en la invasió de Gaza i les 1.200 víctimes
mortals –la majoria civils, dones i infants- i malgrat el
bloqueig criminal, que ha convertit aquell territori en el
camp de concentració més gran del món. Malgrat, també,
els incompliments reiterats de la legalitat internacional,
ignorant les resolucions de la ONU i les sentències
condemnatòries del Tribunal de La Haya. Així com malgrat
l’ocupació de territori palestí, en la construcció il·legal de
colònies, que dinamita el procés de pau.

Malgrat tot, nombrosos països –inclosa Espanya- s’han
bolcat en ajudar als jueus damnificats. I és que, fora
d’Israel, encara hi han vestigis d’humanitat.

Marc Antoni Adell

ELL SABRÀ MALGRAT TOT

PREVI NADAL

Ara que comença l’ambient
festiu, el metge es va prodigar a
l’hogar del pescador buscant
amistats per omplir el buit que
troba a casa al sopar de nadal.
Amb aquesta intenció va
saludar a alguns pacients del
dispensari, i trobà al duet
fantàstic que estan dispostos a
fer festa i treure uns cales
preparant unes nadalenques
en aquestos temps de crisi.

Dr. Climent
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Carnaval, passaria... però un
llibre! Que no fem llibres a
Benicarló? Què poden tindre
d'interés unes pàgines
publicades ací al costat? I per a
més inri (per als de sempre:
Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum o, el que és
el mateix per més
escarni) el llibre és diu
Sortir de l’armari
lingüístic. No sabem
d’on sortirà ell però tal
volta a la propera sí que
el ficarem a ell a dins
l’armari... per
pocavergonya. I damunt
amb fotesa ens diu que
ja ens ho contarà.
Encara ho estem
esperant.

Qui paga, mana
Aquesta deu ser la

consigna de l'informatiu digital
w w w. v a l e n c i a p l a z a . c o m .
Aquesta publicació digital que
es presenta com “una sociedad
impulsada por el empresario
valenciano Enrique Lucas
Romaní y el periodista Cruz
Sierra Ramos con el apoyo de
un pequeño grupo de inversores
locales”, sembla que redacta les
notícies en estreta sintonia amb
el discurs del PP local
benicarlando. Mireu-ho, si no, a
l'espai que dediquen a la nostra
ciutat. Hi descobrireu que a
Benicarló  la crisi serà cosa de
quatre dies, gracies al govern
local (“en las elecciones
municipales de 2007 volvió el
poder a manos del PP”), que
Maria Ortiz ha perdut la
consonant final del cognom, que
a algun regidor li han posat
cartera nova (Mundo: Esports!) i
que a algun altre li n'han afegit
una. Però sobretot que ens han
afegit dos regidors més, amb les
consegüents responsabilitats i
sou: Antonio Oñate (Participació
ciutadana) i Camila Álvarez

(Tercera Edat). Deu ser un cas
de transfuguisme perquè a
poquet que burxeu descobrireu
que es tracta de dos regidors de
l'equip municipal amb què Jorge
Alarte va accedir a l'alcaldia
d'Alaquàs el 2004. Coses de
l'alta política que la majoria no
podem entendre, com la compra
de vots per part de Berlusconi
per salvar el coll.

Sant Bartomeu emprenyat
Sembla que el sant cagava

flautetes, com mostra la foto. No
sabíem si era sant Bartomeu o
Moisés quan va obrir les aigües
del Mar Roig. Les feres en
veure'l devien fugir a tota
castanya. La imatge és
impactant i esfereïdora (penseu
que és la primera aparició
pública del patró després del
conat de retirada del calendari
festiu per part de  l'alcaldia...
Com havia d'estar l'home,
content?). En tot cas, un tafaner
tot astorat s'ha afanyat a
composar uns gojos en
desgreuge que proposem a la
religiositat popular:  

Sant Bartomeu de Benicarló,

guarda’m la vista i la bona conducció

Ets un Sant amb vena sindical,

-per a l’església, pecat venial-,

que agita amb fúria el ganivet

i llança brams a tort i a dret.

Guarda’ns als mortals de la teua ira,

no som més que ninots de fira.

