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IVADIS-EL MAESTRAT ha rebut una furgoneta de
nou places per a ús del centre. L’acte d’entrega del
nou vehicle per part de l’empresa IFF, es celebrava
al centre ocupacional, on estaven presents el
Director Gerent de l’Ivadis, David de Cubas García,
acompanyat pel director del  Centre Ocupacional,
Juanma Torres Segarra i, en representació de la
indústria química IFF-Benicarló, el seu Director
Gerent, Heli Serrà acompanyat per Carmen Oms. 

La furgoneta, de nou places, està valorada en
20.600€. Durant l'Acte de lliurament de les claus de la
turgoneta els usuaris/as del centre obsequiaren,
després d'un fort aplaudiment als parlaments de David
de Cubas i Heli Serrà, a IFF-Benicarló amb un regal
elaborat per les seues artesanes mans en els tallers del
Centre consistent en una “mesura” de fusta, com
s'utilitzava en les tendes antigues per a pesar el gra. Així
mateix han fet lliurament al Director gerent de l’Ivadis i
als acompanyants a l'acte d'una reproducció de la
mateixa. David de Cubas, Director-gerent de Ivadis
aprofitava per a girar visita al Centre acompanyat pel
director del mateix i veure els resultats del Taller de
formació per a la contractació en l'especialitat de
“Manteniment i reparació d'edificis”, que dóna treball i
formació a deu joves d'entre 15 i 25 anys, amb dificultats
d'inserció laboral de la comarca, desenvolupat per
Ivadis i gestionat per Servef. També ha supervisat les

reformes escomeses recentment per l’Ivadis en aquest
Centre consistents en la remodelació i adequació dels
vestuaris i lavabos del gimnàs, la inversió del qual ha
estat de 60.000€ i que han suposat una gran millora per
als usuaris/as i per a l'accessibilitat a les instal·lacions
d'aquest Centre Ocupacional.

text NATÀLIA SANZ

NOVA FURGONETA PER A L’IVADIS



EL TEMA

Ja està ací. La gran fira
mediàtica de les eleccions
municipals ha obert les seues
portes amb la presentació de les
candidatures dels dos principals
partits polítics: PP i PSPV. Per a
gaudi i gaudi dels addictes al
poder, i a les dobles lectures entre
línies, les llistes electorals donen
molt joc. Endevinar perquè aquell
nom desapareix o perquè apareix
tal altre, és matèria reservada per
aquells que controlen de política
municipal més que cap altre. I a fe
que les d'aquestes eleccions,
estan donant que parlar i molt.
Faltant a conèixer l’elenc que
acompanyarà a Ricardo Mascarell
i Josep Barberá, al capdavant
respectivament del BLOC i
Esquerra, populars i socialistes
han posat les seues cartes sobre
la taula i ja han desvetllat la
candidatura al complet. I
comentaris pel que fa a la qüestió
en tenim per a tots els gustos:

coses que es veien vindre i coses
que no tant. Sorpresos i
sorprenents…noms que es van i
noms que vénen…la sort ja està
llençada, per molt que hi ha qui
encara creu que la campanya
electoral val per a alguna cosa. 

POPULARS RENOVATS 

Una llista parcialment
renovada, amb molta gent jove i
“feta per a parlar amb la gent del
carrer”. Així descrivia Marcelino
Domingo la candidatura del Partit
Popular que encapçala a
l'ajuntament de Benicarló. Els
primers 13 llocs, els mateixos que
regidors van obtenir els populars
en els anteriors comicis
municipals, veuen la incorporació
de sis nous noms. Així, Domingo
només ha renovat la seua
confiança a sis dels actuals
regidors, una d'elles, Sarah Vallés,
ocupant el número dos de la llista.
El tres i el quatre són nous en la
plaça, encara que no desconeguts

per a la societat benicarlanda.
Nieves Eugenio, advocada
cridada a ocupar l'àrea de Cultura,
estarà en el tres, mentre que el
quatre és per al president dels
empresaris del moble, Juan
Manuel Urquizu. “Era una aposta
personal meua i jo l'hi vaig
demanar, perquè considere que
una persona com ell serà molt útil
en les actuals circumstàncies
econòmiques”, va explicar
Domingo. Nova també la
incorporació de José María
Serrano, president del comitè
electoral, anterior president local i
que ja va ser regidor en la
legislatura iniciada en 1987. Rocío
Martínez, presidenta de Noves
Generacions, optarà a una
regidoria des de la posició nou,
mentre que l'arquitecte tècnic
Pedro López ho farà des de
l'onze. En el tretze, Rafael
Delshorts tanca les cares noves
dels primers llocs de la llista.
Referent als regidors que
repetiran en el càrrec, Domingo

Comença la plantada de la Fira Electoral benicarlanda

(Pasen i vegen l’exposició de candidats i candidatures...)

text REDACCIÓ
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CADET FEMENÍ
CH BENICARLÓ – 20
CD MARNI – 62
A pesar del resultat, el partit es va jugar a un alt nivell

comparat amb el partit jugat en la primera volta. A més, les
locals van aconseguir marcar-li 20 gols al totpoderós Marni.
Quantitat que podia haver sigut superior si no hagueren exclòs
a la jugadora local Paola. Agrair el comportament de tot l'equip
al llarg de tot el partit.

Per part del Benicarló van jugar: Anastasia en la porteria,
Maria Rakraki, Paola, Wisden, Leila, María Febrer, Raquel i
Vanessa.

CADET MASCULÍ
CH BENICARLÓ – 30
CH VILA-REAL – 28
Primera victòria de la temporada l'aconseguida pel jove

equip cadufero davant del Vila-real. A l'equip se li està donant
bé la Copa i ja s'estan arreplegant els fruits de tot el treball
realitzat al llarg de la temporada. Felicitar a tot l'equip per la
victòria aconseguida i pel bon joc realitzat.

Per part del Benicarló van jugar David Raya i Marc a la
porteria, David Martínez, Marcos (8), Danut, Kevin (2), Álex
Reguera (6), Juan (1), Álex Sigüenza (10), Álex Roca, Jonay,
Adrián (3), Eric, Javi, Sergi, Bruno i Rafa.

SENIOR FEMENÍ
CH BENICARLÓ – 16
PICASSENT – 29
Batalla campal la que es va veure en el municipal

benicarlando. És increïble que en aquestes categories haja
tant joc brut i tant joc soterrat. Des del començament les

valencianes es van dedicar a repartir, no bunyols sinó
castanyes. I aquest joc, al que no estem acostumades, va fer
que l'equip es torbés. Això, acompanyat d'un arbitratge
permissiu, explica el resultat final.

Això no és excusa a la derrota de l'equip, ja que les
forasteres son un bon equip al que no li feia falta recórrer a
tècniques bandoleres per a aconseguir la victòria. D'ací
quinze dies, juguem la tornada al municipi de l'Horta Sud...
Tornarem vives?

