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ENTREVISTA:  ALICIA COSCOLLANO

Et recordem que la sèrie de

televisió “Líneas” s'emet en

l'espai televisiu "Anem de Bòlid"

en C56 i en TVCS. L’estrena

setmanal es la nit del dijous.

També per internet en

www.vimeo.com/lineas

“LÍNEAS”

-El port de Benicarló es escenari d’una baralla
sentimental. L’actriu és Nuria Solanes.

-El videoclub de Pacoman, interpretat per
Agustín Martínez, té clients especials, com
David Curto, director de fotografía de la sèrie, i
Ricardo Mascarell que es va encarregar de la
part sonora.

-En una benzinera trobem més cameos, com
el del director de cinema Daniel Fibla i també el
del guionista de la sèrie i col·laborador de La
Veu, Jesús Maestro, gaudint de dues motos
Harley Davidson, les preferides per Deckard,
interpretat per l’actor Rafa Sánchez. L’escena
está protagonitzada per Octavio i Laura. A la
dreta de l’imatge, Pedro Coll.

“LÍNEAS” també en:
www.vimeo.com/lineas

En el capítol 4 de “Líneas”...

-Iván Marzá interpreta amb molta gràcia a una pitonisa televisiva.



EL TEMA

Així, per un grapat de vots, en
concret, per vuit-cents, Marcelino
Domingo tornarà a encapçalar la
llista popular a l'ajuntament de
Benicarló. Ningú pot acusar la
premsa d'haver-se inventat la
notícia. Per activa i per passiva ha
anunciat Domingo les seues
intencions de no repetir si no es
licitaven les carreteres. Un mer
tràmit administratiu que a
l'administració autonòmica, del
seu mateix signe polític, no li
suposava cap compromís, però
que no ha estat capaç de complir.
De la mateixa manera tampoc ho
ha estat Domingo, qui ha faltat,
també, a la promesa feta als
ciutadans.

No tenim carreteres, però
tindrem a Marcelino encapçalant
de nou la candidatura popular
benicarlanda. L'escola de Jaime
Mundo comença a fer-se evident:
cabotà i endavant. Però els
ciutadans ja han llançat el primer
advertiment: el resultat d'una
enquesta realitzada per COPE-
Vinaròs desvetlla que els votants
prefereixen Redorat com a cap de
llista.

Per la llista electoral...

Marcelino Domingo tornarà a
encapçalar la llista del PP a
Benicarló. Ho va confirmar l'actual
alcalde del municipi al ser requerit
sobre la qüestió pel fet que es
ratificaren les candidatures

populars per a municipis de més
de 20.000 habitants. Domingo va
explicar que dimecres passat a la
tarda va mantenir una reunió de
treball amb Carlos Fabra,
president provincial “qui em va
assegurar que la licitació de les
carreteres que jo reclamava era
qüestió de dies”. El candidat es va
mostrar convençut que les
paraules de Fabra són certes “i
per això he decidit tornar a
presentar-me, perquè sé que es
licitaran en breu”. Acaba així el tira
i afluixa que Domingo ha
mantingut amb alts càrrecs del
seu partit ja que va arribar a
assegurar que no es tornaria a
encapçalar la llista popular si
abans no es licitaven les
carreteres. Ara, malgrat que no

PER UN GRAPAT DE VOTS 

La folgada majoria absoluta que va aconseguir Domingo en els anteriors comicis ha fet que
els populars no renuncien a la possibilitat de comptar amb Domingo com a cap de cartell i hagen
tirat mà de totes els ardits coneguts per tal que haja d’haverse’n d’estrenyer el cap a saber qui
mana ací. Fins fer la patota a tots els benicarlandos, amb la promesa,  feta en nombroses
ocasions davant els mitjans de comunicaci, amb llum i taquígrafs, de no presentar-se a la
reelecció, sense les carreteres. 

text REDACCIÓ
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Els dies 29 i 30 de gener  es va disputar en la Piscina
Olímpica de La Salera a Castelló  la IV Jornada de Controls
Provincials  de la Província de Castelló. Deu clubs de tota
la Comunitat Valenciana, amb un total de 181 nadadors, on
va destacar el Club Natació Benicarló per ser l’equip amb
mes participants amb un total de 40 nadadors i nadadores,
fet que demostra el gran treball de base que esta
desenvolupant el club benicarlando davant altres clubs
amb més pressupost econòmic.

La competició va servir per preparar els campionats
autonòmics que es disputaran aquest mes de Febrer i el
pròxim mes de Març. Van destacar els següents participants:

Sara Marqués: 1a,  800  m lliures;  2a en 100 m estils
Nerea Sorando:  2a, 200  m esquena;  3a en 100 estils
Irene Sorando: 1a,  200 Papallona 
Anna Garcia:  3a,  200 braça 
Meritxell Sospedra: 1a, 400 estils
Altres participants femenines van ser :  Montse Astor, Lucia

Piñana, Maria Coll, Marina Herrero, Marta Valdearcos, Carla
Fresquet, Gisele Mateu, Nicole Mateu, Anna Año, Claudia
Campos, Noemi Anta, Vanessa Bel, Raquel Fabregat 

Miguel Piñana: 2n,  50 m papallona; 2n, 100 m esquena; 3r,
100 m  braça 

Marc Fresquet: 1r,  50 m lliures; 2n,  200 lliures; 2n, 100
lliures  

Adrian Adell : 2n, 400 m estils 
Jose A. Adell: 2n,  200 braça  

Altres participants masculins van ser :  Agustin Parra,
Marcos Fuente, Vicent Prats, Albert Astor, Alberto Añó, Jordi
Curto, Ferran Marzá, Juan Diego Ruiz, David Valdearcos,
Mario Tomás, Alexandru Beer, Guillermo Soriano.

La setmana pròxima es disputarà el Campionat Autonòmic
Infantil a Gandia.

text NATÀLIA SANZ

PREPARANT ELS CAMPIONATS AUTONÒMICS

El polifacètic artista Ignacio Lluch
va ser motiu divendres passat d'una
trobada pluridisciplinar en la qual es
van donar cita companys de diferents
disciplines artístiques al voltant de
l'Univers H que ell mateix va crear fa
uns anys. 

El pub El Bosc es va convertir per
unes hores en un espai imaginari en el
qual es van recrear diferents escenaris,
encaminats a mostrar al públic assistent
la gran influència i la profunda petjada
que les diferents accions de Lluch han
deixat en els seus amics i companys. Per
a ell, va ser una nit d'especial alegria i de
trobades somiades, de projectes
convertits en realitat i materialitzats a
través de les obres creades per a ell per
part dels seus amics. 

text NATÀLIA SANZ

L’UNIVERS H



s'ha complit la seua petició, diu
que existeix el ferm compromís
per part de diferents càrrecs
polítics populars de rellevància
perquè les seues reclamacions es
convertisquen en una realitat. 

Amb la confirmació de la
candidatura de Marcelino
Domingo, queden resolts totes els
dubtes a Benicarló al conèixer-se
ja els noms dels cap de llista de
les tres formacions que en
l'actualitat tenen representació
municipal. Així, en el cas del
PSPV, serà Xaro Miralles qui
assumisca el repte de lluitar per
l'ajuntament, mentre que per part
del BLOC, serà Ricardo Mascarell
qui substituïsca a José Luís
Guzmán. L'únic que repetirà, per
tant, al capdavant de la
candidatura, serà Marcelino
Domingo qui, per segona vegada,
es posarà al capdavant dels
populars amb la intenció de
revalidar el seu càrrec i mantenir o
superar la folgada majoria
absoluta que van aconseguir en
els últims comicis.

