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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”

-Carmen Torres interpreta a una becària que
descobrim que és també una ballarina de ballet. La
seqüencia es va enregistrar a Ballet Lupe.

-Mar González interpreta a una noia rebel.
Monóleg enregistrat a l’estudi fotogràfic Javier Roda
& La Pepa.

-Nuria Isern carateritzada com la dona de la
neteja del videoclub Pacoman. Per motius de
calendari, en realitat es va gravar a l’escola de teatre
L’escenari en lloc del set habitual del videoclub.

-Mireia Jiménez i Hector Redó, Eve i Silvio, fan
vudú. Encara que no ho dirieu mai, són a les
instal·lacions dels antics alumnes de La Salle.

-Jan Arín observat per Clint Eastwood.

-Gabriel Roig i Antonio Rubio no són agents de la
policia de Benicarló, encara que ho semblen en
aquest fotograma del noticiari.

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

En el capítol 8 de “Líneas”...

PROPOSTA DEL BLOC: SOUS DE REGIDORS AL 50%

Quina gavina més
ràpida!



EL TEMA

Obres sense acabar, fora de
termini, empreses que no es fan
càrrec de l'execució del
projecte adjudicat ni dels
terminis estipulats,  molèsties a
veïns i comerciants pels
continus canvis del sentit del
trànsit, això és ara Benicarló.

És la denúncia realitzada per la
candidata a l'ajuntament de
Benicarló pel PSOE, l'actual
regidora i portaveu del grup
municipal Xaro Miralles, que ha
criticat l'estat en el que es troba la

ciutat. Miralles ha lamentat que
“en època de crisi s'estiga
ocasionant perjudici als veïns i
comerciants” els quals, va
recordar, s'han queixat al
consistori. En el primer dels casos
a través d'un escrit “acompanyat
de 140 signatures en les quals
lamenten que els continus canvis
de sentit de la circulació dels
carrers es facen sense consultar-
los”. L'edil Mª Ángeles Romero va
recordar que el primer dels canvis
que es va realitzar, el de Joan
Carles I “va passar per comissió
informativa i es va demanar un
mes per a comprovar si

funcionava, alhora que es van
comprometre a aprovar en
comissió el canvi de Pius XII”.
Quinze dies després, no obstant
això “canviaren el sentit d'aqueix
carrer sense consultar-ho amb
ningú”, sense esperar a
comprovar si la mesura correctora
funcionava com era desitjable.
Prova de la celeritat en les
decisions adoptades és que “els
venedors del mercat també s'han
queixat, el que els obligarà a
canviar també altre carrer de
sentit, a més d'adoptar altres
mesures” com la reforma de la
Zona Blava. 

ELECCIONS: INAUGURACIONS A RITME POPULAR

text REDACCIÓ
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OBRES ENDARRERIDES,
MOLÈSTIES PER ALS VEINS

Però no són aquests els únics
motius que, segons el parer dels
socialistes benicarlandos, tenen
els ciutadans per a queixar-se.
L'execució de dues obres del Pla
Confiança, la reurbanització de
l'avinguda Iecla i el carrer César
Cataldo, estan acabant amb la
paciència dels veïns. En el primer
dels casos, segons va denunciar
Miralles “les obres ja es troben
fora del termini d'execució,
malgrat que estan treballant
dissabtes i diumenge” a més de
finalitzar la jornada més enllà de
les nou de la nit. Les obres, que
tenien un termini d'execució de 4
mesos, van caducar a finals de
gener. “Ara tot és córrer, encara
sort que vénen Falles, cal plantar
un monument i acabaran un tram
de l'avinguda”, va detallar la
regidora. La resta, va lamentar “ni
se sap, perquè van molt
endarrerits” malgrat que el pròxim
28 de març és la data límit per a
inaugurar obres abans de les
eleccions municipals. “No han
tingut la sensibilitat d'anar fent les
obres a trams. Ara els veïns amb
mobilitat reduïda tenen molts
problemes per a accedir als seus
habitatges, sense parlar dels
comerços que hi ha afectats”, va
denunciar Miralles. La candidata
socialista va reconèixer que el
consistori pot sancionar a
l'empresa pel retard en l'execució
de les obres “però als veïns i
empreses afectades no els
compensa ningú”, va lamentar. 

Altres obres que també van
denunciar les socialistes per
ocasionar problemes i molèsties
són les de l'ampliació del pavelló
poliesportiu, que duu quasi un any
de retard. El consistori va retirar
recentment la condició d'executor
a l'empresa guanyadora del
concurs per a realitzar les obres “i
l’ha sancionat no retornant-li la
fiança, però no es té en compte el

perjudici ocasionat als usuaris del
pavelló” que han passat l'hivern
sense una de les parets que tanca
l'annex, i que va enderrocar
l'empresa adjudicatària. Ara les
obres s'han tornat a adjudicar i les
socialistes esperen que
comencen a executar-se en breu. 

L’ÀNGEL ESTEBAN, EN
PERILL

Per últim, les socialistes
denunciaren que l'empresa que
executa les obres d'urbanització
del sector 7, BM3, fa quasi un mes
que va retirar les màquines del
solar i no treballa en ell, segons
testifiquen els veïns. En aquesta
zona està prevista la construcció
del futur col·legi Ángel Esteban.
En aquest punt sortia al pas de les
crítiques el regidor de Urbanisme,
Antonio Cuenca, que anunciava
que el consistori ha requerit a la
urbanitzadora perquè explique
l'abandonament de les obres.
L’empresa BM3 va resultar
adjudicatària en el concurs
convocat des del consistori “i
encara que sabem que és una
empresa amb dificultats, l'informe
tècnic recomanava l'adjudicació”,

va explicar Cuenca. Els treballs es
van iniciar a principis d'hivern
“però ara no avancen”. Així les
coses, l'àrea de Contractació ha
remès a l'empresa un requeriment
perquè explique la situació de
paralització de les obres
d'urbanització “en un termini de
cinc dies. Si no són bones, se'ls
retirarà la condició de
urbanitzadora i s'adjudicarà al
següent de la llista”. L'edil
d'Urbanisme va sostenir que la
paralització de les obres no té
perquè afectar a la construcció del
futur CEIP Ángel Esteban,
projectat en aquest sector. “El
solar on s'ha de construir i els
carrers que ho envolta està
perfectament delimitats i
conselleria, si vol, es pot posar a
treballar”, va assegurar Cuenca.
L’edil obvia que va ser la mateixa
conselleria qui va exigir que el
sector estiguera urbanitzar per
iniciar les obres de construcció de
la nova escola. Entre d’altres
coses, perquè tal i com està, no
arriba ni la llum ni l’aigua…ni
ningú que no porte un tractor.

LA MARATÓ DE LES
INAUGURACIONS POPULARS

D’altra part, l'edil d'Urbanisme
va donar a conèixer la cursa
contrarellotge de recepció oficial
d'obres, que s'iniciarà el pròxim 15
de març amb les obres de l'antic
Magatzem de la Mar. Després de
Falles, començarà la cursa i, així,
del 21 al 25 de març s'ha tancat un
calendari que s'inicia el dilluns
amb la recepció d'obres de l'Edifici
gòtic. Es continuarà amb les de
l'Avinguda Iecla el 23 de març, la
tercera fase de Corts Valencianes
dijous 24 març i les de la
instal·lació de plaques solars en el
sostre de l'Auditori Municipal, el
divendres. Les obres han estat
finançades amb els Plans E i
Confiança i quedaran pendents de
finalització “les de César Cataldo i
l’aparcament subterrani de la UA
9”, ambdues amb terminis
d'execució més llarg. 

ve de la pàgina anterior
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L'edil d'Urbanisme va donar a conèixer la cursa contrarellotge de recepció oficial d'obres.

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

3 REALE CARTAGENA:
Molina, Bebe, Pizarro, Yoni, Beto;
cinc inicial; Carrasco, Fabiano,
Messias i Cobeta.

ÀRBITRES: Blázquez Sierra i
García Donas, col·legi catlà;
ensenyaren tarja groga a los locals
Chicho i Retamar; als visitants
Molina, Pizarro, Cobeta i Beto.

GOLS: 0-1 min. 13, Beto. 1-1
min. 16, Xapa. 2-1 min. 19 Vadillo.
3-1 min. 23, Retamar. 3-2 min. 24,
Beto. 3-3 min. 35, Pizarro.