Pla de competitivitat

Allà que anaven tota la tropa
major de capitostos polítics, el
tourespaña, la de tourisme de la
Genialitat, la nostra regidora
turista i el seu homòleg
peniscolà, i els alcaldes de Blo i
Pla (això recorda l'acudit aquell
de REPLA, el sabeu?) a la
presentació, a bombo i

platerets, del famós Pla
de competitivitat
t u r í s t i c a
benicarlandopeniscolà
al MUCBE (amb 2,3 kg
d’euros). I allí que es
van trobar al nostre
inefable faraó Kuen-ka,
esperant-los... per a fer-
los de guia turístic. Com
qui menja pa i peixet,
els va passejar per tota
la instal·lació
ensenyant-los i
explicant-los amb
eloqüència el que hi
havia i el que no com el

millor dels cicerones.
Mentrestant la canallesca
estava esperant-los des de feia
una bona estona per començar
la roda de premsa sobre el Pla
de dalt. Amb ell no faria falta cap
pla. La veritat és que podria fer
com ara Chávez, governar un
any a cop de decret i sense
passar per plenaris ni
parlaments. Ja voríem, ja,
dropos!

Ppefotos

Els peperos tenen el seu
fotògraf particular. Un home
carregat amb una càmera de
fotos els segueix a tots els actes
públics que es fan al carrer i
s'encarrega d'immortalitzar
cada  moment per a la història.
Corre la veu que l'individu és
sospitós de no tindre feina (com
ara n'hi ha tants altres) i que els
peperos li fan un favor
comprant-li les fotos. Ho
descobrirem quan editen el
programa electoral...

ve de la pàgina anterior

Els alcaldes dels dos municipis i els regidors de
Turisme s'han felicitat per la concessió d'aquesta
subvenció, que està destinada a la promoció del
turisme nàutic. El projecte va començar a fargar-se en
el 2007 i des de llavors s'ha estat treballant “gràcies a
l'existència d'infraestructures adequades” de forma
conjunta per a arribar a l'objectiu final, destacava la
regidora benicarlanda de Turisme, Mamen
Iruretagoyena. Les dues localitats tenien molt clar que
“la destinació està madura i cal diversificar l'oferta de
sol i platja”. En aquest sentit Rafael Suescun, president
del patronat de Turisme de Peníscola, assegurava que
“és una oportunitat de creixement i futur i farà que
Benicarló i Peníscola cresquen més i millor”. El pla
contempla aspectes com la incorporació d'elements
diferenciadors en l'oferta d'allotjament, restauració i oci.
Així l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, recordava
que “a través de la formació el nostre sector ha anat
professionalitzant-se”. Per la seua banda l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, va convidar a més
localitats del nord de la província de Castelló a unir-se
a la promoció turística, convençut que així es fa la força.
“Els esperarem amb els braços oberts”, va assegurar. 

El Pla tindrà una dotació econòmica de 2.300.001
euros que aniran destinats a promocionar el producte
nàutic de les dues ciutats a través d'accions com la
potenciació de rutes submarines i creació d'una ruta
panoràmica litoral des de Benicarló fins a Peníscola o la
millora i ampliació de les balises de les platges que
permeten una millora pràctica de les diverses activitats
esportives nàutiques. A més, també es portarà a terme
un Pla de millora d'accessibilitat vinculat al producte
nàutic i un pla de senyalització turística dels recursos i
instal·lacions relacionats amb la nàutica. Una altra de
les iniciatives serà engegar un servei de transport per a
promoure la mobilitat de turistes que practiquen
activitats nàutiques entre Benicarló i Peníscola. En
concret, el Pla té una vigència de quatre anys (2010-
2013) i per a aquest 2010 ja hi ha un pressupost de
178.334 euros. Al llarg de les quatre anualitats, del total
dels 2,3 milions d'euros que contempla el Pla, els
ajuntaments de Benicarló i Peníscola aportaran un total
de 383.333,50 euros cadascun. Antoni Bernabé,
director general de Turespaña, va assenyalar que tant
Benicarló com Peníscola “han estat vaixells almirall del
turisme en aquesta província” i va manifestar la intenció
del govern central de seguir donant suport la destinació
mitjançant la millora d'aspectes diferenciadors. “El
turista busca no només un bon allotjament, sinó també
tenir experiències completes i vivències memorables”
una cosa que va assegurar, el turisme nàutic és capaç
d'oferir-los. En la mateixa línia s'expressava Belen
Juste, Consellera de Turisme, qui va manifestar el gran
interès de Turisme a impulsar un dels segments turístics
estratègics per al litoral de Castelló i va reiterar que "la
nostra meta és fer de la Comunitat Valenciana una
destinació preferent per a la pràctica del turisme nàutic. 