... o per un càrrec
institucional

Ni ho ha confirmat ni ho ha
desmentit, però per a Xaro
Miralles, candidata a l'ajuntament
pel PSPV, és la raó principal per la
qual torna a encapçalar la llista
popular. “Fa tres o quatre mesos
van sorgir remors que se li donaria
un important càrrec institucional i
ell no para de fer viatges per a
parlar amb Fabra, que no és el
que ha de licitar les carreteres”,
explica Miralles. L'edil socialista
recorda que “ell sempre ha dit que
no vol fer carrera en política, que
havia entrat per a treballar pel
poble, que estaria quatre anys i
s'aniria, però estem en el mateix
lloc que estem, a la volta de les
eleccions, i es torna a presentar”.
Així, va recordar que a l'any
d'iniciar el seu mandat ja va

amenaçar als seus superiors a
València amb abandonar el càrrec
si no complien els seus
compromisos històrics amb la
ciutat i realitzaven les obres
pendents. “I encara no tenim les

carreteres, ni el CSI, ni la
depuradora ni tantes altres coses,
però ell es torna a presentar per
interès polític més que per altra
cosa”.

ve de la pàgina anterior

CADET FEMENÍ
CH BENICARLÓ - 14
CH VILA-REAL - 9

Segona victòria de les nostres joves jugadores en aquesta
lliga. El partit va estar molt igualat durant la primera part, en la
qual van haure diferents alternances en el marcador (5-5
minut 30). 

La tònica no va canviar en la segona part fins que es va
imposar el bon estat físic de les jugadores locals, distanciant-
se poc a poc en el marcador (14-9 al final).

Per part del Benicarló van jugar: Anastasia i Azahara (1) en
la porteria, Diana, Maria Rakraki (2), Wisden (1), Paola (6),
Leila (4), María Febrer, Vanessa i Cinta.

CADET MASCULÍ
CH VILA-REAL - 23
CH BENICARLÓ - 19

Partit també prou igualat durant els 60 minuts. Al final va
decidir la major experiència i el factor camp de l'equip local.
Poc a poc, l'equip va agafant els objectius que es treballen
durant la temporada.

Per part del Benicarló van jugar David a la porteria, Sergi
(2), Marcos (7), Danut, Kevin, Álex Reguera (5), Juan (1), Javi,
Álex Sigüenza (1), Jonay, Adrián (2), Álex Roca (1), Bruno,
Eric i Rafa.

SENIOR FEMENÍ
BAIX MAESTRAT BENICARLÓ - 3
CH MISLATA - 33

Després del bon nivell i bon treball demostrat durant els
darrers partits, ens visitava el líder de la categoria. El Mislata
s'ha reforçat amb jugadores del desaparegut CBM Ribarroja
(lliga ABF), la qual cosa fa més difícil poder demostrar la
milloria que s'havia vist durant les darreres setmanes.

L'equip va començar nerviós per enfrontar-se a un rival que
lluita per a pujar de categoria. Fruit d'això van ser, unes voltes,
les nombroses errades, i d’altres l’encert de la portera
contraria, el que va fer que l'equip visitant agafara un
avantatge de 14 gols al descans.

Les nostres jugadores van començar la segona part amb
esperances de donar guerra i vendre cara la derrota. I eixa
sensació van donar durant bona part d'aquest període.

Per part del Baix Maestrat Benicarló van jugar: Ana i Laura
a la porteria, Cris (2), Rosa Mari (1), Arantxa, Alamu, Juliana,
Sheila, Aroa i Jennifer.

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ / ALEVÍ "BAIX
MAESTRAT"

Cinquena jornada de la Lliga comarcal. 
Els resultats han estat els següents:
A. ESTEBAN  6 – MARQUÉS    10
CERVERA    11 – A. ESTEBAN   5
CERVERA    10 – MARQUÉS      6

text i foto CLUB HANDBOL BENICARLÓ

ESPORTS EL TEMA
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Amb la confirmació de la candidatura de Marcelino Domingo, queden resolts totes els dubtes...CLUB HANDBOL BENICARLÓ

Gran matinal de pilota valenciana la presenciada
aquest diumenge de matí en el frontó de l'IES Joan
Coromines, dins de la III Porfía, amb tres partides, una
d'individuals i dues de dobles, sent l'última la més
espectacular, entrant en acció les millors parelles del Club
Arrea-li Bona de Benicarló.

Per obrir boca dos dels fundadors del club Tito i Manyà van
oferir un duel on el guanyador va haver de recórrer a tots els
seus bons colps per a poder sumar la victòria. Tito no es va
rendir mai i solament va cedir en la recta final en la qual,
Manyà, va aconseguir diversos punts després de llargs
intercanvi que li van permetre guanyar la primera partida de la
matinal per 31-27. 

En la segona, Cheto i Karce, es van imposar a Franjo i
Morera, aquest últim hagué de substituir a Mañes per lesió.
Partida on els guanyadors van saber aprofitar la falta del
lesionat per imposar-se, també, per 31-27. 

Restava la partida estrella de la porfía, en la qual es van
enfrontar els jugadors amb major projecció del club donada la
seua joventut. Davant la conjunció dels germans Jon i Tufarret
es va contraposar la qualitat i potència d’Esteller i Peña, en
una partida on les diferències van ser mínimes al llarg de tota

ella. Amb punts llargs, molt treballats, que van fer les delícies
dels afeccionats que es van donar cita en el Joan Coromines,
els guanyadors sols ho van poder ser fins que els germans
van fallar dos punts, i amb el marcador 30-28, Esteller i Penya,
no van deixar passar l'oportunitat i a la primera es van endur
la victòria final. 

Per altra banda, divendres a la nit, el club efectuava la seua
assemblea anual, en la qual es va decidir nomenar nou
president, sent triat després de la votació Víctor Morera.

text i foto VICENT FERRER

Esteller i Peña, desprès d’un impressionat partit, guanyaren als bessons

“Fa tres o quatre mesos van sorgir
remors que se li donaria un important
càrrec institucional i ell no para de fer
viatges per a parlar amb Fabra, que no és
el que ha de licitar les carreteres”

continúa a la pàgina 4 



LA SITUACIÓ
Després dels resultats d’aquest passat cap de

setmana, s’ha acabat de confirmar que el nostre gran
rival en la lluita per aconseguir la segona plaça serà el
Catí. Nosaltres vam aconseguir una important victòria
–imprescindible- al camp de l’Orpesa (2 – 3) i encara
aspirem a tot. Els catinencs se’n van xalar xalar d’allò
més jugant a conillets amagar en véncer per cinc gols
a tres el Torreblanca. Les coses, per tant continuen
com la setmana passada amb l’única diferència  que
nosaltres jugarem a casa i ells ho faran fora i que
nosaltres guanyarem, i ells perdran i que nosaltres els
passarem i ja no ens deixarem passar. I així fins que
agarrarem els Vinaròs i també el passarem i quan
s’encantaran tots ja serem matemàticament campions
i anirem per aqueixos camps de Nostre Senyor i ens
faran el passadís (a contracor, això sí) i ja no pararem
mai.

LA SITUACIÓ DISSABTE  ALLÀ AL TARD
La victòria a la ciudad de vacaciones per

antonomàsia (si més no per al nostre senyor Aznar,
que no sé si és el del gas o el de la llum) va ser
treballada i podria ser que fins i tot una mica fortuïta.
Hom sap que el neguit se m’apodera quan el Benicarló
juga fora. No ho vaig poder resistir i tot i ser conscient
que partit encara no s’havia acabat, vaig telefonar a un
membre de la Junta Directiva perquè m’informara de
com anava la cosa. La veu que va fer en articular el
bona nit –el partit es va jugar dissabte a les set del
vespre- ja em va permetre comprendre que la cosa no
anava gens bé. Sí, sí, estem perdent per dos a un,
però encara falta un quart d’hora, va dir l’home sense
gens de convenciment. Malgrat tot, no vaig perdre
l’esperança i tot i que ja havia renunciat al sopar vaig
quedar-me encantat mirant-me el telèfon. Ah, ja es deu
haver acabat. Si hi haguera alguna cosa m’ho haguera
dit. Ja em perdut, segur que ja em perdut i no em vol
picar per no posar-me de més mal humor. Igual és que
se n’ha oblidat, però no pot ser, alguna cosa deu haver
passat, o és que encara ens n’han marcat uns quants
més. Xè, desfici que diu la dona, fes el favor de picar
tu que s’embedrirà el bullit; jo vaig a començar, tu ja
t’apanyaràs. Bé, bé... ara aniré... Escolta, si no et pots
aguantar, pica, però no estigues així com si se’ns
haguera mort un o altre, n’estic farta del futbol dels tios

bosses aqueixos, jo no sé com et pot agradar això, si
no sou més que quatre que no sabeu on pondre.
Desarmat em vaig quedar, com el ejército rojo el dia 1
d’abril del 39. Res, a dormir sense sopar, que el cos ho
guanyarà. 