INCIDÈNCIES: Uns mil
espectadors al Pavelló Municipal.

El Benicarló Aeroport Castelló no va saber
mantenir l'avantatge davant un experimentat Reales
Cartagena i va acabar cedint un empat quan havia
fet el més difícil, donar-li la volta al marcador,
després de perdonar clares ocasions per a haver
sentenciat el partit. 

Els dos equips van saltar a la pista a per el partit, amb
forta pressió sobre el rival, el que va propiciar errors en
les passades en els primers minuts. Poc a poc el
Benicarló va començar a manar en el partit i a fabricar

ocasions de gol, però es van trobar amb un Molina
sensacional, que desbaratava tots les rematades
benicarlandos traient el baló a corner. El Cartagena va
trencar l'empat després d'un servei de banda quan Beto
va rebre d'esquena a la porteria i regirant-se va marcar

per l'esquadra. El gol va animar
més el partit i l'equip local seguia
buscant el gol, que va arribar per
partida doble en sengles jugades
a baló parat amb jugades
assajades; primer Vadillo va traure
sobre Xapa perquè marcara amb
poc angle i després Retamar treia
sobre el capità que marcava de
dur tir. 

Després del descans el
Benicarló va haver d'aguantar la
forta eixida del Cartagena, però en
una contra Retamar va realitzar

una gran jugada i sortint-se de dos contraris va
enganyar Molina. El partit es va posar còmode per als
caduferos, però el Cartagena va seguir aprestant i va
obligar  Gus a lluir-se encara que no va poder fer res
amb el segon gol de Beto després d'una mesurada
passada de Pizarro. A partir d'ací el partit es va convertir
en un corre carrers, amb oportunitats per als dos equips
tenint Javi Alonso el 4-2 però va fallar a porta buida.
Mancant cinc minuts una perduda de Xapa va permetre
a Pizarro empatar el partit. Al final els dos equips van
traure porter jugador, Retamar i Cobeta, però sense
crear oportunitats.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló regala l’empat al Cartagena

Dissabte passat 5 de març i diumenge dia 6, es
celebrà a Sabadell el XXXVIII Campionat d'Espanya
Júnior d'Atletisme en pista coberta, una competició
reservada als atletes nascuts en els anys 1992 i
1993. 

La participació de l'atleta benicarlanda en salt
d'altura, Cristina Ferrando (Playas de Castellón), es pot
qualificar d’excel·lent ja que traient la seua casta de
campiona va aconseguir un salt de 1.81metres d'una
tacada. 

D’aquesta manera va guanyar el campionat
d'Espanya al mateix temps que aconseguia la mínima
per a poder participar en els campionats d'Europa Júnior
que se celebraran enguany a Tallin (Estònia) del 21 al
24 del mes de juliol. A més li prenia una vegada mes,
com ja ho va aconseguir a l'aire lliure, el rècord de la
competició a la plusmarquista nacional, la càntabra Ruth
Beitia, (1.80), recent campiona d'Europa sènior. 

Cal destacar que no arribava a Sabadell en el seu
millor moment, doncs l'atleta benicarlanda vènia
arrossegant problemes intestinals durant tot el mes,
però en competició es transforma i de quina manera.
Cristina aconsegueix un nou rècord autonòmic,
realitzant a més la seua millor marca de la temporada
(1,81 metres).

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando Campiona d’Espanya Júnior



Dilluns de matí. Horrorós. La nit ha estat insofrible,
les pilotes de carnaval –dos, me’n vaig cruspir dos-
m’han pujat fins a la gola vuit o deu vegades. No li ho
dono a passar a ningú. A més, sé que el Benicarló ha
perdut per dos a zero al camp d’una cosa que es veu
que es diu Benicense, que van jugar dissabte per allò
que la jovenalla poguera fer festa de nit. Ja no em
queda sal de fruites. Em sobreposo i segueixo la
rutina. Premo el botonet de la ràdio. Una emissora que
abans estava ací i ara no, un locutor que abans venia
ací i ara es queda allà. Parla del temps i s’hi recrea
amb la temperatura de l’exterior dels seus estudis.
Quan em penso que començarà amb el reguitzells de
resultats esportius –tinc l’esperança que el Catí també
falle- l’emprén amb el carnaval més universal. Més de
quaranta mil persones diu. Són moltes, penso, però si
ell ho diu, veritat serà. M’agarra un atac de riure
incontrolable que em retorna les pilotes a la gola. Se’m
talla però la festa quan sento que el Catí ha guanyat
per set gols de diferència. Glups. 

Segueix sent dilluns. És hora de dinar. Les pilotes ja
estan païdes del tot. Departeixo amb la família. Sí, ja
hem perdut la il·lusió pel futbol; no fa gens de goig que
diu mon sogre i val més no parlar-ne. Segurament
(segurament?) serà el primer any que baixem a l’infern
de la primera regional i no pugem. Només guanyarem
l’altre partit, que ve el Cabanes, però després anem a
Catí i ve ací el Vinaròs. M’ho rebla tot amb evidents

mostres de tristesa. Per cert, canviant de tema, em
comenta, he llegit al diari que als carnavals d’ací al
costat hi havia més de setanta mil persones. Setanta
mil emfasitza. Collons,  que penso, açò és la
multiplicació dels pans i dels peixos! No sé a què ve
tanta afició a la hipèrbole. En fi, potser sí que
guanyarem el Cabanes i no en guanyarem d’altre. 

Encara és dilluns. Ja he dinat. M’assec al sofà –caic
al sofà, em tiro al sofà- amb la intenció de pegar una
cabotadeta per rescabalar-me de l’insomni nocturn.
Faria un acudit fàcil si diguera que posaré Canal 9
perquè és un magnífic somnífer, però no, fico Canal 9
perquè entre la digestió de les pilotes, la derrota del
Benicarló i les males perspectives de futur estic
destrossat i vull oblidar-me de misèries i per això vull
sentir parlar de posades de primeres pedres,
inauguracions virtuals, falles i futbol. Com Canal 9 no
hi ha res per a això! Surt una locutora que parla amb
un apitxament insultant, veig que se me’n fot a la cara.
A la primera de canvi, torna el tema. El carnaval per
antonomàsia, afirma, ha congregat més de cent mil
persones. Això sí que és sensacional. Se’m posen uns
ulls com a petxines. Cent mil persones! Tot els camp
del Barcelona. Uff. A la rua de Barcelona celebrada al
Paral·lel, ple de gom a gom, hi havia –entre miradors i
balladors- unes cent cinquanta mil persones. No m’ho
puc imaginar. A partir dels tres o quatre zeros ja em
perdo. Sóc conscient que m’estic adormint... i si
guanyem contra el Cabanes, i després anem i
guanyem a Catí i després al Vinaròs...  

CARNAVAL, CARNAVAL!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

LOCAL ESPORTS

La cultura no està renyida amb la societat.
Almenys a Benicarló, on les xifres han revelat que a
la gent li agrada anar a la biblioteca. Estudiants,
opositors i lectors de diaris omplin les instal·lacions
diàriament. 

La Biblioteca Municipal "Manel Garcia Grau" ha
experimentat en els últims mesos un increment
d'usuaris del 68%. L'estudi, la lectura i l'accés a la xarxa
són les principals activitats dels 45.638 usuaris que
l'han visitat durant l'any 2010. L'horari ininterromput que
va adoptar la Biblioteca el passat mes d'octubre ha
ajudat a consolidar la tendència a l'alça del nombre
d'usuaris de la instal·lació municipal. Encara que les
estadístiques assenyalen que el nombre d'usuaris ha
augmentat en cadascun dels mesos de l'any 2010
respecte de 2009, els últims mesos de l'any han
registrat xifres superiors. Així, el mes de novembre es
va arribar el màxim d'usuaris, amb 5.166 persones. En
total, durant l'any 2010, 45.638 persones han utilitzat els
diferents serveis de la Biblioteca, una xifra que suposa
un augment del 68% respecte de 2009. A part de l'horari
ininterromput, les activitats programades en el centre
també han atret un nombre important d'usuaris, sense
oblidar que la crisi econòmica ha acostat a la Biblioteca

persones amb més temps lliure per a llegir i per a
estudiar. En aquest últim cas es troben nombrosos
opositors, que busquen en la biblioteca la pau
necessària per a concentrar-se. La utilització de la wifi
ha estat també un dels motius d'assistència a la
Biblioteca, un servei que ha experimentat un increment
del 55% respecte de 2009. El servei de préstec ha
registrat un increment del 18% respecte de l'any
anterior, encara que segons les dades dels últims tres
anys, l'increment respecte al 2008 ha estat del 42%. Les
excel·lents xifres registrades en 2010 suposen un aval a
l'aposta de la Biblioteca d'augmentar les hores
d'obertura i a la seua labor de divulgació de la lectura.