text NATÀLIA SANZ

DOS MILIONS PER PROMOCIONAR EL TURISME NÀUTIC

El Museu de la Ciutat de Benicarló va acollir
la signatura del conveni del Pla de
Competitivitat en Destinació dels municipis de
Benicarló- Peníscola, l'assignació
pressupostària dels quals ascendeix a
2.300.000 euros.
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Primera palada
Ara s’ha instaurat una nova

moda en el capítol d’això de les
inauguracions polítiques d'obres
públiques. Així, si abans era allò
de posar la primera pedra, l'urna
amb els diaris del dia i algun que
altre estri (maquinetes d'afaitar
d'un sol ús, mitjons de dos...
coses del dia a dia) ara sembla
que la crisi ha aguditzat l’enginy
i la solemne cerimònia, que
tenia un nosequè de fúnebre, és
veritat, s'ha adequat als temps.
El recipient ha estat substituït
per la màquina que simbolitza el
nostre temps: una pala
mecànica, i el rector beneint els
fonaments ha passat a ser un
digne operari qeue segueix les
indicacions, això sí que és
inevitable, de l’encarregat del
protocol i, sense cap dubte,
persona capacitada en la
conducció d'aquestes
màquines. Si més alta, més
baixa, més a este costat o, si
cal, al damunt de la classe
política. 

Segona palada
I certament el perill hi és

perquè si a algun polític li cau la
pala al coco, la que es podia

muntar seria de les grosses. I és
que, tan d’indicar a l’home de la
pala que si ací o allà, que si gira,
que si tomba, no seria
d’estranyar un accident. Només
cal mirar la cara del pobre tècnic
per imaginar fins on deu estar
de la classe política i dels seus
numerets. Tot per a la foto dels
polítiques perquè a l’hora de la
veritat, quan ells arriben el forat
ja està fet. O siga que tota la
comèdia és de pega. A pic i pala
els posaríem nosaltres a tots. 

Tercera palada
Ara, l’única cosa bona, el

piscolabis posterior (això que no
falte), però adaptat a la dieta
hivernal: els característics cócs
de tomata i les papes han estat
substituïts per pastissets i
mistela. Ací no s'equivoquen,
no.

Home nu
Una tafanera ens ha dit que

està farta que en aquesta
revista sempre surten
senyoretes ben dotades i
voluptuoses i, en canvi poc
senyor, amb l'ídem (per als que
han fet l'ESO: amb els mateixos
atributs). Així que ens ha deixat
aquesta instantània de retro (per
als mateixos: presa des del cul)
d'un membre (!) de la redacció
de La Veu que, segons ella, ho
té tot ben posat. Per a fer-li un
bon dibuix.

Surt de l'armari... por
Navidad

Recordeu aquell altre
element del consell de La Veu
que fa quinze dies es posava el
pijama a les 7 de la tarda i feia
deixadesa de les seus
obligacions? Doncs no content
amb el que va fer la passada
setmana, ara davant la mateixa
circumstància s'empesca
l’excusa que se n’ha d’anar al
poble veí del nord a veure una
presentació... i d’un llibre! Si fóra
un bou, o fins i tot una reina del

El Benicarló ‘underground’
text LA COLLA DE TAFANERS

questa setmana
començaré per la paraula
que tant agrada als que
fan aquesta publicació i