LA SITUACIÓ DIUMENGE DE MATINADA
A les tres de la nit el cos va dir que prou, que ja no

dormia més. Vinga pegar voltes al llit. Ara contaré
quants punts encara podem guanyar i quants en pot
perdre el Catí. Ara miraré com quedarà el golaveratge
si els guanyem allà. Ara faré números sobre les
possibilitats reals que hi ha que Benicarló tinga dos
equips a primera regional la temporada que ve. Ara...,
ara... no em puc aguantar més. On vas? Que diu
endormiscada la dona. No, no, que per no despertar-
te i no molestar-te, m’alçaré. No, si ja m’has despertat
i ja m’has molestat, fot el camp, que segur que no
hauràs pegat l’ull per la poca lliga aqueixa del futbol.
Capcot que dic que au, dorm, dorm, que encara és
massa enjorn. Afortunadament l’últim adverbi de
temps ja no el va sentir. Abatut que vaig encendre
l’ordinador. Google, futbolme, liga de aficionados,
primera regional  grupo norte, tot amb una lentitud
exasperant... però al final, ai al final, resulta que
havíem guanyat, que havíem guanyat! Vaig pegar un
crit immens, vaig maleir el directiu que no em picar per
comentar-me la bona nova, vaig despertar
definitivament la dona i es va alçar com aquells còmics
de Panyella amb un corró a la mà disposada  matar-
me, vinga el bram i els bracellades. Però no sentia res,
m’eren igual els seus renecs perquè de sobte em va
entrar una gana grandíssima i vaig emprendre la
nevera i la vaig fer pols. I ella torna-li, que bobo més
que bobo, que estàs boig. 

LA SITUACIÓ DELS ALTRES
També he sabut que el Càlig va perdre a casa

contra l’Alcalà i ara, penso humilment, que ja tenim
més de mitja temporada salvada. Perquè una cosa és
competir contra el Catí –no conec  a ningú de Catí- i
una altra ben diferent és haver-se-les de vore totes les
setmanes amb Vicent Anglés. 

TORNEM A GUANYAR
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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EL TEMA ESPORTS

La socialista lamenta que
Domingo només haja reclamat la
licitació de les obres pendents
“quan tots sabem que això no
obliga a res, la Generalitat licita
moltes obres, però després
realitza unes poques. Fins que no
vegem les pales treballant, no
estarà res clar”. Miralles va
lamentar que “haja estat els
quatre anys queixant-se,
amenaçant i condicionant-ho tot i
no ha aconseguit res de bo per
Benicarló. Es torna a presentar
amb les mateixes promeses
incomplides que fa quatre anys”
quan va accedir a l'ajuntament
amb una aixafadora majoria
absoluta. 

Bloc: Marcelino no té paraula

Per al BLOC, el fet que
Marcelino Domingo torne a ser
candidat a l’Alcaldia de Benicarló
és no tindre paraula i posar primer
els interessos politics i personals
que els de Benicarló. Els
nacionalistes consideren que la
paraula donada per les persones

es per a complir-la i afirmen que
“per al BLOC son més important
els valors de les persones i  la
paraula donada que el propi partit
polític o la política en si mateix” .
En aquest sentit consideren que
Domingo no es mereix el respecte
dels benicarlandos perquè ell no
ha respectat als ciutadans. Així,
recorden  que “Benicarló es un
poble on s’han fet tractes amb una
enganxada de mans i que això es
el que ens distingeix d’altres” i
consideren que “aquells que no
respecten la paraula donada per
interessos politics no es mereixen
ser respectats”. Els nacionalistes
creuen que “si Domingo no es
respecta a ell mateix, ni respecta
la seua paraula, no pot demanar el
respecte dels benicarlandos”.

La falta de paraula de Domingo
es per al BLOC un fet lamentable,
i recorden que la decisió de tornar
a encapçalar la llista popular l’ha
ficat a ell i a tots els benicarlandos
en una situació difícil perquè “no
el poden respectar com a polític
en els estaments supramunicipals
com son la Diputació, la
Generalitat o el mateix govern

central. Qui se’l creurà  quan vaja
a demanar coses per a
Benicarló?” se pregunten els
nacionalistes. En esta línia,
consideren que  “la paraula de les
persones es per a que et respecte
la resta i un mateix”.

L’enquesta de la COPE

Curiós i evident resulta el
resultat de l'enquesta realitzada
per COPE Vinaròs, que dóna com
a resultat que els internautes trien
majoritàriament a José Antonio
Redorat com l'opció més
adequada  per a ser el candidat
del PP a l'ajuntament de
Benicarló. L'actual secretari
general de la FVMP obtenia el
45% dels suports, mentre que, en
segona posició, queda l'actual
regidor d'urbanisme, Antonio
Cuenca, amb el 39% dels vots.
L'alcalde, Marcelino Domingo
obtenia el 14 % dels vots dels
internautes i l'exalcalde i actual
edil i diputat autonòmic, Jaime
Mundo, quedava com l'opció
menys seguida, amb l’1% dels
suports. 

ve de la pàgina anterior

Els internautes trien majoritàriament a José Antonio Redorat com l'opció més adequada Després dels resultats d’aquest
passat cap de setmana, s’ha acabat
de confirmar que el nostre gran
rival en la lluita per aconseguir la
segona plaça serà el Catí.

Per al BLOC, el
fet que Marcelino
Domingo torne a
ser candidat a
l’Alcaldia de
Benicarló és no
tindre paraula i
posar primer els
interessos politics
i personals que
els de Benicarló. 
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ESPORTS LOCAL

Moltes vegades diem que en els
esports els joves solament aprenen
allò que no deuen, a provocar al
rival, a intentar enganyar l'arbitre
perquè un rival veja un targeta,
simular lesions per a perdre temps
o protestar sabent que la protesta
no condueix a res. Però
l'esdevingut aquest cap de setmana
si que és digne d'esment.

Els jugadors del prebenjamí A, del
Benicarló Base Futbol, van mostrar el
passat cap de setmana la
indumentària que surt a la imatge,
abans d'iniciar-se el partit que els
enfrontava al Torreblanca, i que va acabar amb 15 a 1,
dedicant-li-la al seu company Sergi que va patir una
greu lesió, trencament de tèbia i peroné, a més de tots
els gols aconseguits. 