I seguint amb el calendari d'esdeveniments dissenyat
per a aquest any, de l’1 a l’11 de març, a la Biblioteca
Manel Garcia i Grau acollirà una exposició de llibres de
la producció literària de Luisa Vidal Alfonso que escrivia
sota el pseudònim de Mary Vidal i J. Chandley, durant
els anys 60 i 70 del segle passat. A més, per a
commemorar el Dia Internacional de la Dona, es va
celebrar el  8 de març una lectura de textos literaris
escrits per dones en el Mercat Municipal, organitzat per
totes les associacions de dones que existeixen en el
municipi. A la tarda, era l'escriptora benicarlanda Alicia
Coscollano qui presentava el seu últim treball,
Cròniques de la innocència.

text NATÀLIA SANZ

ENS AGRADA ANAR A LA BIBLIOTECA

FOTO: VICENT FERRER

La Comissió de Governació ha aprovat aplicar les
mesures complementàries que els venedors del
Mercat han proposat per a millorar l'accés al recinte
després del canvi de sentit del carrer de Pius XII i
que havia motivat les queixes dels comerciants, que
consideren que els ha perjudicat en les seues
vendes. 

En concret, l'opció que s'ha assumit és poder accedir
a la zona blava del Mercat des del carrer de Colón, amb
l'objectiu que el client que no trobe lloc per a estacionar
en la primera puga donar la volta per a incorporar-se de
nou el vial i seguir cercant un lloc lliure. Al costat
d'aquesta reivindicació, els venedors també sol·liciten el
canvi de sentit del carrer de Colón, de tal forma que es
puga accedir directament al Mercat des de l'avinguda
d'Iecla. En tot cas, aquesta reivindicació només serà
possible una vegada finalitzen les obres de
reurbanització de l'avinguda d'Iecla. Les mesures
agilitaran el trànsit en la zona i facilitaran l'aparcament.
Marcos Marzal, regidor de Governació, va valorar
positivament la reunió que va mantenir amb els
venedors. “Estudiem la viabilitat tècnica de les
reivindicacions juntament amb el cap de policia Agustín

Parra, i considerem convenient plantejar el canvi
d'entrada en la zona blava del Mercat en la comissió”,
va indicar l'edil. A més, els venedors del mercat han
reclamat que es reforce la senyalització amb la finalitat
de facilitar l'accés al mercat des de la zona sud, que ara
no té accés directe per al trànsit rodat com ocorria amb
l'anterior sentit de circulació. Els comerciants
consideren que el canvi de sentit ha provocat enormes
perjudicis ja que el mes de febrer és un dels pitjors a
nivell comercial pel que fa a vendes.

text NATÀLIA SANZ

CANVIS DE TRÀNSIT

Dilluns de matí.
Horrorós. La nit ha
estat insofrible, les
pilotes de carnaval
–dos, me’n vaig
cruspir dos- m’han
pujat fins a la gola
vuit o deu vegades.
No li ho dono a
passar a ningú.
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OPINIÓ LOCAL

Ricardo Mascarell, candidat a l'ajuntament de
Benicarló pel BLOC, ha anunciat que rebaixarà a la
meitat els sous dels càrrecs electes en el consistori. 

Amb aquesta mesura que pensa adoptar si arriba a el
govern municipal, el candidat pretén estalviar 700.000
euros que destinarà a la creació de llocs de treball
depenents del consistori. “En política no entrem per a
cobrar, sinó per a treballar per Benicarló”, va assegurar
Mascarell. En aquest tema, el candidat nacionalista va
criticar que l'actual equip de govern “haja cobrat en
quatre anys 1’2 milions d'euros, quan molta gent a
Benicarló no té ni per a menjar”, situació que va
qualificar d'immoral”. Una altra de les mesures que
pensa emprendre per a pal·liar els nefasts efectes de
l'atur en la ciutat és la reducció de la despesa corrent
municipal en un 10% que, tenint en compte l'actual

pressupost, suposarà 1’9 milions d'euros. “La meitat ho
destinarem a ajudar als emprenedors en la contractació
de gent i la resta a les àrees del consistori que
necessiten recursos. Estic segur que podem ajudar als
benicarlandos i aconseguir que la llista de l'atur no
seguisca creixent”, va assegurar Mascarell. 

El president del BLOC, Josep María Pañella, es va
atrevir a afirmar que “anem a crear més ocupació que el
PP durant el seu govern”. En aquest sentit, Mascarell va
recordar que per a fer més competitiva la ciutat i ajudar
al creixement de l'economia “cal engegar ja el PGOU”.
A més, va manifestar la seua intenció de reclamar a la
Generalitat Valenciana els locals cedits pel consistori
per a la instal·lació d'una comissaria de Policia
Autonòmica “que continuen buits. En Benicarló hi ha
moltes associacions que els necessiten”. Recentment
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, va
reconèixer que no s'havia consultat ni fet gestions amb
l'administració autonòmica per a reclamar la implantació
d'aquest servei en el municipi.

text NATÀLIA SANZ

SOUS DE REGIDORS AL 50%

L’escena té un gust clàssic i que, potser des de
Casablanca, s’endinsa una mica massa en el tòpic,
en la recurrència: el tren comença a moure’s i poc a
poc l’andana va relliscant a l’altra banda de la
finestra, ara una finestra ben tancada que no es pot
obrir. A l’andana, però, no hi ha ningú que fa l’últim
gest d’adéu, que diu unes paraules d’amor  sense
que sigui sentit però que és perfectament comprès
pel destinatari que s’allunya irremeiablement, no hi
ha ningú que corre una mica per l’andana per
mantenir el contacte uns segons més amb la
persona que se’n va, no hi ha ningú que viu amb
silenci la tristesa del comiat. Ara tot això es queda
abans del control de seguretat i els escàners
registren i potser dissolen una part de la tristesa o
de la rutina que està a punt d’emprendre  el viatge.
Però l’andana, llarguíssima, s’acaba perdent i el
tren corre, cada vegada més feroçment, per l’estesa
d’una ciutat de límits imprecisos. Potser en algun
d’aquests carrers va néixer aquella dona que
Ramoncín, passant del rock més potent  a la cançó
d’autor,  en resseguia els trajectes vitals també
imprecisos. I per aquests carrers vivien alguns dels
qui,aquella matinada de l’11-M,incomprensiblement
van morir o van perdre absurdament  algú estimat o
conegut.

La tarda comença a caure lentament i tot pren un
color càlid, de quieta tendresa. El moviment
cadenciós del tren i el cansament d’uns dies de molt
anar amunt i avall i de dormir poc acompanyen la
calidesa de la tarda. Penses en D. Pedro i el seu
ajudant Amador, moguts magistralment per Martín
Santos,  caminant de matinada pel carrer d’Atocha
quan començava a néixer un dia qualsevol de 1949
tot  prenent consciència que “La mañana era
hermosa, en todo idéntica a tantas mañanas
madrileñas en las que la cínica candidez del cielo
pretende hacer ignorar las lacras estruendosas de
la tierra”.     “. I recordes, també, els meravellosos
capaltards d’alguns dissabtes d’ara fa vint-i-pocs
anys quan en aquell pis camí de Mirasierra,  com un
petit balcó damunt la ciutat, deixaves que una càlida
tranquil·litat omplís la tarda. Ella, rigorosa i
conscient, estudiava al menjador mentre tu
imaginaves itineraris per aquell complexíssim
paisatge. I certes tardes que reemprenien hores de
matí de reunions intentant teixir complicitats que
fessin avançar projectes, projectes que s’han perdut
per qualsevol racó d’una ciutat plena de noms  amb
una sonoritat especial, entre suau i estranyament
poètica  i  d’una força històrica que de vegades fa
por de tants ressons reials.