que tantes vegada ha estat
protagonista de la portada. Hem
arribat a un punt on caldria deixar ben
clar el concepte de merda, perquè
alguna cosa em diu que, de tant
gastar la parauleta, hem acabat
perdent la noció del que estem
parlant. Així, el primer que s’hauria de
fer és distingir amb claredat les
diferents aplicacions que té aquesta
paraula en l’imaginari d’aquest
setmanari. Tinc la sensació que els
conceptes no estan massa clars. Per
a mi, la merda és allò que sura de
vegades pes les nostrades  platges
del Morrongo i de la Mar Xica, i que
circula pel Passeig Marítim quan la
pluja abundant ve a visitar-la. En
algunes ocasions, es fa servir
l’eufemisme “coliformes” per tal que
l’impacte davant la ciutadania no siga
tan cridaner. En un sentit estricte, jo
definiria la merda com tot allò que en
nostre cos expulsa pels diferents
esfínters, una vegada que el nostre
organisme n’ha tret tot el suc
possible. Per això es pot utilitzar amb
propietat aquesta paraula per a
referir-nos a tot allò que he indicat
abans. En canvi, tinc el convenciment
que en aquesta ocasió, el terme ha
estat utilitzat d’una manera no del tot
correcta, perquè del que s’està
parlant és de les escombraries, que
és un concepte molt més ampli. Per
suposat que dins de la brossa pot
haver alguna resta de defecacions
orgàniques, però aquesta no és
majoritària. Segurament eixos
camions transportaran més crostes
d’ou i pells de plàtan que excrements.
Jo entenc que aquesta paraula que
vostès han fet servir a la portada
d’aquesta setmana ven més que
“escombraries”, però hauran de
reconèixer que no és la que més
s’ajusta a l’assumpte tractat. No m’he
posat a buscar les portades de La Veu
on apareix la paraula “merda”, però

segur que en són moltes perquè el
tema és extremadament recurrent, ja
que la manca de depuradora i de
planta de tractament de residus
formen un tàndem imbatible a l’hora
de posar a caldo a les nostres
autoritats per la seua incompetència
al respecte. En resum, que vindran
camions a emportar-se les
escombraries, però la merda ens la
quedarem nosaltres i la nostra mar.

He anat llegint totes i cadascuna
de les notícies de les pàgines
següents, començant per la que se’ns
informa de l’aprovació d’una
ordenança municipal al voltant dels
que fan safrà més habitualment de
que seria tolerable. Jo, que ara mateix
vaig a parlar sense conèixer el tema
(no és tan estrany, els polítics ho fan
a tota hora), tinc la sensació que
potser imposar un càstig consistent
en una expulsió de deu dies és, per a
l’absentista, més un premi que una
pena. Jo els faria anar a netejat
grafitis o a netejar la plaça de
l’emperador eixe que no existeix i on
se solen reunir per a menjar pipes i
llançar les bosses al terra. Per
exemple.

Es veu que Domingo va quedar
molt convençut del que li va dir Fabra,
així que el més segur és que es
presente a la reelecció per tal de
tornar a ocupar la poltrona de la
primera autoritat municipal. Ell el deu
conèixer millor que jo i sabrà el que

diu. Mentrestant els del Bloc demanen
millores immediates al darrer tram de
la carretera de Càlig, que realment
està molt malament. No estan tan
amagats com diuen alguns. De
vegades es queixen.

Veig una altra notícia que parla de
la costa nord. Uns volen presentar
una querella (la querella sempre és
criminal, per això és redundant dir
“querella criminal”) contra el Ministeri
de Medi Ambient. El subdelegat del
govern no es creu un informe del
propi ministeri que diu que el dos mil
tretze començaran a caure cases a la
mar. O siga, que qui siga creient, que
comence a resar amb fervor perquè
ell no fa compte de fer cap cosa
imminent. Ja vorem com s’acaba això
de la querella.

A la pàgina vuit un advocat
desmenteix Cuenca, i diu que del que
va dir el regidor, res de res. O siga,
que segons aquest advocat, gran
fumador de cigars, estem allà on
estàvem, i que la cosa va per llarg. 

Hauré d’anar acabant. Aquesta
setmana m’han agradat molt algunes
coses que ara enumeraré sense cap
ordre de preferència: l’entrevista amb
Manel Joan i Arinyó, el còmic, el
Benicarló underground, les pàgines
catorze i vint senceres, la il·lustració
de la portada i la marca de la pilota de
la senyoreta que apareix a la pàgina
disset.    