Li desitgem la seua prompta recuperació al mateix
temps que cal felicitar públicament als xavals que en el
seu record van realitzar aquesta positiva acció. En
aquest cas si que han copiat la cara amable de l’esport.

text VICENT FERRER

Dedicatòria al jove futbolista, Sergi, lesionat de gravetat

L'Ajuntament de Benicarló ha signat un
conveni amb IFF per a engegar la Unitat de
Respir per a malalts de Alzheimer que obrirà les
seues portes en breu a Benicarló. L'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, i el director
general d’IFF, Helio Serrano, signaren el conveni
que permetrà posar en funcionament la unitat
que se situarà en el carrer de Francisco Pizarro
de Benicarló. L'empresa multinacional instal·lada
a Benicarló aportarà 20.000 euros en dues
anualitats que, juntament amb els 20.000 euros
que també aportarà la Diputació en 2011 i 2012,
ajudaran a finançar la despesa de la posada en
marxa del centre. Durant aquest primer any,
l'Ajuntament aportarà 17.000 euros per a
despeses d'obra i equipament, mentre que per a
l'any 2012 només haurà d'invertir 2.000 euros de
despesa, atès que les aportacions de IFF i de la
Diputació per a 2012 serviran per a cobrir quasi
la totalitat dels 22.000 euros de despesa prevista per al pròxim
any. El centre tindrà capacitat per a 15 persones i comptarà
amb psicòleg, tècnics especialitzats, treballadors socials,
auxiliars d'infermeria i servei de transport i neteja, entre

d’altres. La gestió correrà a càrrec de l'Associació de Familiars
d’Alzheimer (AFA) de Castelló. Les Unitats de Respir estan
concebudes com un pas intermedi entre l'atenció domiciliària
a càrrec de familiars i el Centre de Dia. 

text NATÀLIA SANZ

UNITAT DE RESPIR PER A MALATS D’ALZHEIMER

El combinat de la Comunitat
Valenciana es va proclamar aquest
diumenge campió en el campionat
d'Espanya de seleccions territorials de
futbol sala, després de superar a Galícia
per tres gols a dos en la final del torneig,
disputada en el pavelló Pedro Delgado
de Segòvia, equip en el qual van
participar els jugadors del Benicarló
Aeroport Castelló Gonzalo i Alejandro
Péris. 

Els jugadors llevantins es van fer
amb el triomf sobre la base de la seua
gran efectivitat de cara a porta, sobretot
en la segona meitat, imposant-se a un
rival que va realitzar un partit
excepcional però que no va poder evitar
la derrota. 

Cal destacar doncs, pel que fa als interessos del Benicarló
Aeroport Castelló, d'una banda la presència de Gonzalo,
jugador del primer equip com capità de la selecció, amb
destacada actuació, i per una altra, la participació també, i
autor del gol decisiu des del seu propi camp, del jove
Alejandro Péris, que entrena amb el primer equip, i els caps
de setmana juga amb el filial, en la Primera Nacional B.

Per altra banda, el pròxim partit de Lliga del Benicarló
Aeroport Castelló, a disputar dissabte que ve dotze, contra
l'Ivori Santa Coloma, s'avançarà a les quatre de la vesprada,
atès que el mateix serà retransmès per Canal 9, segons s'ha
indicat des del club benicarlando. 

text VICENT FERRER

Els jugadors del Benicarló FS, Gonzalo i Alejandro Peris, campions d’Espanya

El Mercat Municipal de Benicarló està treballant en la
consecució de la marca Mercat Excel·lent. La Associació de
Venedors del Mercat juntament amb la regidoria de Mercats
està treballant en la redacció de l'expedient que permetrà al de
Benicarló convertir-se en el primer de la provincia de Castelló
a obtenir el reconeixement de la Fundació Valenciana de
Qualitat. Pedro Baca, president dels venedors del mercat, va
assegurar que “la marca de mercat de qualitat serà un punt a
favor nostre, que ens obligarà a especialitzar-nos encara més,
que ens unificarà en el camí pel qual hem de seguir”. Baca va
matisar que “seríem el primer de la província de Castelló” el
que permetria a les instal·lacions “posar-nos al nivell de les
grans superfícies i ser molt més competitius”. El mercat
benicarlando es troba situat en el centre de la població i un
dels seus problemes és el de lluitar contra la competència
diària dels grans supermercats establits en el municipi. La
consecució de la marca implica per als venedors l'adaptació a
una sèrie de paràmetres que garantisquen davant el
consumidor que s'estan complint uns nivells de qualitat com
“la mobilitat i el reciclatge. És copiar el bo que tenen els
centres comercials i quedar-nos el bo que tenim nosaltres”, va
explicar el president dels venedors. 

La Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació conscient
que la qualitat és una eina eficaç per a millorar la posició
competitiva de les organitzacions de la Comunitat Valenciana,
ha impulsat la creació d'un model de gestió de la qualitat per

a mercats municipals a través de la Fundació Valenciana de la
Qualitat. Aquest reconeixement de qualitat és pioner a nivell
nacional i suposa la implantació d'un model de gestió que
identifica a aquells mercats municipals de la Comunitat que
desenvolupen la seua activitat comercial sota paràmetres
d'excel·lència, qualitat, modernització, innovació i confiança
dels establiments allí situats i dels serveis que en conjunt
ofereixen als seus clients. A més està dirigit a millorar la
qualitat de servei prestat als clients, millorar el sistema de
gestió i organització del mercat, la conservació i manteniment
de les instal·lacions, formació contínua del personal i millorar
la imatge corporativa i incrementar el nivell de satisfacció dels
clients i la seua fidelitat. El mercat d'Ibi al costat dels mercats
de Sant Vicent del Raspeig i Aldaia són els únics tres mercats
que compten amb aquest reconeixement a nivell de la
Comunitat Valenciana. 

text i foto NATÀLIA SANZ

MERCAT EXCEL.LENT

Benicarló-Santa Coloma retransmès per Canal 9

L'equip, que haurà gaudit d'un cap de setmana lliure,
al no passar el tall de la Copa d'Espanya, ja ha
començat a preparar aquest partit de gran importància
per al conjunt que entrena Juanlu Alonso, atès que una
victòria els donaria pràcticament la permanència un any
més en la divisió, objectiu que es va marcar el club a
l’inici de temporada després del complicat accés al club
de l'actual Junta Gestora.
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-Parlant de coses positives, cal dir que el
próleg es de Carles Santos.

Es tractava del primer llibre que sortia publicat a
Vinaròs desprès de deu anys de la publicació del
llibre Cosas rotas, Premi Autors Benicarlandos, i em
feia molta il·lusió que el pròleg fora de Carles,
aleshores li vaig demanar, i es va mostrar encantat,
sortosament per a mi. Al llibre Carles efectua un joc
amb la paraula pròleg. No es tant un pròleg com un
espaï de Carles al meu llibre, es com si Carles
visites casa meua.

-Com vius l’experiència del llibre una vegada
ha sortit al carrer?

El fet és que crec que el més costós es el procés
d'elaboració del llibre, és el que més et captiva, però
una vegada gaudeixes de l’obra publicada, però el
procés creatiu ja està tancat,i comences a pensar
en una altra cosa. Així, el vincle creatiu que
mantens ja ha finalitzat i pots pensar en una altra
història. En “Cosas Rotas” per exemple, potser per
ser el primer, em va passar que desprès de la seua
publicació la relació amb l’obra es va allargar,
recordava els personatges ... i en aquest ha sigut
diferent, tal vegada perquè no és una novel·la
tradicional. Però, de tota manera, hi ha moltes
persones, gent que està i gent que ja no està,  que
m’acompanyen. I una il·lustració molt especial. 

Trobem doncs una oportunitat per a recuperar
les bones sensacions literàries que sempre ens
porta Alicia, aquesta vegada amb un artefacte
literari titulat “Cròniques de la innocència”,
publicat per Editorial Antinea.   

Entrevista

ve de la pàgina anteriorEl comitè organitzador de la Festa de la Carxofa de
Benicarló estudiarà la introducció de modificacions en la
celebració dels festejos per a evitar el desbordament de
públic, com ha estat a punt de succeir enguany. Eduardo Arín,
regidor d'Agricultura, es va mostrar satisfet pels resultats
obtinguts en la festa d'enguany “la millor sens dubte de la
Història”, però va reconèixer que la Demostració
Gastronòmica que els restaurants de la ciutat preparen el
diumenge, “és l'acte més difícil de controlarr per a nosaltres
per la quantitat de gent que atrau”. Només en venda de tiquets
s'han batut rècords, ja que “hem arribat als 15.000, que
suposen tres mil més que l'any passat. I això ja és molta gent
en el carrer”, va assegurar. Així les coses i a l'espera de la
reunió que ha de mantenir amb els restauradors, és més que
probable que la cita se celebre enterament en la Plaça
Constitució, un lloc molt més ampli i amb més capacitat de
maniobra per als cossos de seguretat, abandonant la
tradicional ubicació del carrer Joan Carles I. De fet enguany
alguns restauradores donada la falta d'espai en el vial ja van
ocupar un lateral de la plaça, situant els seus expositors amb
major espai que altres anys. 