Has buscat, durant tres dies, allò que Madrid ha
estat per a tu i t’has obert a  allò de nou  que ara
t’ofereix. Has intentat retrobar pels carrers i les
places, a les estacions de metro, al teatre i als
museus, al Brillante amb cambrers que criden les
comandes dels entrepans de calamars  i als miralls
còncaus i convexos del Callejón del Gato retalls
d’una ciutat que va resistir ferotgement al feixisme i
que després, abatuda, va esdevenir una ciutat amb
més d’un milió de morts, de morts en vida, de morts
per l’opressió i la tristesa de la postguerra i d’una
dictadura implacable que va reforçar com ningú els
nervis més sòrdids, mesquins, autocomplaents i
esperpèntics que la convertien en un suposat centre
del món, en el quilòmetre zero d’una pàtria amb un
destí ben unit cap a l’esdevenidor. I has sentit
clarament el so de les cançons de Sabina –Tirso de
Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal- per on corren
històries d’amor, de fugida o de renúncia. Has
intentat resseguir les passes sornegueres de Javier
Krahe cantant la festa del dos de maig des de la
ironia de qui, anticlerical i fumador compulsiu,
dibuixa un paisatge crític i divertit de la nostra vida i
de la nostra societat.

El tren s’allunya de la ciutat i la tarda madura en
capvespre encara hivernal. Ressegueixes, com si
d’un collage es tractés, potser encara obsedit pel
Gernika que has viscut  per primera vegada en
directe, els retalls de converses, de persones
conegudes, de projectes, de fred força intens, de
copes de vi i de cocido que han configurat el
paisatge d’aquests tres dies,d’aquest  parèntesi de
tantes coses. T’allunyes d’una ciutat que saps que
retrobaràs de nou i que aniràs descobrint,
il·limitadament. Una veu anuncia, amb un
trilingüisme més voluntariós o forçat que real, la
primera parada. Una estona de son més tard,
creuaràs, sense adonar-te’n, sense tenir-ne la
consciència precisa, els límits administratius que
t’apropen a casa. 

text JOAN HERAS

Paisatges urbans Fronteres
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La Cooperativa Agrícola Benihort segueix
compromesa amb el medi ambient i ha
acabat la instal·lació de 23.000m2 de
plaques solars, a través d'un acord amb
l'empresa de producció i venda d'energia
solar fotovoltáica Solar Photo Collect S.L.O. 

Des d'ara els sostres de les naus de
Benihort, generaran electricitat procedent de
l'abundant energia del sol. Benihort lloga
d'aquesta manera els sostres de les seues
instal·lacions del polígon Industrial El Collet i de
la carretera N-340, una iniciativa que li
permetrà convertir la coberta de les seues naus
industrials en una planta de producció
d'electricitat per energia solar. “Des de la nostra
cooperativa apostem per reduir el consum
d'energia, a més, a través d'aquest acord, vam
aconseguir una rendibilitat econòmica i vam aprofitar
millor l'espai disponible en els edificis industrials, un
espai normalment en desús”, explica el gerent de
Benihort, Guillermo Edo. Els treballs d'aquest projecte
consisteixen en una instal·lació fotovoltaica, propietat de
l'inversor que realitza el desembors econòmic per al seu
desenvolupament, situada sobre una coberta

prèviament llogada al seu propietari per un període
mínim de 25 anys. Amb l'engegada d'aquesta iniciativa,
la cooperativa de Benicarló es converteix en una de les
empreses de la zona pioneres a llogar els seus sostres
per a generar electricitat per energia solar, sent a més la
primera instal·lació de la província, quant a superfície,
dedicada a la producció d'aquesta energia.

text NATÀLIA SANZ

BENIHORT LLOGA EL SEU SOSTRE PEL MEDI AMBIENT

L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, i el president de AFA-Castelló,
Emilio Marmaneu, van signar el conveni per
a la cessió de la gestió de la Unitat de Respir
per a persones amb Alzheimer i altres
demències que s'inaugurarà el pròxim 25 de
març. La signatura del conveni ha estat
l'últim pas previ a l'engegada del centre, que
tindrà capacitat per a 15 persones i que està
situat en el carrer de Francisco Pizarro, 67.
En l'acte també van estar presents la
regidora de Benestar Social, Sarah Vallés, i
la presidenta de la delegació local, Maite Pla
Roca. La unitat s'obrirà per a dos anys, el
temps que durarà el conveni de co-
finançament que s'ha signat amb l'empresa
química IFF, amb seu a Benicarló, i la
Diputació de Castelló. L'Associació de Familiars de
Malalts de Alzheimer de Castelló (AFA Castelló) es va
crear a l'octubre de 1995 per un grup de famílies
interessades a ajudar a altres famílies. AFA Castelló és
una associació d'àmbit provincial i té delegacions a
Castelló, Borriana, Onda, Vall’d Uixó, Nules, Morella,

Vinaròs, Benicarló, Vila-real i Almenara. Es tracta d'una
entitat sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública
pel ministeri de Treball i Assumptes Socials en l'any
2004 . L'objectiu principal de l'entitat és millorar la
qualitat de vida de les persones amb la malaltia de
Alzheimer i altres demències i a les seves famílies.

text NATÀLIA SANZ

UNITAT DE RESPIR PER A MALATS D’ALZHEIMER

DISTINCIONS

Aquesta comissió, des de la més absoluta
independència política, vol fer una proposta a les
màximes autoritats falleres locals per a que la
tinguen en compte. Ha estat una qüestió molt
meditada, treballada i estudiada per tots i cadascun
dels membres de la mateixa. Hem valorat els pros -
perquè ningú no ha trobat cap contra- i hem decidit,
per total unanimitat del tots els membres, fer la
següent proposta que no pot ser rebutjada per qui
porte al damunt el títol de faller o es tinga com a tal.

Després de l’atenta lectura per tots els
membres d’aquesta comissió de la salutació del
senyor Jaime Mundo al llibret oficial de la falla
“amics del foc”, i d’analitzar amb deteniment el seu
contingut, hem constatat que el senyor Mundo és
mereixedor de moltes coses. Efectivament, el món
de les falles ha d’estar agraït a aquest gran faller i
des d’aquesta comissió volem que, d’una vegada
per totes, se li reconega el seu magne esperit faller
que sempre ha anteposat davant qualsevol altra
filiació. Per això i per moltes coses més,
considerem que ja comença a ser l’hora de passar
als fets i fixar dins el món faller local una sèrie de
fites en senyal d’agraïment i homenatge.

El primer que s’hauria de fer és crear un càrrec
honorífic amb el seu nom. A la comissió se’ns ha
acudit que “Mantenidor honorífic de totes i
cadascuna de les falles de Benicarló” seria el títol
ideal. S’hauria de demanar, des de la junta local
fallera i des de l’ajuntament, que per part de la junta
central fallera se li atorgue la més alta distinció que
el món faller pot oferir a una persona: el bunyol d’or
amb fulles de llorer i brillants. També hauria de ser
obligatori que, en totes les presentacions de totes i
cadascuna de les falles, sempre hi haja una cadira
a l’escenari reservada per a ell. S’ha d’aconseguir
que siga un element més de les falles de Benicarló,
a més d’un fet diferenciador pel plus de qualitat que
representa. Aquest càrrec, que haurà de ser vitalici
a l’hora que únic i intransferible, comportarà que
tots els mantenidors participants en les diferents
presentacions falleres de cadascuna de les falles,
hauran de retre-li un homenatge abans de

començar el seu discurs. La qualitat o duració de
l’homenatge podrà variar en funció de diverses
circumstàncies que en una altra ocasió es
concretaran, però que poden anar des d’una petita
reverència tot abaixant una mica el cap en proferir
el seu nom, fins a un màxim de deu minuts glossant
les seues arrels i contundència falleres. El panegíric
haurà de referir-se només a la seua vessant fallera,
i no estaran permeses referències a la seua
dilatada carrera política ni al seu reconegut art per
a remenar paelles. El mantenidor haurà de
demanar permís al mantenidor honorífic per a
començar el seu parlament. Una vegada el
mantenidor de l’acte haurà conclòs la seua feina,
rebrà de mans de Mundo un plat commemoratiu de
l’acte que haurà sufragat la falla en qüestió.
Acabada la totalitat de l’acte, el Mantenidor
Honorífic de totes i cadascuna de les falles de
Benicarló, participarà activament al cercavila i
ocuparà un lloc principal a l’àpat que sempre hi ha
després d’aquests emotius actes. Al sopar o dinar
en qüestió, ocuparà un dels llocs de la taula
presidencial i, en cas d’haver un ball dins del mateix
restaurant, serà l’encarregat d’inaugurar-lo
juntament amb la fallera majora de la falla i la
padrina de l’estendard.