Per part del Benicarló van jugar: Laura i Ana a la porteria,
Vanessa (2), Arantxa (4), Rosa Mari (3), Aroa (2), Cris (2),
Sheila, Jenny (1), Alamu i Juliana (2).

SENIOR MASCULÍ
CH BENICARLÓ – 32
ALMASSORA BM – 30
Tercera victòria aconseguida per l'equip sènior,

malauradament inútil, ja que l'equip va confirmar el descens
de categoria al no dependre de sí mateix. El partit va ser
vibrant de principi a final amb constants alternances en el
marcador. Aquesta volta l'equip va confiar en sí mateix, cosa
que ens ha faltat al llarg de la temporada. Felicitar al jugadors
pel treball donat, a l'equip tècnic pel temps invertit i esperem
que el pas per l'INFERN de la segona siga temporal i el més
breu possible.

Per part del Benicarló van jugar: Joel i Enric en la porteria,
Fede (6), Àngel, Jose (9), Víctor (6), Pau (6), Miguel, Mustafá
(2), Salva, Jesús (3) i Rubén.

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ / ALEVÍ "BAIX MAESTRAT"
Desena jornada de la Lliga comarcal. 
PENÍSCOLA 8 CANET 8
PENÍSCOLA 4 CERVERA 12
CANET 4 CERVERA 12

text CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ



ha triat a José Joaquín Pérez Ollo
“que ha fet una gran labor al
capdavant d'Esports”, María Ortiz
“que repetirà amb Comerç i
Turisme, unides des del principi
de la pròxima legislatura”,
Eduardo Arín qui tornarà a
regentar la delegació d'Agricultura
i Marcos Marzal, un històric en les
llistes populars malgrat la seua
joventut. Domingo va anunciar
que la seua intenció en aquesta
legislatura és “fer èmfasi en la
promoció econòmica i lluitar
contra l'atur, a més de seguir
treballant en Benestar Social i
Esports”. Fora de, en principi, els
llocs d'eixida queda Mamen
Iruretagoyena, qui ha ostentat
Turisme. I definitivament fora de la
llista estan Ramón Soriano,
Carlos Salinas, Jaime Mundo i
Antonio Cuenca. Aquesta última
és una de les absències més
comentades i, malgrat que
Domingo ha assegurat que “en
política les butaques no són de
ningú”, fins a l'oposició s'ha
manifestat sobre la qüestió. Així,
el socialista José Sánchez, que ha
protagonitzat discussions
històriques en els plens durant
aquesta legislatura amb Cuenca,
va assegurar que “pot tenir els
seus defectes, però les seues
ganes de treballar són
indiscutibles i en ocasions donava
la sensació que ell era l'únic que
treballava en aquest ajuntament”.

I SOCIALISTES QUE TAMBÉ
RENOVEN 

El PSPV-PSOE de Benicarló
també renovarà la seua
candidatura en les pròximes
eleccions municipals. La llista
encapçalada per Xaro Miralles té
en el segon lloc a l'independent
José Antonio Sánchez, mentre
que el tercer lloc ho ocuparà la
independent Filomena Agut, nova
en la llista socialista. Ildefonso
Añó abrigallarà a la candidata des
del quart lloc, representant a les

Joventuts Socialistes que en
aquesta llista tenen àmplia
representació, com la de Rosana
Marzá, que serà la cinquena.
L'actual regidora Mª Ángeles
Romero, ocuparà el sisè lloc. Els
segueixen el secretari general
local, Román Sánchez i Manolo
Funes, dos dels noms habituals
en la candidatura socialista.
Mercedes Ruiz, altre dels noms
nous en la llista, i l'actual regidor
Utiliano Sánchez, tanquen els deu
primers llocs de la candidatura. “A
partir d'ací, la majoria dels
candidats pertanyen a les
Joventuts Socialistes”, que entren
amb força per a reforçar la
renovació de l'aposta socialista en
el municipi. “Enric Escuder
ocuparà un testimonial número
21, donant suport a la llista” va
indicar Miralles. Amb una majoria
de joves, d'independents i de
dones al capdavant de la llista, els
socialistes tenen el clar objectiu
de plantar cara als populars i
lluitar per l'ajuntament. És
destacable l'abandonament de
noms que han ocupat llocs
rellevants, com Joaquina Bel i
Begoña Ayza, que deixen els llocs
destacats de la política activa
municipal. Si el PSPV manté els
regidors que té en l'actualitat,
quedaran fora de la banqueta Uti
Sánchez, que en les anteriors

eleccions va ocupar el tercer lloc
de la candidatura, i Enric Escuder,
que en dos comicis ha encapçalat
la llista i va arribar a ser alcalde de
Benicarló entre 2005 i 2007. 

BLOC I ESQUERRA 

Els dos partits més a l'esquerra
de l'arc polític benicarlando,
BLOC i Esquerra, només han
presentat de moment als seus
candidats. Ricardo Mascarell
Moros substituirà al capdavant de
la llista a José Luís Guzmán, qui
després de dos comicis
encapçalant la candidatura deixa
pas a noms nous al capdavant de
la llista. Per la seua banda
l'Assemblea local de Esquerra-
Benicarló, ha tornat a confiar en
Josep Barberà Sorlí (Benicarló,
1983) com candidat a l'ajuntament
per a les pròximes eleccions
municipals. Barberà va assegurar
que assumeix amb orgull el
mandat dels militants i s'ha
mostrat “convençut d'aconseguir
per primera vegada representació
municipal després dels bons
resultats aconseguits en les
últimes eleccions autonòmiques i
europees”. Per a Barberà la seua
formació aglutina “una proposta
política moderna, diferent i
il·lusionadora” als actors de
sempre. 

ve de la pàgina anterior
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Fora de la llista estan Ramón Soriano, Carlos Salinas, Jaime Mundo i Antonio Cuenca

Organitzat pel club Judo
Benicarló i l'Ajuntament de la
ciutat s'ha disputat en el tatami
del Pavelló Poliesportiu una
competició de judo que
puntuava per als II Campionats
Escolars de la Comunitat
Valenciana en la seua fase
comarcal Castelló Nord. En ella
van participar més de cinquanta
judokes, des de prebenjamis
fins a cadets. 

Els guanyadors de cada
categoria van ser els següents:

Prebenjamí, 22 kg, Lucio
Mourin, Col·legi 4 Benicarló.

Prebenjamí, 28 kg, Pol Farga,
Vinaròs.

Prebenjamí, 32 kg, Denis Birsan, Col·legi Ródenas.
Benjamí, 34 kg, Aaron Moreno, Col·legi Consolació.
Benjamí, 42 kg, Darío Moreno, Col·legi Consolació.
Benjamí, més de 42 kg, Santiago Soca, col·legi

Consolació.