En qualsevol cas Arín va reconèixer que “la promoció que
Benicarló està fent amb la carxofa és molt important” atès que
al llarg de tot el cap de setmana, l'ocupació hotelera va estar
al cent per cent en el municipi a causa de la repercussió que
la festa està aconseguint. Entre els actes que el regidor
d'Agricultura va destacar per la seua importància està el de
l'emissió en directe del programa de RNE “No es un dia
cualquiera”, que per segon any va traslladar a l'equip complet
fins a Benicarló. “Ha vingut gent fins  de València i Barcelona
a veure'l, i aqueixa gent després s'ha quedat en la ciutat a
menjar o a sopar”, va detallar. Des de l'inici de la festa
divendres, milers de persones han envaït la ciutat amb la sana
intenció de formar part dels festejos que “li dediquem a una
cosa tan simple com una carxofa. Ens hem superat a anys

anteriors, i això és senyal que la festa creix com les nostres
carxofes”, va assegurar. L'edil també va posar èmfasi en un
acte tan senzill com la torrà popular “en el qual es van vendre
més de dues mil racions” i va destacar el comportament cívic
dels participants, que van fer cua tranquil·lament fins que els
va tocar el torn. Arín va recordar que ara el repte ho tenen els
restauradores, en els establiments dels quals es
desenvoluparan al llarg de tot el mes les Jornades
Gastronòmiques, en les quals es podran degustar menús amb
base de carxofa de Benicarló

text NATÀLIA SANZ

CANVIS A LA FESTA DE LA CARXOFA

Aquesta setmana ha quedat constituïda a Benicarló la
Taula Municipal d'Absentisme Escolar i els seus membres han
començat a treballar els protocols d'actuació. La Taula es
reunirà amb una periodicitat trimestral. L'Ordenança
reguladora de l'Absentisme Escolar ha començat a funcionar
amb aquest organisme, que regularà i coordinarà l'aplicació
de la nova normativa i que facilitarà l'actuació de les parts
implicades en els casos d'absentisme. La Taula, que es
reunirà trimestralment, està formada per representants de
cadascun dels centres escolars de Benicarló, del Consell
Escolar Municipal, de Serveis Socials i també del Servei
Psicopedagògic Escolar (SPE). Les seues funcions bàsiques
seran, entre unes altres, proposar actuacions concretes en
funció de cada cas, o traslladar els expedients que no s'hagen

resolt a la Fiscalia de Menors i a la Direcció territorial de
Benestar Social. Un dels primers acords que ha pres la Taula
ha estat crear un únic model administratiu per a tramitar la
documentació que afecta als casos d'absentisme per a
coordinar i unificar criteris entre els diferents agents implicats,
ja siga l'adreça de cadascun dels centres o Serveis Socials.
També s'han establit els límits que determinen l'absentisme:
un 20% de faltes d'assistència per als alumnes de primària i
un 30% per als alumnes de secundària. La Taula Municipal
d'Absentisme Escolar és fruit de l'Ordenança que va entrar en
vigor el passat mes de desembre i que té com principal
objectiu garantir l'escolarització de tots els menors que estan
en edat escolar i regular els procediments d'actuació que han
de seguir tant els centres educatius com Serveis Socials, així
com la Policia Local, en els casos detectats d'absentisme
escolar.

text NATÀLIA SANZ

CONTRA L’ABSENTISME ESCOLAR

AMB EL PAS CANVIAT

És com la revolta –hipòcritament qualificada de
“crisis” pels benpensants, governs i politòlegs,
occidentals- ha pillat a tothom: a Europa, als EEUU i
fins i tot a Israel, els serveis secrets del qual ocupats
en assassinar enemics polítics, no se n’han adonat
de la gravetat dels “avisos” procedents dels països
àrabs, subjugats pels dictadors –de Palestina ja se
n’ocupen ells de subjugar-la-.

Què argumentaran ara -governs i politòlegs
occidentals benpensants- a la vista del comportament
democràtic i pacífic de milions de manifestants contra

els governs corruptes dels seus països, tolerats per
una Europa poruca de les onades d’immigrants i del
terrorisme musulmà? O uns EEUU, entestats a
continuar mantenint l’hegemonia geopolítica de la
zona, a qualsevol preu? O l’estat jueu que trobava
complicitats en els règims autoritaris i “laics” dels
països àrabs, contra el “terrorisme” dels integristes
musulmans?

Decididament la revolta dels oprimits del tercer
món ha sorprès -i amb el pas canviat- als civilitzats
(!?) del primer.

Marc Antoni Adell
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Potser per tal de escalfar-nos un poquet
l'ànima en aquestos dies freds d'hivern, Alicia
Coscollano edita el seu nou llibre, el seu
“artefacte” com diu ella, sota el títol “Cròniques
de la innocència”. Alicia dona un glopet al cafè i
potser amb l'inercia que porta en plena
promoció editorial, em conta que el títol naix
d'un text que està inclòs en el llibre, un relat que
aposta per la negativa a perdre la innocència
malgrat la brutalitat de la vida, que és una
manera de protesta callada, una aposta interior
per a desenvolupar-se com esser humà en un
entorn de vegades hostil. 

-Aquest llibre es un recopilatori. Quina es la
seua composició?

El llibre es un recopilatori que conté relats curts,
texts que son proses poètiques, que es un record de
quan jo vaig començar amb proses poètiques,
buscava emular una mica a Rimbaud. Després vaig
passar a escriure relats curts, dels quals el llibre
inclou “La Polinésia”, que aposta perquè no
renunciem mai als somnis, per no perdre's de vista
a un mateix. I també conté algun poema i algun text
en format de article periodístic. Per això, al meu
llibre l'anomeno “artefacte” en lloc de llibre, perquè
es un compendi, a diferència de “Cosas rotas” que
es una novel·la tradicional.

-Com reflecteix la portada el contingut del
llibre?

Vaig estar buscant possibles imatges i la meua
filla Clara te molta costum de fotografiar, i aquesta
imatge es un autoretrat. Vaig estar barallant també
una imatge feta per Clara de la meua filla Berta però
aquesta quedava molt bé per la posició dels ulls, les
parpelles baixades, i una mirada que no es fixa en
la persona que esta observant el llibre. És una
mirada que obvia a la persona que esta mirant el
llibre, que està molt en el seu món i reflecteix el
rostre d'una persona en eixa edat concreta,
precisament en la que vas perdent la innocència,
eixa edat preadolescent en la que la innocència es
va acabant i que si tu no rescates part del seu
territori et quedes sense. De fet, al text “Cròniques
de la innocència” faig un joc entre les paraules
“adult” i “adulterat”.

-Fa deu anys vaig llegir “Cosas Rotas”, la teua
primera novel·la, i recordo que també parlava en
part de perdre la innocència.

Sí, i de recuperar-la, també. De despertar a la
realitat, de elements, vivències, que et fan perdre la
innocència o que et fan vore que això va
seriosament; algú deia que, a mesura que vas
acomplint els anys, te n’dones que això és seriós.