Aquest càrrec també portarà inclosa la barra
lliure de menjar i beure a tots els casals fallers de la
ciutat, tant a ell com a les persones que el puguen
acompanyar. És una manera més de que totes i
cadascuna de les falles de la ciutat li pugen
demostrar el seu agraïment sense distincions. 

Potser hi ha més persones que es mereixen
distincions com aquesta, per això aquesta comissió
està oberta a estudiar altres casos de persones
extremadament vinculades amb el món de les
falles, buscar-los una distinció que estiga d’acord
amb els seu mèrits. El suggeriments els podeu fer
arribar a la lletra “L”, que és l’encarregat de la
secció de prebendes i distincions.

Aquesta comissió, des de la
més absoluta independència
política, vol fer una proposta...
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Ja feia temps que volia reprendre la meua activitat
col·laboradora amb aquest mitjà però, quan no per una
cosa, quan no per una altra, la qüestió és que no hi havia
manera de ficar-me a escriure unes ratlles explicant
alguna cosa del que ens envolta.

I al final, he trobat un forat i, a més un tema que
considero important en aquesta època que ens està
tocant viure. I... ací estic, altra vegada amb el tall de la
meua guillotina ben esmolat.

Entrem en matèria. Per una d’aquelles casualitats ha
caigut a les meues mans, bé, millor seria dir ha entrat pel
meu correu electrònic, un article sobre com han viscut, i
viuen encara, aquesta crisi econòmica els islandesos. Sí,
heu llegit bé, dels islandesos, eixos d’aquell volcà de nom
tant llarg i complicat, que no recordo, que va ser portada
a tots els mitjans de comunicació durant uns quans
mesos perquè no deixava volar els avions,  dels quals,
amb el que han fet davant la situació de crisi econòmica,
crec, n’hauríem d’aprendre i molt. 

I és que la història, tot i ser-ne més que sorprenent,
sorprenent per com l’han encarat estos islandesos, no ha
tingut quasi cap ressò mediàtica. Tots capficats amb el
que passa al nord d’Àfrica i el seu petroli, tots capficats
amb el que els grans gurus de l’economia pronostiquen,
tots acollonits per les mesures antisocials, que des del
FMNI els seus acòlits i les grans corporacions industrials
obliguen als governs, que ens estrenyen cada vegada
més,... però ningú fem res que vaja en contra d’estos
mateixos que ens han portat a aquesta mena de fallida
mundial, i que són els autèntics responsables de la
situació. Com una colla de borregos anem caminant cap
a l’escorxador!

I de sobte, els habitants d’aquet país ben xicotet, no
més de 300.000 habitants, engeguen el que s’ha

anomenat “la revolució invisible”, un camí totalment
contrari a l’establert al que els nostres governs ens han
abocant, i que, no per sorprenent, no deixa de ser valent
i alternatiu i, tal volta, millor per a tots els ciutadans, i es
planten davant el seu govern dretà i neoliberal (ací és
suposadament socialista i fa igual), i el fan caure. Sí, el fa
caure.

Amb una resposta sense precedents, manifestacions
massives al carrer, cassolades, llançament de verdures
davant el seu parlament,... mesures autènticament
ciutadanes, l’hi han dit al seu govern que ells no estan
disposats a assumir la fallida que ha provocat
l’especulació dels seus bancs i la seua política neoliberal.
I així, entre verdura i cassola, canvien el govern i
decideixen, per un 93%, que ells no pagaran el deute
generat per aquests banquers balafiadors (uns 10.000
euros per habitant), engarjolant-los o amb ordres de
cerca i captura.. 

I per si això fora poc, passant olímpicament de les
pressions d’eixos organismes que els havien dut a
aquesta situació catastròfica, continuen amb aquest
camí, més social i humà i, oh, sorpresa!, tots els
indicadors econòmics els auguren que a principis del
2012 hauran superat la recessió econòmica i faran que la
seua economia comence a créixer.

A més, i com a signe de transparència, tot el contrari
de l’opacitat que tenim ací, inicien una reforma de la seua
constitució amb una legislació que protegirà el dret a la
informació, els periodistes i les seues fonts.

És d’estranyar per què l’FMNI i els grans Trusts
bancaris estan contra aquesta revolució social? És
d’estranyar la mordassa informativa a la qual ens estan
sotmeten les grans corporacions audiovisuals? És
d’estranyar què, fins i tot, vulguen vetar la seua entrada a
l’UE? És d’estranyar que siga silenciada? Almenys tenim
la xarxa per a contrarestar-ho. 

Pel que sembla, a Islàndia,... no només hi ha volcans!

Després de quasi sis anys de funcionament, el
Museu de la Ciutat de Benicarló s'ha posicionat com
un centre de referència en la comarca del Baix
Maestrat i un potent punt d'atracció turística de la
ciutat. 

Les 27 exposicions programades l'any passat, junt a
les activitats paral·leles com seminaris, conferències,
presentacions o concerts, van aconseguir atraure a
28.296 persones procedents, majoritàriament, de la
comarca i de la resta de la Comunitat Valenciana. Per
comunitats autònomes, després de la Comunitat
Valenciana, Catalunya, Madrid i Castella-Lleó van ser
les que més visitants van aportar, mentre que per
països, França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia van ser els
més assidus a les instal·lacions. Les visites de grups
s'han consolidat, sobretot de públic escolar per les
exposicions que han comptat amb tallers didàctics, que
l'any passat van ser quatre: "Reconstruccions", d'Álvaro
Tamarit, "Biblioteca de cordes i nusos ", de J. Antonio
Portell, "Pirates en el Mediterrani", procedent del Museu
Marítim de Barcelona, i "Prevenció de la violència de
gènere", de l'Obra Social de la CAM. En total, els grups
escolars van ser 191, dels quals 115 van participar en
algun dels tallers didàctics. Quant a les visites guiades
al Poblat Ibero de l'El Puig de la Nau, l'augment de
visitants també ha estat significatiu i ha passat de 1.020
persones en 2009 a 1.492 en 2010. Part de l'increment
de visitants s'ha degut al fet les visites dramatitzades
organitzades per la Regidoria de Turisme amb la
col·laboració de l'Associació Cultural Pere de Thous, i
les visites programades per a turistes procedents de tota
la geografia espanyola. 

En aquesta línia de treball i per a intentar consolidar i
potenciar encara més el centre cultural, el Mucbe
acollirà aquest 2011 un total de 26 exposicions
temporals de diverses i múltiples temàtiques. Seguint
amb les propostes de qualitat que marquen la línia de
treball del Mucbe des dels seus inicis, el centre ha
preparat per a aquest 2011 un extens programa
d'exposicions temporals distribuïdes entre la primera i la
segona planta, la lògia i el claustre, els quatre espais
expositius amb els quals compta. D'entre les propostes
que es presenten enguany, el centre comptarà amb
l'exposició "Les màquines de Leonardo", itineraris per
l'Obra Social de la CAM , "Planeta Sa", de l'Obra Social
Caixa Madrid, la mostra del Museu d'Història de
Catalunya " la Gran Guerra en imatges" i l'exposició
cedida pel museu de Prehistòria de València, "Les
dones en la Prehistòria ". Per altra banda, el mes de
maig finalitzarà l'exposició "Bona terra, bona collita",
que ha estat tres anys oberta al públic i que ha oferit un
servei de visites guiades permanent. Així mateix, es
podrà seguir visitant la readaptación de la mostra
"Tresors Arqueològics" com mostra permanent. Una de
les novetats per a enguany, d'acord amb l'objectiu de
difondre el patrimoni artístic de Benicarló, és
l'organització de la primera exposició col·lectiva
d'artistes de Benicarló, que s'inaugurarà en el mes de
desembre. Aquesta iniciativa de la Regidoria de Cultura
té com objectiu donar a conèixer la producció pictòrica i
escultòrica dels artistes locals. A part del programa
d'exposicions, el Mucbe continuarà oferint activitats
culturals i cedint els seus espais a aquelles entitats
culturals que proposen activitats. Així mateix, es
continuarà oferint el servei permanent de visites guiades
al Poblat Ibèric Puig de la Nau i el centre històric de la
ciutat, així com visites guiades i tallers didàctics a
algunes de les exposicions programades. Els concerts,
espectacles teatrals, presentacions i xarrades també
formaran part de la programació del Mucbe. 

text NATÀLIA SANZ

EL MUSEU DE BENICARLÓ ES POSICIONA 
COM CENTRE CULTURAL I ATRACTIU TURÍSTIC 

TAMPOC
Els partits nacionalistes espanyols –PP i PSOE-

rebutjaren, com era d’esperar, la treva d’ETA,
perquè l’alarma social que provoca la banda
terrorista entre l’electorat, a Espanya, és un
graner de vots per a ells, als que no estan
disposats a renunciar.