Benjamí 47 kg, Kilian Lajas, Vinaròs.
Aleví, 38 kg, Alex Farga, Vinaròs.
Aleví, 46 kg, Maite Fernández, Col·legi Ródenas i

Lucas Rey, Vinaròs.
Infantil, 60 kg, David Alsina, Club Judo Benicarló.
Cadet, Iván Marzá, club Judo Benicarló.

text VICENT FERRER

II Campionats escolars de Judo

Diumenge passat de matí es van
disputar en el frontó de l'IES Joan
Coromines les tres primeres partides
de la lliga per parelles que organitza el
club Arreal-li bona de la nostra ciutat, i
en les quals la joventut es va imposar
als jugadors més veterans. 

Va obrir el torneig la partida entre
Esteller i Juan contra Cheto i Xarli, en la
qual els primers poca opció van donar als
seus rivals, al no estar gens fins en les
diverses fases de la partida i això davant
el potencial d’Esteller sempre s'acaba
pagant car. Al final 31-20 

La segona partida va ser
l'enfrontament entre una parella veterana
Garrido i Albert davant dues joves
promeses del nostre esport autòcton
Penya i Senar, destacant aquest últim per la seua
joventut i la seua gran progressió, tal com ens va
comentar Garrido al final, on els joves es van imposar
31-18.

I en la tercer partit malgrat que s'esperava més

igualtat, aquesta, poc a poc es va anar diluint ja que
Manyà i Rafa van cometre pocs errors, van estar més
ficats en la partida que Franjo i Carlos, a qui anar
darrere en el marcador, els va obligar a arriscar i això
s'acaba pagant. A final 31-21

text VICENT FERRER

Comença la 3a Lliga per parelles del Club Arrea-li Bona



SÍ S’ACABA EL MÓN
Miro  per tot arreu i, encara que puga pecar de

pesat, no veig més que senyals inequívocs que la fi del
món la tenim a tocar. Aquesta setmana hi ha tornat a
haver una conjuminació astral que no fa més que
reafirmar que anem de cap a l’esclafit final. Va tornar a
guanyar el Barcelona, va perdre l Madrit i,
naturalment, va guanyar el Benicarló i va perdre el
Vinaròs. Això, abans, només passava una vegada
cada lustre com a molt i aquesta temporada ja s’ha
repetit en dues ocasions. Així que no hi ha res més a
parlar, el món s’acaba, però com assegurava Xavier
Grasset, s’acaba bé.

ABSÈNCIA JUSTIFICADA 
Abans que em diga res un o altre. No vaig pujar al

futbol diumenge passat. Que ningú vulga vore el més
mínim símptoma de canguelo. No és cert. Jo tenia les
entrades per anar als bous a Castelló des de feia dies.
Reconec que la pregunta és si m’haguera quedat al
poble si haguera sabut que havíem de guanyar el
Vinaròs concretament per dos gols a un. No ho sé, la
veritat. O sí, per què ens hem d’enganyar? Si ho arribo
a saber deixo perdre els victorinos i el bàrbar
espectacle que vaig presenciar a la capital de la Plana.

AMBIENTASSO 
És cert que també m’ho vaig passar bé. Allà hi havia

el senyor Carlos Fabra. Entratjat, ulleres de sol, al
carreró, constantment saludat per tots, acompanyat
pel simpàtic alcalde de la Vall d’Alba. També hi havia,
allunyat del president de la Diputació suposo que per
tindre’n una bona perspectiva, el pintor Ripollés, vestit

com sempre de pallasso i sense treure-li l’ull del sobre
al senyor Fabra perquè li han dit que l’estàtua que li ha
de fer per a l’aeroport  corre pressa que d’ací dos dies
allà hi haurà més meneo que al JFK i Heathrow junts.
A un parell de metros –jo, no Ripollés- tenia l’alcalde
de Castellón (pasión por Castellón, cagallón), un home
que no parla valencià ni per un Santo Cristo i  també
anava mudat i  xamava contínuament  d’un got de
plàstic (cutre, més que cutre) amb un líquid
transparent i uns quants glaçons (aigua, segur que era
aigua amb gas). En fi, el todo Castellón, cagallón.

QUÈ ÉS AIXÒ? 
La corrida? Bé, m’agraden els bous. M’agradaria

que no m’agradaren, perquè reconec que això és una
veritable salvatjada, però no puc fer-hi més. No
aconsegueixo concentrar-me en el patiment de la
pobra bestiola. Suposo que com més vell em faça més
sensible seré en aquestes coses, però de moment, ja
dic, no,puc fer-hi més. Per cert, també hi era per allà
el senyor Victorino Martín. Molt acatxapat el vaig vore.
I els animalots que va portar, tots de més de cinc anys,
amb més de mitja tona de pes, van transmetre emoció
i van anar de menys a més. Ara bé, a mi m’agrada
vore com el bou entra al cavall del picador i hi posa els
rebles i empeny... i no van rebre més que un puyazo
que es diu cadascun. Ai, ai, ai, que em penso que estic
parlant de coses que no toquen. Perdó, perdó. 

TORNO
Bé, encara que el Benicarló aconseguira guanyar el

seu màxim rival l cosa segueix pintant molt malament.
El Catí va tornar a guanyar fora i les nostres
aspiracions de pujar són absolutament inexistents. On
hem arribat que per salvar la temporada ens hem de
conformar a guanyar el Vinaròs? Trist, realment trist.  

QUÈ ÉS AIXÒ? 

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha presentat Eros, el gos
policia que ajudarà els agents del cos local de policia en
tasques de detecció de droga. A més, servirà per
prevenir la venda al detall en els voltants dels centres
educatius i en determinades places que es consideren
conflictives al municipi. Després de més d'un any de
recerca, els agents han trobat l'exemplar adequat a les
necessitats del municipi, un Pastor Alemany, amb
pedigrí, de 18 mesos. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, va recordar que "aquesta era una aposta
important que teníem des de l'àrea de policia" i d'aquí
l’esforç i el temps que s'ha emprat en la recerca de
l'exemplar. Des de fa una setmana "el gos conviu amb
l'agent que el portarà, perquè és important que siguin
com dos amics", va explicar. El pastor alemany està
educat per a detectar la presència de cocaïna, haixix i
marihuana i "ens servirà per a la lluita contra la venda al
detall en els voltants dels centres escolars i la detecció
de drogues en algunes places conflictives del municipi",
va explicar Marcos Marzal, regidor de Governació. Eros
ha suposat una inversió de tres mil euros i des del
consistori no es descarta l'adquisició d'altres exemplars
si els resultats de les seues actuacions són positius. 

Eros va realitzar una demostració de la seua
efectivitat a la plaça de la Constitució, on va localitzar
una partida d'haixix ocult en un vehicle. El gos va
rastrejar l'exterior del cotxe i es va aturar davant del punt
exacte on es trobava la droga utilitzada per a la
simulació. A continuació, es va requerir la col laboració

de diversos transeünts, que es van unir a un agent de
policia de paisà que era qui portava oculta la droga.
L'animal va realitzar la mateixa operació, olorant a les
persones que l'agent li va indicar, fins arribar a qui la
portava oculta en una butxaca dels pantalons. El premi
per Eros va ser una pilota de goma amb la qual va jugar
com si fos un xiquet. 

text NATÀLIA SANZ

EROS, DE DÉU A GOS POLICÍA

Abans que
em diga res

un o altre.
No vaig
pujar al

futbol
diumenge

passat.