-Creus que la teua es una literatura femenina?
En absolut. No crec en la literatura de gèneres,

en una literatura feta/ o per a homes i en una altra
feta/o per a dónes. El que sí crec és en autors amb
una sensibilitat especial, per exemple, que
gaudeixen d’ella. Estaríem parlant d'una literatura
transversal que engloba a gent amb més sensibilitat
i amb menys, independentment del gènere. Hi ha
autors que es dediquen a escriure novel·les de
guerra o de l'oest, on allò important es l'acció. Són
autors que prioritzen la dinàmica de l’acció  a les
seues històries perquè segons siga un context o  un
altre. Però si per exemple agafes a Lawrence
Durrell i l’obra “El quartet d'Alexandria” o a Salvador
Espriu, hi existeix una gran quantitat de sensibilitat i
són homes. Per exemple, Miquel Martí i Pol o
Fernando Pessoa són pura sensibilitat i són homes,
però prioritzen la descripció d’emocions davant de
l'acció. Jo sóc una persona bastant sensible i es
normal que aquet aspecte es vegi reflectit. La
sensibilitat a vegades es un poc molesta per a viure
al món, encara que també et serveix a l‘hora
d’escriure. Les molèsties creades per un excés de
sensibilitat són la quota que deus pagar perquè, a
l’hora, ser sensible també et fa gaudir i viure més
intensament de les coses. És la fluctuació de l'etern
yin-yang.

ENTREVISTA AMB ALICIA COSCOLLANO

text i fotos JESÚS MAESTRO

La setmana passada es va produir un fet curiós,
una simple casualitat que sense saber perquè ni
com  pren un caràcter especial. A classe, no sé ben
bé en quin context, va sorgir el tema de la
colonització d’Amèrica i jo vaig comentar i
recomanar la pel·lícula también la lluvia, de la
directora Icíar Gollaín, que jo havia vist el
diumenge. Vaig comentar que la pel·lícula explicava
la història d’un director, un productor i un grup
d’actors que van aCochabamba, a les regions
andines de Bolívia, a filmar una pel·lícula de com
Colom va arribar a aquella zona i com va maltractar
la població autòctona amb la intenció de sotmetre’ls
perquè els facilitessin l’or que hi havia a la zona i ,
de passada, per convertir-los al catolicisme i així
salvar la seva ànima, en el supòsit força discutible
que en tinguessin. Per tal de poder filmar la
pel·lícula, lloguen per un preu rebentat un grup
nombrós d’extres de la zona. Un d’aquests extres ,
que té un paper important com a veu del poble,
esdevé un líder de la revolta dels actuals habitants
de la zona contra la política de privatització de
l’aigua a què els volen sotmetre. En definitiva, els
vaig comentar que la pel·lícula juga amb els dos
moments i amb la tècnica força utilitzada al teatre
d’una història dins la història i que va mostrant els
punts de contacte, malgrat la distància en el temps,
entre una i l’altra. L’explotació dels autòctons, de les
classes populars, es manté com una constant amb
el pas dels segles. Poden canviar escenaris, poden
canviar els actors, però l’explotació com a dogma i
com a pràctica continua essent el pa –o l’aigua, en
aquest cas- de cada dia. I, en fi, els vaig comentar
que si anaven a veure la pel·lícula, cosa que no
està gens malament perquè això de les sales de
cinema encara és una realitat, calia que es fixessin
en l’evolució dels personatges, en els canvis que
experimenten en funció dels esdeveniments que els
toca viure. Tal i com ens té acostumats aquesta
interessant directora, els seus personatges no són
plans i durant la història que explica la pel·lícula
canvien la perspectiva, en aquest cas sobre el seu
compromís social. 

Quan vaig acabar de parlar de la pel·lícula, un
dels nois de 4art d’ESO em va dir que ell, poc abans
de venir cap aquí, havia vist com filmaven aquesta
pel·lícula. Jo sabia que ell era bolivià però no sabia
que havia viscut a ACochabamba i als seus voltants
fins ara fa tres anys, justament quan  va venir a
viure aquí per retrobar-se amb la mare que feia cinc
anys que no veia. la seva història personal, també
com una pel·lícula, va sorgir de manera natural i

només va necessitar el petit  suport d’unes
preguntes per aclarir dubtes. Ell va néixer ara farà
disset anys a l’hospital de Cochabamba que es
troba al quilòmetre 5, molt probablement l’hospital
que també surt a la pel·lícula. Quan era petit, vivia
en un poblet de la comarca de Cochabamba i més
tard van anar a viure més a prop de la ciutat, però
en una zona muntanyosa –suposo que era una
zona de nova urbanització. .Després d’estar unes
setmanes en un “lote” –tros de terra- amb la
promesa que podrien instal·lar-s’hi permanentment,
els van fe fora. Ho van intentar de nou en una zona
més allunyada però tampoc va anar bé. Una nit,
quan ell tenia nou anys, la mare li va fer un petó i li
va dir que no patís, que tot aniria bé i que fos fort.
Van passar cinc anys fins que la va retrobar. Durant
aquest temps va viure amb un oncles a la mateixa
Cochabamba. El noi va explicar que un avi seu
–que com tota la família havien treballat a les mines
de Potosí-encara havia trobat or. Evidentment
aquest noi no coneixia l’expressió “vals un potosí”
que té el seu origen en les mines d’aquesta zona.

Poc abans devenir cap aquí, aquest noi va
poder veure l’espectacle de la filmació d’una
pel·lícula, d’aquesta pel·lícula que ara , des de la
butaca dels nostres cines, ens porta cap a la
Cochabamba d’avui i cap a la que era quan Colom
va passar per allà. El noi tenia notícies de lluites i de
revoltes populars, encara que d’una manera difosa.
Però si que té el record clar d’uns paisatges de la
seva infantesa i primera adolescència, d’uns llocs
que no ha tornat a retrobar. Potser la pel·lícula, si la
va a veure, li servirà per recuperar espais coneguts,
els espais muntanyosos i els d’una ciutat que va
conèixer a mitges –no crec que anés més enllà
d’uns límits imprecisos del seu barri.

Però després del seu testimoni improvisat, com
una petita pluja, altres apunts de vida van anar
sorgint. Compartien un fet: el grapat d’anys de
separació amb la mare perquè ella havia vingut a
aquesta part del món a guanyar-se la vida i, un cop
situada, portava els seus fills cap aquí. Alguna cosa
que es feia difícil d’entendre els havia privat –potser
podríem dir privatitzat, com l’aigua de la pel·lícula-
la seva pròpia mare i calia pagar un peatge de
temps i de distància per retrobar-la. Sense fer-ho
molt explícit, tots els testimonis compartien el
sentiment de tristesa quan l’avió els arrancava de la
seva infantesa i els portava cap al seu nou món,
cap aquest vell continent que havia enviat homes
valents i ambiciosos a creuar oceans i a conquerir
noves terres mars enllà. Cap a nous paisatges i ap
a retorns incerts.

També la pluja Fronteres

text  JOAN HERAS



ser una altra enganyifa per no
cobrir les places reals que
necessita la població amb
metges “sencers” i no gastar-se
ni un duro. I així ens va:
en la Comodidad
Valensiana no tenim
llistes d’espera...
perquè qui t’adjudica
visita a l’especialista
són els mateixos
hospitals, per telèfon.

Crònica...”bien”
Ha tornat a sortir al

carrer el pamflet
municipal, el Crònica de

Benicarló, amb les
coses bones que fa el
nostre Il·lustríssim. I
entre els reigs d’Orient
amb un “pluja de regals
per a Benicarló” i “la
fiesta de las estrellas”,
la festa de Sant Antoni i
la XVIII edició de la
carxofa benicarlanda,
mentre a tot arreu
pedrega de valent, ací
ja torna a lluir el sol.
Això sí, ens recorden
que Zapatero no vol
apanyar-nos ni la costa
nord ni la sud. I ací som
els més beneits del país i ens ho
creiem tot. 