Ara l’esquerra abertzale vol participar en les
properes eleccions i fa expressa condemna del
terrorisme etarra, com li exigeix l’anomenada llei de
partits. I tampoc: primer foren els “populars” i les

associacions de víctimes que controlen, els qui
amenaçaren al govern de Zapatero amb
mobilitzacions i altres accions de força, per impedir-
ho. Tot seguit, el ministre Rubalcaba s’hi afegia
entusiàsticament, demanant informes fets a mida per
barrar-los el pas. I les raons són evidents: si
recuperen el dret a votar –pacíficament i
democràtica- els més de cent mil ciutadans i
ciutadanes bascos –ara il·legalitzats(!)-, els partits
nacionalistes espanyols –PP i PSOE- perdran les
eleccions a Euzkadi i això no és pot consentir,
tampoc.

Marc Antoni Adell

text ROBESPIERRE

Per què ací no? La Guillotina



no passa na. Cada dia demostren
que ningú supera cap examen per a
gestionar els béns públics. No
passarien! País de pandereta...

145 policies per falles
No ens surten els números. Si

comptem tota la plantilla, no en
tenim tants. Si afegim els del civils,
tampoc en sumen tants. Si en
porten de fora, que no, tampoc.
Doncs, d’on surt aquesta xifra? Ah,
pillets, han comptat tots els torns a
la vegada i els ha sortit una xifra
rodona. D’aquesta manera
qualsevol trau policies fins i tot de
sota les pedres. I diuen que això de
les falles està tot més que
assegurat. Marzal, regidor de policia
i Parra, cap de policia, quins dos
conta-contes! Es pensen que no
sabem ni comptar? 

Ell passava per allí
Això que s’apropen les eleccions

fa sortir al carrer tota mena de
comentaris. Aquest que ara us
contarem, via ràdio macuto i que
cada vegada sembla tenir més
força, indica que tal volta, Marcelino,
després de les properes eleccions,
si surt alcalde, com tots els
pronòstics semblen indicar, podria
ser Alcalde por un dia. Ei, que no és
broma, que el que se sent és que el
primer de la llista seria Marcelino,
òbviament i el segon el salao, que
fins fa no res era el president del
partit. I tot perquè segons sembla,
Marcelino faria la fugida per la porta
del darrere, anant-se’n a València
de diputat, i el salaó, número dos,
quedaria com a cap del cartell per
ser triat després com a alcalde.
Bona la jugada, eh! Ja ho van dir
des del PSOE fa un temps, que els
serveis prestats es pagaven en
espècie... amb un càrrec a les Corts.
I a Benicarló amb un alcalde de
segones. Compte, nosaltres només
comentem el que ja és viva veu en
cercles molt propers al PP
benicarlando.

Donde dije Diego

El senyor Cuenca fa uns mesos
negava rotundament que a
Benicarló faltara sòl industrial, com
assenyalava en un informe la
Cambra de Comerç. Doncs ara

resulta que se’n va espasa en mà al
Sepiva a demanar l’ampliació del
polígon del Collet ja que hi ha
sol·licituds nombroses d’empreses
locals per instal·lar-se i crear llocs
de treball i no es poden posar a
funcionar per falta de sòl. Toma del

frasco Carrasco, que diria ell mateix.
La ignorància és atrevida. No es pot
negar la obvietat.

Reduïm el consum d’energia
Volen que utilitzem el transport

públic però des del passat dilluns
han anul·lat la parada del Casal. Si
vols anar a Peníscola, has de pujar
tot el carrer de sant Francesc,
creuar la general i anar a la Batra,
quedar-te allí plantat com un
estaquirot i esperar que arribe
l’autobús... si abans no se t’emporta
un cotxe per davant. Damunt la
parada no és sempre al mateix lloc,
és a dir, no se sap on et deixa el bus
si véns de Vinaròs. Per anar al
poble del costat, has de pujar tot el
passeig, esperar a la general que
vinga... i córrer fins a on pare
perquè si no, se’n va. 

Corre, corre, que vénen les
votaes!

L’edil d’Urbanisme ha donat a
conèixer la carrera contrarellotge
que serà la recepció oficial de les
obres que tenim en marxa al poble.
S’iniciarà el diumenge 15 de març -
en festa de guardar!- amb les obres
de l’antic Magatzem de la Mar.
Després de falles, del 21 al 25 de
març s’ha tancat un calendari ben
estret: dilluns, l’edifici gòtic, les de
l’avinguda Iecla el 23 de març, la
tercera fase de Corts Valencianes,

dijous 24 i les de la instal·lació de
plaques solars en el sostre de
l’Auditori Municipal, el divendres 25.
Una marató. Les obres han estat
finançades amb el Pla E del Govern
-blat al sac- i el Plan Tu Confia i No
Córregues de la Generalitat -de
moment, tot a l’aire. Quedaran
pendents de finalització les obres
del Cèsar Cataldo i les de
l’aparcament subterrani de la UA 9,
ambdues amb terminis d’execució
més llarg. I si tingueren més temps,
i els deixaren els del govern, els
dies de gràcia de les votaes també
estarien inaugurant o ficant
primeres pedres. Ja veieu els
candidats, tots en filera, fins i tot el
dia D, a l’hora que s’obren els
col·legis electorals, fent cua i mirant
el rellotge no sigués que no arriben
a algun del seus actes. Uns fent el
paperet de votar i altres el paperot
de tallar la cinta. Al temps. 

ve de la pàgina anterior
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El govern central estudia les propostes presentades per
l'ajuntament de Benicarló per a regenerar la costa nord. Amb
aquesta resposta negava el subdelegat del govern, Antonio
Lorenzo, les afirmacions de l'alcalde del municipi, qui va
assegurar que l'administració central no tenia cap intenció a
protegir aquest tram del litoral.

Lorenzo, per contra, va assegurar que el ministeri de Medi
ambient està estudiant en aquests moments la documentació
que va aportar el consistori en la recent visita que van realitzar
els seus màxims representants a Madrid. L'administració
central, va assegurar Lorenzo “encara no ha dit la seua última
paraula”. En aquest sentit, el subdelegat va assegurar que “en
el marc de la Llei de Costes s'actuarà i jo confie que eixa
actuació siga la que a tots ens interesse i en l'ordre de
capacitat que tenim siga la possible”. El representant del
govern en la província de Castelló negava així el balanç i les
conclusions que l'alcalde del municipi i el regidor d'Urbanisme
van exposar després de visitar el ministeri, el passat mes de
gener, quan van explicar que no havia intenció d'actuar per a
garantir la protecció de la costa nord. Lorenzo, a més, en la
seua recent visita a Benicarló, va assegurar que no existeix
greuge comparatiu amb Vinaròs ja que les inversions del
ministeri “són en el front urbà, no en la costa” per a la
construcció del Passeig Marítim de la ciutat. 

Així, el subdelegat va recordar que també Benicarló té
aprovada la construcció d'un passeig marítim en la zona sud
del municipi “que ha tingut un problema judicial i que confie
que tinga una prompta solució. Benicarló no renuncia que es
faça el seu passeig marítim, perquè atén a les necessitats i
desitjos que tenen molts ciutadans”. No obstant això, va
puntualitzar que “sempre cal actuar en el marc de la llei de
costes i en aqueix àmbit cal treballar i cercar la col·laboració
entre totes les administracions possibles”. El projecte en
aquests moments es troba paralitzat perquè una sentència va
donar la raó a dos veïns, que van reclamar l'anul·lació de les
expropiacions realitzades pel consistori al considerar que
s'havien fet sobre la base del projecte redactat pel ministeri. 