El consistori no
d e s c a r t a
l ' a d q u i s i c i ó
d ' a l t r e s
exemplars si els
resultats de les
seues actuacions
són positius.
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ESPORTS LOCAL

La Penya Setrill de Benicarló seguint amb el seu
ambiciós cicle de conferències, va aconseguir portar a la
seua casa al doctor Sergio Querol Giner perquè realitzés
una conferència dins el cicle dels XX Anys de Penya
Setrill. Molt públic a la seu de l'entitat, presentant l’acte el
president de l'entitat José Antonio Sánchez. 

El doctor va triar com a titol de la seu conferencia
“Salvavides de bolquerets”, per a indicar que un nounat ja pot
salvar altra vida gràcies al seu cordó umbilical. Sergio Querol,
abans de la conferència ens comentava, “sóc benicarlando i
en els últims anys m'he dedicat a la investigació biomèdica per
intentar millorar els trasplantaments en els pacients que
pateixen leucèmia. Fa quinze anys trobem altra alternativa
que era la sang que deixen els nounats en la placenta i si
aquesta la reciclem i la utilitzem en pacients, aquests es
poden arribar a salvar. Per a nosaltres és una cosa molt
bonica que un nounat puga salvar altra vida. Però açò, que és
molt fàcil de dir necessita de l'esforç de moltíssima gent de
variades disciplines, i per a això són molt importants els
donants, en aquest cas concret les mares que fan la donació
en el nom del seu fill. Es necessita molta gent perquè el que
dóna un nounat arribe a un pacient i ho guarisca”. El doctor es
va recolzar en la conferència amb unes imatges d'ordinador i

després de la mateixa va atendre les preguntes que el públic
li va realitzar. Indicar per últim que el conferenciant, nascut a
Benicarló, és Doctor en medicina i cirurgia, hematòleg,
investigador, creador en 1995 del Banc de Cordó Umbilical de
Barcelona, el primer d'Espanya. És Director Tècnic del
Programa interterritorial espanyol Concòrdia-Banc Sang i
Teixits de Catalunya. I és consultor dels Serveis de Cordó
Umbilidad en el Anthony Nolan Research Institute de Londres.

text VICENT FERRER

El Doctor Sergio Querol va oferir en el Setrill una molt interesant conferència

El vicepresident segon de la Diputació, Vicent Aparici,
va anunciar que la Plataforma per a a la defensa de les
vivendes del litoral castellonenc, ja té cita a Brussel·les,
on presentar-se les signatures arreplegades davant la
comissió de peticions del parlament europeu. 

Més de sis mil signatures duien divendres abans d'iniciar
l'acte a Benicarló, “tal és la receptivitat de la gent cap a
nosaltres”. El 12 d'abril els diputats del grup popular europeu
rebran als representants de la plataforma veïnal, “amb Carlos
Iturgaiz, secretari de la Comissió de Peticions, al capdavant,
que és en definitiva on han d'anar a parar les signatures que
estem arreplegant”. El qualificatiu que Aparici donava a la
reunió era “transcendental” per aconseguir l'objectiu de
regenerar la costa castellonenca. I aprofitant el desplaçament,
l’11 d'abril la plataforma es presentarà públicament a Madrid,
en la seu de la subdelegació de la Comunitat Valenciana, en
la qual també arreplegaran signatures “per a sensibilitzar a
tots sobre la problemàtica del nostre litoral”, va indicar Aparici.
D'altra banda, el vicepresident de la Diputació va lamentar que
s'haja remès un escrit sol·licitant una entrevista amb la
ministra de Medi ambient, Rosa Aguilar, “de la qual encara no
tenim resposta i jo apel·le a la seua sensibilitat perquè ens
conteste”. El calendari de la plataforma es tancarà a principis
de maig “data que tenim previst lliurar les signatures en el
propi parlament europeu”. 

Aparici feia aquest anunci a Benicarló, on la Plataforma
creada per la Diputació de Castelló, va instal·lar a les portes
del mercat municipal una carpa en la qual, a través de
fotografies, mostraven l'estat de degradació que es troba el
litoral de Castelló. El seu objectiu era arreplegar signatures de
suport als afectats per la Llei de Costes de 1988, que
amenaça amb enderrocar centenars de cases en el litoral de
Castelló. Així, representants dels veïns afectats, integrats en
la Associació Riu, Surrach i Aiguaoliva, alçaren acta la pasada
setmana de l'estat que ha quedat el litoral després de l'últim
temporal marí patit fa quinze dies. “Se'ns ha endut per davant
més de tres metres de litoral”, va explicar desesperat Manolo
Roca, president de l'entitat. El president reclamava la ràpida
actuació del govern central per a frenar la regressió. En la
mateixa línia es manifestava l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, qui va recordar que “estem en la fase de perill per a
les persones i els habitatges”. L'acte, que comptava amb la
presència de l'alcalde de Benicarló, el senador Alfonso Rus i
el secretari de la Federació de Municipis i Províncies, José
Antonio Redorat, va aconseguir cridar l'atenció dels
compradors del mercat, que es van acostar a rubricar l'escrit
en el qual es demanda una actuació ràpida que frene la
destrucció del litoral. 

En tot el litoral castellonenc són quasi 600 famílies que
veuen perillar cada dia els seus habitatges, construïdes
legalment abans de 1988. En Benicarló, bé ho saben els
propietaris de la zona nord, en la qual cada temporal suposa
la pèrdua d'un tros més del seu patrimoni. 

text NATÀLIA SANZ

ELS REBRÀN A BRUSSEL.LES

El passat 8 de març es va celebrar en la piscina
municipal de Benimamet, el Campionat Autonòmic
d'Universitats amb la participació de les Universitats
de València, Alacant, Miguel Hernández d'Elx,
Jaume I de Castelló, Politècnica de València i
Universitat Catòlica de València San Vicente. 

Nedadors del Club Natació Benicarló que estan
cursant els seus estudis en aquestes Universitats, i que
segueixen compaginant la pràctica de la natació amb
els seus estudis superiors, van demostrar que la
pràctica de l'esport segueix calant entre la nostra
joventut. 

Van participar Miguel Piñana, aconseguint la primera
posició i medalla d'or en la prova de 200 estils i segona
posició i medalla de plata en la prova de 50 esquena, a
més de medalla d'or en la prova de relleus 4X100 lliures
mixts representant a la Universitat Jaume I de Castelló. 

Mari Carmen Sorlí va participar en les proves de 100
estils i 50 lliures aconseguint en aquesta última la
tercera posició i medalla de bronze representant a la
Universitat Miguel Hernández d'Elx. També Agustín
Parra en la prova de 200 estils va revalidar la seua

marca en aquesta distància representant igualment a la
universitat castellonenca. 