Literal i sense vergonya
Fa uns dies van presentar el

llibre oficial de falles. Pel que
sembla el llibret de marres té
una part general i després un
apartat específic per a cada
falla. En qualitat de periodistes
d’investigació, ens podem
permetre fer-vos un avançament
de l’escrit que, en representació
de la falla Amics del Foc, hi ha
presentat sa senyoria el diputat
autonòmic Jaime Mundo.
Agarreu-vos, que vénen voltes: 

“la Falla Amics del Foc em
solicita que puga dirigir-me a

tots vosaltres en condició de ser
el seu mantenidor en el seu
primer any de funcionament, per
un altra part es una diferencia
que acepto amb molt de gust,
per un altra part penso que
desde aquestes linees la

persona en representació de la
falla es qui deuria de escriure
aquestes linees es el seu
president Carlos Sevilla i vaig a
dir els motius per el que ho
penso que deuria fer-lo”. (sic, sic

i sic)

Què tal? Si ho haguera escrit
en castellà, ara mateix ho
enviàvem a la secció
d’urgències de la RAE. Com que
ho ha escrit en valencià algú ho
trobarà graciós. I possiblement
hi haurà qui entenga alguna
cosa i tot. Ja sabem que la
pràctica de la retòrica
parlamentària no ajuda
precisament a saber posar les
coses clares negre sobre blanc

sinó més bé al contrari. El que
nosaltres farem és passar
l’escrit íntegre als especialistes
de l’unives fallero i la setmana
que ve ja donarem el text
analitzat amb la professionalitat
que mereix. 

V e r g o n y a
d’alcaldable

Publica la COPE
Vinaròs els resultats
d’un sondeig realitzat
per internet sobre els
possible candidats del
PP a l’alcaldia de
Benicarló. En resposta
a la pregunta “Quién

piensa que será el

candidato del PP en

Benicarló” un 45% dels
internautes opten per  

José Antonio
Redorat; en segon lloc
queda el megaregidor
Cuenca, amb el 39%
dels vots, i només més
avall, amb un 14%
trobem l’actual alcalde
Marcelino Domingo -
per altra banda, ja
ratificat com a candidat
per la formació. Allà al
fons, coma curiositat,
queda Jaime Mundo
amb un 1% del suport.
Els resultats parlen per

si mateixos, però la pregunta
inicial ens deixa el dubte de si
els votants -que no han d’haver
acreditat la condició de censats
a benicarló, per cert- han
manifestat les seues
preferències o el que creuen que
farà el partit. El mitjà digital
aventura que al fons de la
desafecció dels votants per
Marcelino pot haver el fet que
s’haja desdit del seu punt
d’honor en el tema de les
carreteres. No ho creiem, de
més grosses en passen, no? en
aquest partit. Al cap i a la fi,
seguint un exemple lloable
sempre podria dir allò de “las
urnas me han absuelto”. 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

El BLOC va celebrar la
seua tradicional trobada
anual amb la premsa
aprofitant les Jornades
Gastronòmiques de la
Carxofa. 

La cita va ser en un conegut
restaurant en el qual, si les
parets parlaren, desvetlarien
secrets inconfesables en
aquestes pàgines.
Encreuament de travesses
davant les pròximes
municipals i els últims detalls
sobre les notícies de
l'actualitat local i comarcal van
ser els temes més tractats de
la nit. 

laveubenicarlo@terra.es

FOTO!

El nou contracte per el manteniment de la xarxa municipal
de sanejament de Benicarló permetrà conèixer en temps real
la qualitat de les aigües de bany i preveu un sistema de
prevenció que ajudarà a millorar l'efectivitat de la xarxa. La
Regidoria de Medi Ambient va presentar els nous serveis que
inclou la nova adjudicació del contracte de gestió i
manteniment de la xarxa municipal de sanejament, adjudicats
a l'empresa Sorea. El nou contracte, vàlid per als pròxims 10
anys, posa especial èmfasi en les noves tecnologies i en la
incorporació de sistemes de prevenció per sobre de les
actuacions puntuals. Així, incorpora serveis com la neteja
sistemàtica d’imbornals, la neteja de zones inundables o el
control i vigilància de la xarxa amb la incorporació de càmeres
robotitzades que comprovaran periòdicament l'estat del
clavegueram. Un dels nous serveis que incorpora el contracte
és el COWAMA, un sistema de gestió en temps real de la
qualitat de les aigües de bany. El sistema, pioner en tota la
província, i del que només gaudeixen Sitges i Alacant,
permetrà conèixer en temps real la qualitat de l'aigua de les
platges del Morrongo i la Caracola, les dues amb Bandera
Blava, i una predicció de la seua evolució. Açò serà possible
gràcies a uns sensors que proporcionaran analítiques de
l'estat de l'aigua del mar i alertaran davant possibles canvis.
Les dades s'enviaran en temps real via web, on podran
consultar-los els banyistes, i panells informatius instal·lats en
les platges. 

El contracte amb Sorea, que s'ha adjudicat per 270.000
euros per a un període de 10 anys, també inclou actuacions
preventives en cas d'inundacions, per a això preveu un
sistema automàtic d'avís de precipitacions i la instal·lació
d'alarmes en passos inferiors, que habitualment s'inunden
deixant incomunicat el municipi. Amb el nou sistema, Sorea
s'encarregarà de la neteja sistemàtica d'aquests passos i
d'avisar en cas d'inundació a Carreteres, que és qui té
competència en ells. El regidor de Medi ambient, Antonio
Cuenca, es va mostrar satisfet dels nous serveis que
incorporarà la concessió i va assegurar que suposaran un
benefici important per a Benicarló. 

text NATÀLIA SANZ

COLIFORMES A TEMPS REAL



Medalles grans
L’ajuntament de Benicarló

acaba d’inaugurar la
remodelació del club de la
Tercera edat, i diu que es
planteja fer-ne un altre. Ara, d’un
casal jove heu sentit alguna
cosa? Deu ser perquè els
guelets sí que tenen dret a vot i
els més joves no? Alguna cosa
d’això deu haver quan a la
inauguració van formar TOTS
els regidors de l’equip de
govern... i vestits de vint-i-un
botons. Hi ha qui es va deixar
l’habitual xandall a casa eixe dia.

Comoditat policial
Era l’última que ens faltava

per veure. Doncs ara els polis
fan l’assistència als actes socials
en cotxe. És a dir, es posen
davant d’una falla amb el vehicle
policial i van obrint pas. O davant
d’una cercavila dels bombos. O
davant del que siga. L’últim cap
de setmana ho han fet tres
vegades: dissabte a la tarda amb
una falla, diumenge de matí amb
un altra i diumenge a la tarda,
amb el bombos de La Salle. Apa,
vinga a gastar gasolina i
contaminar! No estàvem en
crisi? Fa fred? Doncs, que vagen
caminant com la Legión, que

entraran en calor.

Alcaldable sense vergonya
Llegim a l’edició digital de

Mediterráneo del 7de febrer:
Con respecto a las listas locales,

mención aparte supuso para

Luis Tena el caso de Benicarló.

“Estamos muy contentos de que

finalmente Marcelino Domingo

haya decidido continuar. Si hasta

ahora había dudas por su parte,

era solo por una cuestión de

estrategia como alcalde, pero el

PP ya le ha dicho que le

apoyará”. Tot era una estratègia.
Ara s’entén. No era pel poble, ni
per dignitat, sols era una mísera
estratègia... Demagògia tot allò
de “si no em fan les carreteres”?
No, no! Demagògia la fa ZP, que
no envia els diners! Els diners
del Plan Confianza, promesos i

avalats per la Generalitat perquè
els ajuntaments facen les seues
obres. Tot una maniobra de les
més grolleres. A quina època es
pensem que vivim? Aquestes
persones practiquen una política
(?) de tan curta volada que no
cal esperar anys per a saber-ne
la veritat. Va, home, va, com si
no haguérem vist mai un cul en
finestra a aquestes alçades!

Més medalles
Si la setmana passada, un

tafaner anònim, hi va haver de
fer una col·laboració d’urgència
perquè el responsable d’una
secció tenia no sé quines picors,
aquesta setmana per apanyar-
ho ens ha enviat la seua crònica
amb tanta, tanta, urgència que,
damunt ens diu “lo primer, sóc lo
primer!” Però ja diuen que qui
corre molt entropessa i dues
hores més tard en rebem un
altre que ens diu “aquell d’antes
no valia, lo bo és este”. Som
animals de costums i, és el que
passa: quan perdem la seguida
ja no sabem on tenim la dreta ni
l’esquerra. 