No obstant això, el consistori la va recórrer basant-se que
el procés expropiatori es va realitzar sobre la base del PGOU,
que contempla la reserva d'aquests terrenys amb aqueixa fi. El
recurs, entén el consistori, deixa en suspens la sentència i
permet seguir amb el procés administratiu fins que els
advocats de l'Estat es pronuncien. De fet l'alcalde de Benicarló
va recordar que el tema del passeig sud també es va tractar
durant la reunió mantinguda a Madrid i en la qual van conèixer
que “per part de Costes no havien rebut que s'anul·lava per
part del tribunal la sentència emesa anteriorment i es passava
als advocats de l'Estat. L'hi enviem nosaltres per correu
després de la reunió mantinguda a Madrid”. 

Així les coses, el consistori confia que la tramitació
seguisca el seu curs i prompte comencen les obres del
Passeig Sud. 

text REDACCIÓ

ENCARA NO HAN DIT QUE NO

Divendres 4 de març al saló
d’actes de la Fundació Caixa
Benicarló es va fer el lliurament
del XXII Premi de Contes Xavier
Arín, que té com a temes
principals els relacionats amb la
Pau i la Natura.

A dos quarts de vuit el conta
contes Victor Palau de Belza
convidat enguany a aquests
premis , va representar davant de
més de 150 persones, tres contes
que van fer la delícia a menuts i
grans. A continuació amb la
presència de Maria Ortiz, regidora
de Cultura; Maria Teresa Arin, germana de Xavier Arin; Victor
Palau, conta contes i Ximo Bueno, president d'Alambor, es va
fer el lliurament dels premis. En l’edició d’enguany van
participar 150 contes, dividits en tres categories. Els primers
premis de cadascuna d’aquestes categories van ser: En
categoria 10-11 anys el premi se l’emportà el conte "  L'esquirol
de Joan” d'Andreu Jaro Beltran del CP Marqués de Benicarló.
Pel que fa a la categoria de 12-13 anys el conte guanyador va
ser “La crisis dels arbres”” de Victor Senen alumne del Ramon

Cid. En la categoría 14-17 anys el conte guanyador va ser "
Crònica d'un viatge" de Mar Senen Gilabert, alumna del
Ramon Cid. Tots els guanyadors van rebre un xec regal per
canviar-lo en llibres en català. Tanmateix l’Associació Cultural
Alambor també va obsequiar a tots els centres educatius
participants amb un xec valorat amb 100 € per canviar-lo en
llibres en català per a les seus biblioteques de centre. L’acte va
finalitzar amb unes paraules de la regidora de Cultura i la foto
oficial dels guanyadors.

text AC ALAMBOR

Alambor lliura els XXII Premis de Contes Xavier Arín



Sortida pàrquing monges
Si ens optem per la ironia, direm

que són autènticament genials. No
cal fer més llenya perquè les seues
actuacions parlen per elles
mateixes. Ara se n’han adonat que
la sortida del flamant aparcament
que els han fet a les mongetes té la
sortida al damunt del pas de
vianants que hi ha davant de
l’escola. Simplement quan fan les
coses tiren al recte i ningú no deu
mirar per on passen. Solució, com el
pàrquing no es pot canviar de lloc i
menys les sortides, el que canvien
d’ubicació serà la sortida dels
escolars, que ho faran per la
mateixa plaça. Ja ho vam dir fa
temps, quina placeta els estan fent a
les mongetes. De tota manera, la
seguretat per damunt de tot. I la
incompetència, òbviament per
baix... que sembla no es veu.

Passarel·la
I si amb la placeta feta a mida no

en teníem prou, ara ja diuen que
com allí no hi un pas de vianants, la
solució ha de ser un pas elevat
que... encara no saben com ha de
ser. Ja veiem allí al faraó Kuenka
armat de la carpeta de regles, llapis
a l’orella, solucionant-los el paperot
als tècnics que van fer el nyap de
posar la sortida del pàrquing on no
devien. Ara, que al nostre
ilustríssimo ¿no n’hi havia cap
(embarbussament: tant cap que hi
cap i cap no hi pensa!) de tècnic que
veiés la pífia que estaven fent? De
tota manera tampoc ens en
refiaríem massa, podria donar-se

que orientaren l’eixida a l’interior
mateix del recinte. Tots els del PP al
cel.

Desgavellada cavalcada
ninotaire

Açò de les cavalcades falleres
encara ha de trobar el seu trellat.
Cadascú va a la seua bola i
arrossega al que li ve al darrera.
Entre que els municipals que
marquen uns carrers de pas, i uns
altres que també són de pas però
sense estar marcats com a tals (no
devien tindre prou senyals
indicadores?), l’embolic de la
trobada ninotaire, que havia de ser a
la Cambra Agrària, va ser dels que
fan època. Uns pel camí més recte,
Jacinto Benavente, tirant avall cap a
la rotonta del faraó Kuen-ka, altres
Sant Francesc cap el passeig del
taüt i recte plaça constitució avall i
altres esperant a la cantonada del
Pintor Sorolla amb Ferreres Bretó
per decidir-se per on tirar, cap a
Jacinto Benavente per fer-ho més
llarg o recte cap avall, enfilant al

Visiat, i així fins ja no sabem
quantes falles (cada any n’hi ha més
i ja n’hem perdut el compte), allò
pareixia “Un dia en las carreras” dels
germans Marx. Ningú va pensar en
organitzar sortides comunes a hores
convingudes i va passar el que
havia de passar, que s’ho van
passar tot, com diria un francés, per
l’arc del triomf, que és el normal en
aquest món. Al final una per ací,
l’altra per allà i... totes per on no toca
fent la comparsa.

Els municipals que estaven a la
cantonada del Visiat, esperant que
passaren totes se’n van fer creus
quan, per l’efecte mimètic,
cadascuna va tirar per allà on va
creure oportú, I així una darrere de
l’altra. I ja veus la policia local mirant
de regular l’impossible i fent que la
grua “aparatara” els vehicles que
molestaven tan digna processó
falleroninotaire. Tot això fins que...
van desaparèixer, potser farts del
desgavell que s’havia muntat. Allò
semblava la processó dels bojos.

I si en volíem una de grossa
juntament amb als vehicles que
baixaven o pujaven per Jacinto
Benavente, embossats per obra i
gràcia fallera, encara els quedava
l’autobús de línia i una ambulància
que també volia passar. El
desgavell, dels que fan època. Però
ací no passa res. To el monte és

orégano. 

Alcalde plantat o ninot plantat?
Qui va dir que les falles no

plantarien fins el dia 7 els casals?
Qui va plantar el seu allà on va voler
abans d’eixe dia? Per què serveix
un alcalde que diu una cosa i les
falles li’n fan una altra? Molt de pla
de seguretat però a l’hora de la
veritat o l’alcalde és un panoli
innocent o els de les falles se’l
toregen com si fos un ninot... de
falla. Calia tallar els carrers del
poble amb casals des del dia 5 fins
al dia 19? Les falles són, posem, 4
dies però resulta que, tot i el
desgavell circulatori que ens afecta,
permetem tallar importants artèries
de la població amb estructures que
estaran buides tota una setmana. Y