Ara tots junts estan preparant-se per a aconseguir les
mínimes necessàries per al Campionat d'Espanya
d'Universitats que se celebrarà a Màlaga a principis del
mes de maig.

text CNB

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A L’AUTONÒMIC UNIVERSITARI 

Dilluns passat es presentava en l'Ajuntament de
Benicarló la prova puntuable per al Campionat d'Espanya
de Motocròs, que es disputarà durant el pròxim cap de
setmana en el circuit permanent d'aquesta ciutat. 

A la mateixa va assistir el regidor d'esports Joaquín Pérez
Ollo qui, després de donar la benvinguda als representants
del Moto Club Benicarló, va cedir la paraula a Bruno Roselló,
que es va encarregar de donar a conèixer les dades d'aquesta
carrera en la qual s'esperen més d'un centenar de participants
en les tres categories: MX sub-18, MX promeses, i per primera
vegada a Benicarló MX fèmines. 

Per al dissabte estan previstes les verificacions tècniques i
a primeres hora de la nit una festa per a pilots i acompanyants
on no faltaran les carxofes de Benicarló i les baldanes. Mentre
que diumenge, a partir de les nou, s'efectuaren els
entrenaments i les carreres a partir del migdia. 

Molta il·lusió dins del Moto Club Benicarló, que compleix 45
anys, ja que va ser fundat en 1965, sent les seues primeres
carreres organitzades de velocitat, en un circuit urbà, on vam
poder veure a un joveníssim Angel Nieto fer-se un forat entre
els veterans, passant per les primeres proves de motocròs en
“el Barranquet” per passar a organitzar tres Campionats
d'Espanya consecutius en el clot que van deixar les obres de
l'autopista, a les quals van seguir dues proves internacionals.
Va arribar l'adéu a les carreres al no disposar d'un circuit
permanent fins que l'Ajuntament va construir l'actual,

dissenyat per José Manuel Pellicer, de 1,260 metres amb
ample de pista entre sis i set metres, més un ampli punt
d'eixida. El seu bon disseny ho prova que l'equip oficial KTM
amb Stefan Everts al capdavant, organitzar cursets per a
joves i es porten als seus pilots, dins l’elit del mundial, per
entrenar. 

Entre els pilots que competiran aquest cap de setmana
destaca Nil Arcarons (el seu pare ja va competir en els 70 a
Benicarló), Ander Valentín, Francesc Mataró, Alejandro
Franco, Rafael Aguilar, David García o Pablo Elizalde. I entre
les joves promeses torna A Benicarló el valencià Jorge
Zaragoza, tot un espectacle o el vitorià Iker Larrañaga. I entre
les fèmines Gabriela Seisdedos que ve de guanyar a Talavera
de la Reina o Carla Magallón que opta al campionat. 

text VICENT FERRER

El Campionat d’Espanya de Motocròs torna a Benicarló
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LOCAL ESPORTS

4 LOBELLE SANTIAGO: Alex, David, Rafael,
Alemao, Charlie; cinc inicial; Aicardo, Rubí, Pola, Luís,
Diego i Raúl Campos.

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

ÀRBITRES: Arce Ruiz i De Juana González, col·legi
càntabre. Ensenyaren tarja groga als locals Alex i
Rafael; als visitants Vadillo, Lolo i Chaguinha; roja
directa para Alemao

GOLES: 1-0 min. 1, diego. 2-0 min. 4, Charlie. 2-1
min. 31, Javi Alonso. 3-1 min. 32, Luís. . 3-2 min. 38,
Joselito. 4-2 min. 40, Raúl Campos.

INCIDÈNCIES: Uns  2.000 espectadors en el Pavelló
Fontes do Sar.

Dos gols a l'inici del partit van marcar el partit que
dissabte passat van disputar l’Autos Lobelle i Benicarló
Aeroport Castelló. Un inici amb el que es van fregar les

mans els seguidors de l'equip gallec davant una
possible golejada, però es va quedar en això. 

L'equip que entrena Juanlu Alonso va saber
reaccionar dels dos cops inicials i jugant al seu ritme van
aconseguir igualar el partit, però una jornada més els va
faltar rematar les jugades d'atac i al descans es va
arribar amb el dos a zero. 

En la segona part els dos equips van buscar la
porteria contrària i l'equip cadufero, després de
l'expulsió d’Alemao va aconseguir obrir el seu caseller
amb gol de Javi Alonso que va ficar als caduferos en el
partits i els va donar forces per a seguir, ja que
l'entrenador del Lobelle tenia més jugadors per a les
rotacions. Però al minut va tornar la diferència al marcar
Luís. 

Van insistir els benicarlandos i de nou es van acostar
en el marcador amb gol de Joselito, jove jugador que
disposa de pocs minuts, que va servir per a augmentar
la tensió en les graderies al jugar-se-la Alonso amb
porter-jugador i solament van respirar els locals
mancant pocs segons amb el gol de Raúl Campos.

L'equip benicarlando, davant un dels equips més forts
de la Lliga, el que més gols duu marcats, va donar la
talla i solament la falta de rematada final els va impedir
regressar amb un resultat positiu.

text VICENT FERRER

Tot i caure derrotat el Benicarló va plantar cara

Passat diumenge dia 27 de març la Banda “Ciutat
de Benicarló”, sota la direcció del seu director
titular, Pablo Anglés Galindo, va iniciar la seua
temporada de concerts al 2011 amb una audició
especial on totes les obres que conformaven el
repertori estaven escrites per a instrument solista i
banda.

Baix el nom de Concert de Solistes, s’ha pretès per
una part oferir al públic unes composicions atractives on
el diàleg entre diferents instruments a solo i la banda
crea un llenguatge específic molt atractiu, amb un
recorregut per diferents etapes de la creació musical, i,
al mateix temps, donar l’oportunitat a diferents músics
de demostrar en públic la seua capacitat interpretativa,
contrastada prèviament pel nivell assolit en els seus
respectius estudis.

La diversitat de timbres escollits van potenciar el
interès del programa, iniciat amb una adaptació del
Concert nº 1 per trompa KV 412 de W. A. Mozart que va
interpretar Raquel Tena. Li va seguir Josep Arnau amb
el clarinet interpretant l’adaptació de la Romanza en Fa
M. Op. 50 de L. V. Beethoven. La tercera obra escollida
van ser les Variacions sobre un tema del Carnestoltes

de Venècia de J. B. Arban, actuant com a solista David
Marqués al bombardí. La següent obra interpretada per
Olga Lluch va ser el Concert per Flauta op. 107 de C.
Chaminade. I ja per finalitzar, es va oferir al nombrós
públic que va assistir a l’Auditori Municipal, una
adaptació de la famosa Czarda per Saxo Alt i Banda de
Pedro Iturralde, amb Luis Salvador com a protagonista.