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

text EL LECTOR

A



M I S C E L · L À N I A10

laveudebenicarlo laveudebenicarlo

11

Carreteres i desocupació
La serenata de comunicats entre

administracions, Marcelino, Fabra i
Camps, sobre les tan magrejades
carreteres benicarlandes, dóna igual
qui siga el primer o qui siga l’últim, ja
fa pudor. I és que la realitat s’entesta
en ficar-li les coses difícils al nostre
actual alcalde perquè torne a
presentar-se com a candidat popular a
les properes eleccions locals.

I ho diem sense cap tipus d’animadversió per al
candidat Marcelino, que té tot el dret a presentar-se allà
on considere, però si amb la claredat que donen les
dades actuals de com està, ara per ara, la possible
licitació de les dos carreteres de la discòrdia, la del
Carrer de Peníscola fins a la Ratlla del Terme i la del
polígon fins a Càlig, pedres angulars, i condició
imprescindible estipulada per ell mateix del seu sí a
l’alcaldia benicarlanda. 

I així estem, a punt de tancar l’any i tot en l’aire pel
que fa a aquestes dues i molt necessàries
infraestructures viàries. La primera sembla que té
alguna possibilitat si una esmena del propi PP a les
Corts prospera per incloure al seu pressupost la partida
consegüent. Tot i que caldrà veure la quantitat
assignada, no fos cas que ens trobàrem amb la
sorpresa d’una licitació sense quantitat suficient per fer-
se efectiva. I és que ficats a desaparèixer, veurem com
acaba el pont sobre el Barranquet, que ha desaparegut
del projecte per un suposat permís especial que la
Generalitat diu que havia de demanar a la Confederació
Hidrogràfica, del qual, aquesta, curiosament, fa unes
setmanes (La veu 760), va dir no tenir-ne constància.

I pel que fa a l’altra en discòrdia, la de
Benicarló a Càlig, la cosa encara sembla
pitjor. Així, les últimes notícies que
apareixen aquesta setmana vénen a
indicar, després que Camps li digués al
nostre alcalde que la carretera no es
licitaria a trams i que el Secretari
d’Infraestructures haja manifestat que
falten les expropiacions del tram calijó
“que cal traure a informació pública”, i
que el seu inici depèn del que “com a

mínim tarden a fer-se els tràmits legals administratius”,
sembla que és administrativament impossible que
aquesta obra puga licitar-se abans de les eleccions
locals del mes de maig.

I és que la qüestió de la paraula donada per
Marcelino per presentar-se a les properes eleccions
condicionat a aquestes dues obres és del tot secundària
si, d’una vegada, aquestes es realitzen. Doncs, allà ell
mateix amb la seua ètica particular que, sens dubte,
estaria, si més no, molt desacreditada (tot i que per a
molts polítics això no ha suposat mai cap problema).

Tot i això, el que sí que cal exigir-li a Marcelino, i al
seu equip de govern, és que acomplisca el compromís
que va assumir pel qual a les obres d’ací es
contractaria, sempre que siga possible, personal de la
nostra ciutat. Un augment del 14% de l’atur en l’últim
any, convertint-nos en la tercera ciutat de la província en
què açò haja passat, dades oficials, és per fer-s’ho
mirar. I no per lamentar-se.

Volem que aquestes carreteres siguen les de la
nostra ocupació. I si algú ha de quedar desocupat... que
siga el de l’ajuntament. Almenys no farà augmentar eixe
14% de desocupats.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: per a l’Estel del Collet. Amb una estrena excel·lent, plena de novetats, i amb molta
il·lusió ens han donat el tret de sortida al Nadal benicarlando. Moltes gràcies a tots els que ho
han fet possible. L’Estel de vuit puntes torna a recórrer el cel del nostre poble anunciant que ja
ha arribat el Nadal.

Panissola: per el nostre alcalde pel seu dilema carreteril que no acaba. La carretera de
Càlig... ni a trams (Camps ja li ho va dir), i la vella de Peníscola sense pont i sense diners (el
propi PP ha de fer una esmena al seu pressupost). La passada setmana va tindre al seu costat
al Secretari Autonòmic d’Infraestructures i encara estem esperant que pegara una bona punyada
damunt la taula i es plantara davant el que pareix tota una presa de pèl als ciutadans
benicarlandos. Al final ja ens veiem amb un paper que dirà que tenim carreteres i Marcelino
alcaldable. I no passa res.