A mitges
Quan vam llegir la notícia no

l’acabàvem d’entendre, així que
vam demanar aclariments per
veure si el que nosaltres i molta
altra gent pensàvem era cert
sobre els metges “a mitges” que
ens “prestaran” per a cobrir les
vacants del nou CSI (que no el
de Miami, ni Nova York, ni Las
Vegas, que ja ens agradaria), de
Benicarló. I com sol passar, la
realitat supera la ficció: pel que
es veu ens faran una extensió
del metges de l’hospital del
poble veí... perquè vinguen a
passar visita ací. A veure, en
proximitat segurament
guanyarem però en rapidesa en
l’atenció més aviat ens sembla
que no res de res. Això dels
metges compartits ha resultat

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

Quin fart de carxofa, senyora
meua, quin fart. He llegit les
pàgines que dediquen a aquesta
nostrada festa gastronòmica, i
mire si he quedat tip del nostre
segon gran producte amb
denominació d’origen –el primer
són les falles-, que fa una
setmana que no en menjo. Què
vol que li diga? Jo esperava
trobar-me alguna cosa més que
un relat cronològic del fets que ja
he pogut llegir en altres mitjans de
comunicació. Dec ser molt pesat,
però segueixo pensat que aquest
no és el camí. Segurament
s’hagués pogut fer un relat d’allò
que ha suposat aquest magne
esdeveniment des del punt de
vista contrari, crític. Després veien
els regidors posant-se medalles
assolint el grandíssim èxit que ha
tingut aquesta festa, de la
magnífica organització de com
som de guapos els regidors del
nostre poble. Això no cal que ens
ho conte ningú, que estem farts de
vore-ho pertot arreu. Jo estic
segur que s’hagués pogut fet una
altra crònica menys convencional,
fugint una mica de les coses
oficials que tothom sap que ens
contès les coses que van passar a
la part de darrere de les fotos
oficials. Però hauré de seguir
esperant i confiar que algun any
no semble que estic llegint un
“copia i enganxa” de l’ant anterior
o de l’altre, o de l’altre... Si, ja sé
que tot això m’ho puc trobar a la
pàgina dels tafaners i, de fet, m’ho
he trobat, però segueixo pensant
que a les cròniques els falta
alguna cosa que les faça una mica
diferents. Pel que fa a la resta de
la celebració, poques coses puc
dir perquè ja s’ha escrit tot i no vull
repetir el que penso sobre els
preus dels menús i totes aquestes
bajanades que em fan perdre el
temps i que tantes vegades he dit.
Benvinguda la festa de la carxofa i

les seues jornades
gastronòmiques, almenys
hi haurà qui anirà
treballant.

Aquesta setmana
tampoc no diré res de la
tornada del regidor
Soriano a les tasques
pròpies del seu càrrec
perquè ja ha passat una
setmana més i la meua
vidriola està tan buida com
fa set dies. Cal anar
mesurant les paraules i
pensar-se bé tot allò que
un vol escriure perquè a la
més mínima et pots trobar
una citació del jutjat. Jo
només vull dir que a tots
els membres de la
corporació se’ls ha
concedit una bellesa
extraordinària i una
saviesa sense límits, per
això totes les coses que fan estan
ben fetes.

De la nota que hi ha a la pàgina
vuit, m’han fet gràcia les
expressions “persones
treballadores”, “persones
pensionistes” i “persones
aturades” , encara que es veu que
es tracta de les perífrasis que
s’estan fent servir habitualment el
la majoria de mitjans. Jo, com que
estic fora d’onda, no les entenc.
Per això estic pensat que els
sindicat UGT haurà de canviar el
seu acròstic per UGTT o UGPT. 

Absolutament d’acord amb el
que diu el senyor Adell sobre la
metamorfosi de canal de notícies
CNN+, que ha passat de ser un
magnífic exemple d’informació i
debats a la més pútida defecació
que ens ha portat això del TDT.
Queda clar que la merda ven.

M’han agradat molt les dues
entrevistes que apareixen aquesta
setmana. El gènere de l’entrevista

s’hauria de prodigar més dins de
La Veu. Tampoc no cal que se’n
facen un parell a la setmana, però
almenys una cada quinze dies no
estaria malament i acontentaria
els lectors. 

Els de l’handbol es queixen de
la poca repercussió mediàtica que
ha tingut el sisè torneig de la
carxofa. Algú els hauria d’explicar
a aquesta gent que el que
realment ens interessa a tots és la
regata de la carxofa i, en un
moment donat, ens podria
interessar un open de golf de la
carxofa. Ens hem de posar al dia i
practicar els esports més
assequibles per a la gent i que
menys despesa suposa per als
seus practicants, com ara la vela,
el golf o l’automobilisme de la
fórmula u. 

El gran encert de la setmana ha
estat la completíssima informació
sobre les presentacions falleres i
els seus mantenidors. Que no
decaiga. 

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

text EL LECTOR
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M I S C E L · L À N I A

El nas de Marcelino

Com podran veure més endavant, de nassos, està
el món ple. Com no, del primer nas que hem tingut
constància literària, ha estat L’home dels nassos.,
l’entranyable personatge que, a dia 31 de desembre,
té tants nassos com dies li queden a l’any. 

Qui no coneix també, El nas de Mòritz que,
després d’un refredat, nota que sé li ha desenvolupat
el sentit de l’olfacte i que, fins i tot, pot olorar els
sentiments de les persones.

Tenim El nas de Mussolini on, una jove
revolucionària té la missió d’assassinar el dictador
Primo de Rivera. Aquest encàrrec deixarà al descobert
les contradiccions de la protagonista.

Coneixem també el Nas de Barraca, on el
protagonista té un circ en miniatura a l’hort de casa
seua però, tafaner de mena, de tant en tant, hi envia el
nas perquè li explique tot el que hi passa. La llàstima

és que el nas és un mica miop i no acaba de veure tot
el que passa per aquest circ i menys el que fan els
seus personatges.

Més proper ens pot parèixer La història d’un rei
que tenia el nas vermell. La història del rei Ruc
Primer que té el nas vermell de tant de veure vi.

També ens pot il·lustrar allò on volem anar a parar
l’al·legoria de Nassos, nassos, nassis, on una forta
crisi sacseja un país on convivien pacíficament
ciutadans de nas roig i de nas verd.

Fins i tot n’hem descobert un, El NAS QNAP, que
es compatible amb multitud de serveis en xarxa per
emmagatzemar allò possible i quasi l’impossible i que
és considerat el NAS definitiu 

Però tot i la breu història dels nassos que hem ficat
en solfa, tot i la varietat, i del que són capaços, no ens
oblidem d’un que és conegut per tothom, l’anima dels
nassos, el de Pinotxo, la marioneta de fusta
protagonista de “Les aventures de Pinotxo“, fulletó
d’Historia d’un Burattino (1881), (Història d’una
joguina). No us contarem ací la seua història, doncs és
llaaaaargament coneguda, només us indicarem que,
en aquella època, els fulletons en els diaris eren una
forma molt popular de publicar i esbombar històries
per capítols i així despertar l’interés del públic per
alguna cosa determinada. 

Els sona d’alguna cosa (valga la redundància)?

Doncs ja tenim el nostre nas particular.
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: espai deixat intencionadament en blanc per falta de candidats.

Panissola: A l’alcalde per voler enganyar-nos. Tanta comèdia per desfullar la seua margarida
electoral particular a l’alcaldia benicarlanda i ara resulta que, segons el seu cap de comarca, Luís
Tena, tot era una estratègia com alcalde. Quina colla de desvergonyits i farsants!
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CARXOFA I PANISSOLA

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2011)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros més i. a. (50 números, anual) prorrogable si no hi
ha ordre en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments fora de Benicarló
caldrà afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancaria

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2011

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló per l’import de la subscripció a La Veu de Benicarló

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.