Es tractava d’una audició que es recuperava desprès
d’alguns anys sense poder-se fer i, després de
l’expectació creada, el treball fet i l’acollida rebuda, de
segur que es continuarà preparant molts més anys amb
altres solistes de la Societat Musical “Ciutat de
Benicarló”.

text NATÀLIA SANZ

CONCERT DE SOLISTES DE L’ASSOCIACIÓ MUSICAL “CIUTAT DE BENICARLÓ”

Benicarló va acollir l'assemblea
general de socis de l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola. En la primera
trobada de l'any que realitza
l'organisme, es va aprovar el balanç
del passat any i el pressupost de
l'actual, que ascendeix a 100.000
euros, que es dedicaran a la
realització d'activitats. Francisco
Ribera, president de l'ens, va explicar
que “també tenim pendent la
concessió de 15.000 euros en
subvencions que hem sol·licitat a
diferents organismes” i que
s'incorporaran al pressupost si
s'aprova. Durant l'acte, que va reunir a
socis i representants polítics de Benicarló i Peníscola, es
presentaven les principals activitats programades per al
present any. Entre elles, diverses regates que se celebraran
en aigües de Benicarló i Peníscola entre primavera i estiu.
Algunes “tenen el seu inici a Barcelona i acabaran ací, pel que
la promoció arribarà més enllà de les nostres fronteres”, va
assegurar Ribera. A més “hi ha dues jornades nàutiques, una
al juny i una altra al setembre coincidint amb la segona edició
de la Mandarina’s Cup, en les quals podran participar els

socis”. En l'actualitat, l'organisme té 32 socis, que s'espera
incrementar en breu. La promoció del turisme nàutic i de les
dues destinacions, Benicarló i Peníscola, és el seu principal
objectiu. Des que es va engegar en el 2008, l'estació nàutica
ha desenvolupat diferents activitats que han atret a nombrós
públic afeccionat als esports nàutics. En breu s'engegarà el
Pla de Competitivitat Turística que s'espera ajude a realçar
definitivament aquesta nova aposta per la promoció turística
de la zona

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ, CIUTAT DE REGATES
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L'ajuntament de Benicarló està finalitzant la instal·lació
de plaques solars en el sostre de l'Auditori Municipal.
L'obra, s'està sufragant a càrrec del segon Pla E i
consisteix en la instal·lació solar fotovoltaica amb
connexió a xarxa sobre la coberta a rehabilitar en
l'Auditori Municipal. 

El projecte està valorat en 484.388,16 euros i està previst
que en breus dies quede finalitzat. Les obres han patit un
endarreriment per les condicions meteorològiques adverses
que durant l'últim mes ha sofert Benicarló. En la mateixa
situació es troben les obres d'obertura de la tercera fase de
l'avinguda Corts Valencianes, que, en aquest cas, se
sufraguen a càrrec del Pla Confiança. Les obres, adjudicades
a l'empresa Pavasal, consisteixen a obrir un vial de 14 metres
d'amplària amb dos carrils per a la circulació de vehicles, un
carril per a vianants i altre per a bicicletes, separats per una
vorada de seguretat. Les obres també inclouen la il·luminació
dels més de 1.000 metres de longitud que té el vial i cunetes
per a canalitzar les aigües. Els treballs van ser adjudicats a
l'empresa Pavasal, la mateixa que començarà en els pròxims
dies a reposar l'asfalt d'algunes zones de la ciutat que estaven
en mal estat. En concret, els treballs inclouran l'asfaltat d'un
tram del carrer del Comerç i un sector del carrer del Maestro
Serrano. Les actuacions més importants, no obstant això,
tindran lloc en la zona de la platja del Morrongo (des de
l'encreuament amb l'avinguda del Papa Luna amb el Passeig
Marítim fins a l'encreuament de l'avinguda del Marquès de
Benicarló amb el carrer de la Companyia del Port). L'altra zona
que també millorarà l'asfalt és la que transcorre per davant de
la façana del Parador, en l'avinguda del Papa Lluna. 

Altra notícia relativa a l'urbanisme a Benicarló és el canvi de
sentit que s'ha realitzat en la zona d'estacionament del Mercat
Central. A partir d'ara es farà en sentit contrari a l'actual, és a
dir, per la continuació del carrer de Colón. L'objectiu és que els
cotxes que no troben aparcament en la primera volta, puguen
tornar a intentar-lo sense necessitat de donar la volta a la
poma tornant a creuar tot el centre de la població. La mesura
és resultat de la reunió que van mantenir els venedors del
Mercat i l'Ajuntament per a facilitar al màxim l'accés a la zona.
Així, els vehicles que accedeixen per Pío XII passaran per
davant del Mercat i accediran a la zona pel cantó del carrer
Colón amb Pío XII. D'aquesta manera, en cas de no trobar
lloc, poden tornar a eixir a Pío XII i tornar a accedir a la zona.
A pesar del canvi de sentit, la senyalització horitzontal no es
modificarà pel que l'estacionament es farà en el sistema de
bateria invertida, és a dir, aparcarà fent marxa enrere, un
sistema que ja funciona en altres poblacions i que s'ha
demostrat apte per a una via amb escàs trànsit com la d'accés
a l'aparcament del Mercat.

text NATÀLIA SANZ

PLAQUES SOLARS AL SOSTRE DE L’AUDITORI

laveubenicarlo@terra.es

L’espectacle de les inauguracions fetes a corre-cuita
com a propaganda electoral pagada entre tots esdevé,
cada vegada més, un espectacle al·lucinant i esperpèntic.
Per tal de complir certes normatives que suposadament
pretenen frenar les actuacions institucionals dels
governants com a acte de propaganda electoral del seu
partit o de la seva pròpia figura, hem assistit durant
aquest mes de març a una pluja d’inauguracions.
Cadascú de nosaltres podria fer la llista de les
inauguracions de les quals ha tingut notícia i subratllar en
vermell les que li han fet un impacte més gran. Sens
dubte, hauríem de reservar un lloc especial en aquesta
llista de preses de pèl a la inauguració de l’aeroport sense
avions que el senyor Fabra va fer amb tota la seva
xaranga. En una peça d’informatiu de la ràdio vaig poder
escoltar l’escena     plena de tendresa de l’avi Fabra
–entranyable, càlid, emotiu com ningú- abraçant els seus
néts i dient-los què us sembla l’aeroport de l’avi.
Senzillament bonic, si no fos clarament repugnant a nivell
polític i ètic.