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

Una altre vegada estem amb
l’urbanisme. Potser algú, com ara jo,
ens pensàvem que amb això de la
crisi de la rajola estaríem una bona
temporada sense sentir parlar
d’aquestes coses tan complicades i
que tant de mal de cap em provoquen.
Jo no he entès res de res, per això la
meua supina ignorància al respecte fa
que, en principi, no puga opinar res al
respecte. He dit moltes vegades que
això de l’urbanisme és un món
inabastable per a mi. Potser la causa
d’això siga que no tinc cap propietat a
cap lloc del terme, i no m’afecte cap
pai no bajanada similar. Però com que
el tema és tan llarg que ocupa dues
pàgines ben apretadetes, he decidit
escriure alguna cosa al respecte però
això si, sempre des de la meua supina
i inqüestionable manca de
coneixements del tema en qüestió.
Però també penso que tot aquest
atreviment ve provocat pel fet que
absolutament ningú llegirà aquesta
pàgina, així que ja puc omplir-la de
bestieses bajanades i visions
distorsionades de la realitat, que ningú
no se n’adonarà. Per exemple, ara
podria afirmar categòricament que els
peixos no poden nedar per la mar
perquè els entra aigua als ulls i no
veuen cap on van. També podria dir,
respecte a aquests mateixos animals,
que no és que tinguen poca memòria,
sinó que allò que realment els passa
és que com no veuen perquè els entra
aigua salada als ulls, no arriben a
memoritzar les cares dels altres
companys del medi marí. Això ho
proclamaria com a veritat científica, i
no passaria res, perquè com que
ningú no s’ho ha llegit, jo puc escriure
allò que em passa per la punta de la
nàpia. Es veu que els de la conselleria
de Medi Ambient li han fotut estopa als
redactors i posteriors aprovadors del
Pla d’Ordenació Urbana. I això què vol
dir? No ho se, perquè no he entés res.
Però la meua capacitat de raciocini,
que ara mateix es troba sota mínims
gràcies a l’insistent atac al que les

forces de Morfeu estan sometent el
meu cos, em diu que els destinataris
del correctiu, se’l passaran pel folro
del calçotets i es centraran a “acomplir
el compromisos adquirits amb les
associacions”. Possiblement ací
s’acabarà tot. Els que val aplaudir al
ple d’una manera tan expressiva,
seguiran amb la seua amb l’objectiu
últim de salvar la costa nord del nostre
terme per a que allò siga un magnífic
llegat que deixar als nostres fills per
tal que coneguen com era el terme.
Però entre unes coses i altres ara
apareixen els nostres veïns i ens
diuen com hem de fer les coses per a
poder casar tots els elements del
plans urbanístics. Jo em pensava que
això ja es suposava i que la lògica ens
deia que un camí del nostre terme, per
lògica, ha de tenir continuïtat dins del
terme d’un poble veí. Però ara ja no
ho tinc tan clar. Uns altres es queixen
perquè diuen que es quedaran sense
platja en quatre dies per culpa de
l’ampliació del nostre port. Tota la
culpa la tenen els que dissenyen i
planegen passeigs marítims fent
experiments amb els diners dels
altres. Jo no sé si m’agrada massa
això d’aquesta ampliació, però també
penso que si ha de ser per a un altre,
que es quede al nostre poble i

després ja vorem què fem amb
l’invent, però les perres que no
passen de llarg com històricament ens
ha passat. Encara que gràcies a
Mundo això s’ha frenat una mica i les
seues gestions ens han convertit en
una ciutat cosmopolita i moderna al
màxim.

Me pixo, em parteixo i em
descollono. A vore qui es creu que
només es tiraran coets entre les vuit i
les deu del matí. Això no s’ho creu no
l’autor de l’ordenança. Si
s’acompleixen les advertències del
cap de la policia municipal, amb el que
es recaptarà amb les multes que
s’haurien de posar, es podria refer la
plaça de la Constitució i convertir-la
en una altra cosa. Ah, i eixe titular de
“casals controlats” deu ser alguna
broma d’algun dels seus
col·laboradors, perquè si per alguna
cosa es caracteritzen els casals fallers
és pel seu descontrol, des de
l’incontrolat dia en que els munten, els
anàrquics horaris, i el desmuntatge
assossegat. Però sobretot, el seu
magnífic entorn i tot allò que es queda
quan passen tots aquests dies de
“control”. 

Aquesta setmana he fet curt,
encara no he passat de la pàgina
quatre, però ja he acabat.  

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

Una de ninots

No per conegut deixa de ser menys emprenyador.
Ens referim al desgavell urbanístic en que, la
improvisació i les presses del nostre govern popular,
està convertint la nostra ciutat. I és que del “España va
bien” d’Aznar al Benicarló “a bon ritme” de Marcelino
només ens separa el càrrec però, en la resta, tot és
igual: pura imatge de partit.

I és que podem queixar-nos de com balafien els
diners públics en obres innecessàries, podem queixar-
nos que, damunt, no són capaços de controlar els
terminis que ells mateix estipulen per a les obres que
engeguen, podem queixar-nos de la manera tan
irracional i supèrflua amb que tracten el problema
endèmic de la circulació rodada, podem queixar-nos
de les molèsties que aquestes actuacions, irracionals,
provoquen a la ciutadania, podem... podem dir el que
ens vinga en gana però, al final, sempre és igual: uns
mesos abans de les votades s’ha de fer allò que no
s’ha fet en més de tres anys. I no passa res. Som així
de “bona gent”.

Ara, que damunt dels maldecaps que ocasiona la
seua mala planificació i incompetència, damunt, ens
ho anuncien, tot i que puga semblar increïble, a
“bombo i platerets” i amb roda de premsa, amb un
calendari ben planificat, este sí, de recepció d’obres
i/o inauguracions. Si senyors, amb un calendari amb
dates assenyalades, per abans de les eleccions, com
si presentaren la setmana fallera. I és que ja n’hi ha
prou que ens consideren els ninots de la seua falla
particular: l’ajuntament.

Perquè al final s’acaba demostrant, una vegada i
una altra, que això de les obres públiques només és
un pedaç en l’entramat corporatiu dels partits polítics i
que l’únic interés que els mou, en el sentit
propagandístic de l’expressió, dels altres no cal parlar-
ne, és la foto i el sortir al mitjans per dir després “veieu
quantes coses hem fet”. Quan lluny queda allò que la
política era un servei públic i quan prop queda que
s’ha convertit en una compravenda de vots com una
mala marató.

En fi, que aviat tindrem ací als ninots que vorem
plantats a les falles.

Per cert, algú ha escoltat si de les carreteres eixes,
les de la reelecció, ... tenim data d’alguna cosa? 
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Panissola 1: Com la setmana passada, i també sense que servisca de precedent, al nostre govern
municipal que es volia ficar la medalla d’aturar les falles, en el seu desig incontrolat de fer el que els hi passa
per les dallonses plantant els casals dos setmanes abans, però no va poder ser. Sembla que això de fer el
ninot s’encomana i les falles van deixar totes les previsions del govern en un no res. Després del ninot... a
plantar casals. Dilluns de matí la meitat ja estaven plantats. Podrien apuntar-se la dita, quan parlen de falles
“en boca cerrada no entran moscas”.

Panissola 2: per a nosaltres mateixos, que fiquem les carxofes i panissoles. Per ser tan beneïts de
creure’ns que podrien més les paraules dels nostres governants que les falles. Nosaltres serem uns il·lusos
però ells, ells... són una colla de calçasses. 
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

El passat cap de setmana 5
i 6 de març, es va celebrar el
Campionat Autonòmic Junior
i Absolut d'hivern en la
piscina de Natzaret de la
ciutat de València, on es va
desplaçar el Club Natació
Benicarló amb la nostra
entrenadora Lucia Vicente i
quatre nedadors, Joan Ferran
Barrachina, Meritxell
Sospedra, Sara Marquès i
Lucia Piñana que van
sacrificar la cavalcada del
Ninot i els carnavals. 

Joan Ferrán Barrachina va
participar en les proves de 100
papallona, 400 estils, 200 papallona i 200 estils. Meritxell
Sospedra en les de 400 lliures i 800 lliures. Sara
Marquès en les proves de 400 lliures, 200 papallona,
400 estils i 200 estils. Lucia*Piñana en 400 lliures, 50
lliures, 200 lliures i 100 lliures. Els quatre van ratificar els
temps que els van dur al Campionat Autonòmic. 

També aquest cap de setmana els joves del club van
competir en la 5a jornada de promeses celebrada en la
piscina Provincial de Castelló. Van participar en aquesta
competició Alejandro García, Claudia Barrachina, Raúl

Carbó, Yago Mateo, Laura Jimenez, Balma Fabregat,
Victor Montserrat, Julia Barrachina, Bianca Beer, David
Curto, Marc Veja, Alberto García, Esther Segura i
Gemma Rillo, en les proves de 1500 lliures, 800 lliures,
100 estils, 200 estils i en les proves de relleus 4X50
estils femenins i 4X100 estils masculí. 

Destacaríem:
1r lloc de Laura Jimenez en 100 estils, amb 1:48.15. 
1r lloc de Julia Barrachina en 200 estils, amb 3:26.85. 
3a posició de David Curto en 200 estils , amb 3:06.85.
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