Un altre cas de la meva llista. Un dia d’aquesta
setmana parlava amb una persona que treballa en el
camp de la cultura a la ciutat de Barcelona i m’explicava
que la inauguració del nou Museu de les ciències
Naturals, una mena de macro museu instal·lat en l’edifici
del Fòrum-, es va fer a mitges,que en realitat fins el mes
de juny o juliol no estarà plenament en funcionament amb
tot el contingut expositiu ben a punt. Malgrat això, malgrat
que tot estava posat en pinces i mes per cobrir l’expedient
per poder fer les fotos amb el senyor alcalde fent el
discurset o el primer recorregut,   aquell dia ja hi havia una
llarga cua de ciutadans –en fi, els qui ho han pagat-
desitjosos de conèixer de primera mà el nou equipament
cultural. Moguts per la curiositat o el frenètic desig de ser
dels primers en conèixer una cosa nova, aquests
centenars i milers de ciutadans que han visitat aquest
museu no han pogut gaudir de veritat del que realment
serà. Espero que hi tornin a l’estiu o quan vulguin per
poder treure un profit més gran de tot allò que el museu
ens oferirà quan sigui de veritat un museu acabat.

Però el fet que em preocupa és que la persona que
m’explicava això i jo mateix vam assumir, amb una
resignació que potser en el fons justifica d’alguna manera
aquestes accions, que és una pena que passin aquestes
coses però que ja se sap, que vénen eleccions i tots els
governants corren, corren com bojos a inaugurar tot el
que és inaugurable o no.  El fet és que aquesta pràctica,
que una àmplia majoria de la ciutadania
–independentment de l’opció política que defensem-

considerem que és una presa de pèl i una estafa que
se’ns fa, l’acabem trobant normal pel fet de ser habitual.
Hume, des de la seva sensatesa, ja ens advertia dels
perills i de la trampa de passar d¡’allò que és –allò que es
produeix, allò que molta gent fa- a l’haver de ser –allò que
es considera normal, assumit o fins i tot bo. La força del
costum ens empeny, encara que sigui al nivell de la
resignació,a considerar normal que els polítics inaugurin
aeroports que es consideren seus sense avions o museus
a mig muntar.

La generalització de les inauguracions com a
instrument  purament electoral esdevé un atac seriós a la
línia sempre fràgil de flotació de les nostres democràcies
de nyigui-nyogui. Penso en tres elements concrets. En
primer lloc, reforça el valor que tot val, que per assolir un
objectiu es pot mentir, deformar, utilitzar el que calgui,
sempre que es faci des de la legitimitat –potser hauríem
de dir impunitat- del poder; i si els polítics ho fan, vol dir
que tots també ho podem i fins i tot és bo que ho fem en
els àmbits de la vida professional o personal. En segon
lloc, la necessitat d’inaugurar coses respon a una voluntat
de fer visibles, de mostrar, resultats com més
espectaculars millor, i això també respon a una visió de la
política que només és d’aparador, on compta més el que
es veu i impressiona que el que realment es fa. I en tercer
lloc, com a conseqüència de l’aspecte anterior, aquesta
visió fa evident el fet que la vida política només té una
visió de cicles de quatre anys i això debilita clarament una
visió de fons de molts problemes o realitats que no es
poden encabir en un període massa curt i, per tant, que fa
que la política massa sovint no tingui la valentia d’afrontar
problemes de llarg abast.

No sé pas què podem fer davant de tot plegat. Suposo
que un primer pas és mantenir la consciènciaque la
pràctica desvergonyida deles inauguracions electorals  és
èticament i políticament repugnant. La feina de la política
–com en qualsevol altre àmbit social, professional i també
personal- s’ha de valorar i reconèixer en l’esforç quotidià
i en els projectes que es van fent realitat o que s’avança
cap a la seva realització. Sembla que durant quatre anys
es pot anar vivint tranquil·lament i després, just abans de
les eleccions, tots a córrer per mantenir les cadires. Cal
ser conscients que aquestes pràctiques van debilitant els
fonaments de la democràcia, com l’aigua va debilitant poc
a poc els fonaments de la meravellosa Venècia. No
parlem d’un enfonsament immediat però el camí es va
obrint potser sense possibilitat de tirar enrere. I quan
Venècia s’enfonsi o quan els totalitarismes guanyin molt
més espai a la nostra societat, ens sabrà greu i ho
lamentarem. Probablement  massa tard.

text JOAN HERAS

Corre,corre, que vénen eleccions Fronteres

El Bloc de Benicarló ha proposat la creació d'una
borsa de treball municipal, gestionada
conjuntament amb els sindicats agraris, per a
eradicar la il·legalitat d'alguns treballadors del
camp. 

El candidat a l'ajuntament, Ricardo Mascarell, va lamentar
la compareixença pública que la passada setmana van
realitzar l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín, “que es van limitar a demanar la
dimissió del subdelegat del govern però no van fer cap
proposta per a acabar amb la problemàtica”, i que va provocar
la passada setmana la detenció de tres empresaris del camp
de Benicarló. El secretari comarcal, Joan Manel Ferrer, va
“proposar autoritzar a les cooperatives i els sindicats agraris
que puguen fer de gestors com si foren una empresa de treball
temporal, perquè creeen una borsa de treball temporal” que
permetera als que donen faena fer ús d'ella en moments

puntuals com recollides de collita, plantacions o d’altres
moments que el camp necessita major mà d'obra. D'altra
banda, Ferrer va proposar que siguen conjuntament el
consistori, a través de l'Agència de Desenvolupament Local,
qui cree aqueixa borsa de treball. “Estaria destinada a gent
que estiga en l'atur, que puga trobar un lloc de treball legal i
que siga l'ajuntament qui ho propose”, va concloure Ferrer.

El PSPV ha lamentat  els endarreriments en la construcció
del CEIP  Ángel Esteban. La candidata a l'ajuntament, Xaro
Miralles, ha demanat explicacions a l’alcalde del municipi
sobre la reunió que va mantindre fa unes setmanes amb el
conseller Alejandro Font de Mora pel que fa a aquesta qüestió.
“De moment no hi ha data sobre l’inici de les obres perquè no
estàn ni adjudicades”, va lamentar. La candidata va recordar
que l'alcalde va prometre que l'edificació seria paral·lela al
desenvolupament urbanístic del sector 7, cosa que no s'ha
complit. Miralles denuncia que “conselleria té diners per al que
vol, però no per a les necessitats de la gent”. Ha lamentat que
“els xiquets tindràn que estar un any més en barracons de dos
altures, i en un lloc molt xicotet”. 

text NATÀLIA SANZ

L’OPOSICIÓ DENÚNCIA



que és la xarxa del facebook
ja li han trobat una utilitat més
pràctica a la pista. Propostes
n'hi ha diverses: des
d'escenari de festes rave a
plaça de macrobotelló i a pista
de curses de cotxes. De tota
manera, el nostre govern ja
ha anunciat que no ho
permetrà. Faltaria plus! I des
d'ací nosaltres proposem
crear més grups a la xarxa
social per contraatacar els
desaprensius enemics de lo
valencià: Tenim l'aeroport més
inútil d'Europa!, Jo també vaig
en avió a Marina d'Horror,
Vilanova a un pas de
Vistabella i Vistabella a un pas
del cel o Jo también quiero

ser nieto de Fabra.

Licita què?
A bombo i platerets. Així ha fet

el nostre batlle la propaganda de
la licitació de la tan magrejada
carretera Benicarló-Càlig
(només fins al polígon, eh!),
després que tant Fabra com
Flores el cridaren a capítol per
anunciar-li la gratia nova. De
l’altra carretera, la del tram
Ratlla del terme-Benicarló, diuen
que prompte, prompte, molt
prompte, només hi haja diners.
De tota manera, que surta la
licitació no vol dir que comencen
les obres, no? I és que per
aquests paratges quantes obres
hi ha licitades que passen els
anys i no les adjudiquen? Tot i
així ens alegrem de la notícia.
Encara que més quan realment

comencen les obres... cosa que
esperem vora amb pèl cal cap
encara!

Kuen-ka: no em volen
Tot i ser el més treballador.

Tot i ser el més responsable. Tot
i ser l’únic amb iniciativa. Tot i
ser el pal de paller del govern
popular. Tot i ser el que més ha
errat (per alguna cosa era el que
més feina feia). Tot i ser el més
cabut. Tot i ser... a qui li hem
dedicat més comentaris, el
Faraó Kuen-ka, se’ns en va. Ara
cal analitzar les seues últimes
paraules: “Debo de manifestar
que hace tres meses le pregunté
al alcalde si contaba conmigo
para la próxima legislatura, que
me gustaría terminar lo
empezado, y la respuesta del
alcalde fue, sí cuento contigo y

más. No os puedo decir otra
cosa”. Són dignes de ser
estudiades per una unitat
d'atenció intensiva. A vore: “que
me gustaría terminar lo
empezado”, que s'amaga
darrere d'aquest neutre “lo”?
Què té a mitges? Què deu
considerar obra seua l'home?
Repassem: són seues la font de
la sénia i la remodelació de la
placeta dels bous. Les obres
que ara han fet que
inauguraven, Plan E o Plan Tu
Confia i No Córregues, també li
les podem atribuir, va. És
possible que en la història de
l'art calga inserir una nova etapa
marcada per l'empremta
d'aquest home singular. Però
tenen més fons les paraules de
Marcelino: “sí cuento contigo y
más”. Si es tractara de dos
enamorats, la frase té una
profunditat certament, però els
polítics segueixen la màxima
bíblica i la seua mà esquerra no
sap què fa la dreta. En qualsevol
de les pel·lícules de El Padrino
darrere d'aquest “y más” podia
haver el cap del teu cavall mort.
Què hem d'entendre ací? Ni ell
ho sap, pel que sembla: “No os
puedo decir otra cosa”. 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

Passat dissabte, Benicarló va acollir la
presentació de la darrera novel·la de Manel Garcia
Grau i Vicent Pallarés. L'esdeveniment va tindre lloc
en el si de la Polifonia de la Dignitat, unes Jornades
en record de Vicent Andrés Estellés i el mateix
Garcia Grau, qui va faltar al juny del 2006. El magma
silenciós és una novel·la de caire juvenil que parla
de la memòria històrica i les agressions al territori,
una idea del poeta benicarlando que Pallarés ha
donat forma, tot creant una obra "a quatre mans".

A mitjans de la dècada passada, Manel Garcia Grau es va
proposar escriure al voltant de dos temes que estaven en el
centre de l'actualitat. D'una banda, la recuperació de la
memòria històrica de la Guerra Civil i la posguerra. D'altra, les
agressions al territori i l'urbanisme salvatge que imperava
abans de l'arribada de la crisi. Durant mesos s'hi va posar a
fons i va reunir documentació per a preparar la ficció. Per
desgràcia, l'aparició i l'avançada de la malaltia li va llevar
forces per continuar a soles el projecte, i va pensar en comptar
amb Vicent Pallarés per escriure, com ells mateixos ho
anomenaven, una novel·la "a quatre mans". L'escriptor de
Suera hi va acceptar el compromís immediatament i va
arreplegar tots els apunts que havia pres en Manel, així com
els primers esbossos d'El magma silenciós, un títol ideat per
Garcia Grau i que a les postres ha estat el definitiu.

En aquest sentit, a la presentació del cap de setmana a
Benicarló, Pallarés va recordar la seua impressió al llegir els
textos que Garcia Grau li anava enviant: "era una redacció
precipitada, veies que estava lluitant contra el temps, que
escrivia a molta velocitat per a que les idees passaren al
paper, per temor a que se li oblidaren", va apuntar el de Suera.

En un primer moment, la intenció de Pallarés va ser
escriure El magma silenciós tal i com Garcia Grau ho haguera
fet. Hi va analitzar a fons les altres dues narratives del
benicarlando, El Papa maleït i Davall del cel, fins que va
comprendre que havia de redactar la seua pròpia novel·la,
sempre respectant el compromís, tractant els temes que el
seu company hi volia tractar i denunciant les coses que hi volia
denunciar, que no eren poques: "Manel volia parlar de les
agressions al territori, d'ecologia, volia parlar de respecte al
territori, volia parlar de la Guerra Civil, de la memòria històrica
i de les fosses comunes, volia parlar de molts temes". Per
això, va partir del primer capítol, escrit per Garcia Grau, per

desenvolupar un argument amb els vímets que li havia deixat
i que es cristal·litza amb el llibre presentat dissabte, amb el
nom de tots dos autors a la coberta.

A l'acte també hi va intervindre la muller de Manel Garcia
Grau. Olga Carbó va recordar la vitalitat de l'escriptor i de com
va seguir treballant tot i la malaltia.

Panells
La presentació del llibre de Manel Garcia Grau i Vicent

Pallarés, editat per Onada dins la col·lecció La Feram, es va
completar amb una exposició sobre diversos aspectes de la
vida i l'obra del literat benicarlando. Al llarg de sis panells,
textos, fotografies i testimonis ens descriuen Manel Garcia
Grau en diversos ambients, com ara el familiar, l'acadèmic o
el de compromés amb la llengua, el territori i els drets humans.
Uns panells que es desplaçaran per altres indrets per tal de
donar a conèixer una mica més la figura de l'escriptor.

text ÒSCAR PARIS GARCIA

El magma silenciós: testimoni d'una amistat i un compromís



Perifèria madrilenya
Un dels tafaners, fent zàping,

al passar per C9 sent, parlant de
l’AVE, una frase sublim,
extraordinària, magnifica... No
es va fixar en l'autor, a qui
haurien de fer un monument. La
frase és aquesta (en espanyol,
com cal): " ... hemos de
conseguir que el aeropuerto de
Barajas se convierta en el
aeropuerto valenciano." Com
sona. I es va quedar tan ample.
Si aquest personatge pot parlar
a C9, de segur que és del PP. Si
no militant, segur que és
simpatitzant i votant. Comentada
la frase amb la resta de
companys de la tafaneria, un
altre afegí: ... i València es
convertirà, si no ho és ja, en el
Cabanyal de Madrid i vindrà
alguna que altra Rita i l'assolarà.
De fet, segons conta la mateixa
font informativa, al cap-i-casal ja
no es pot anar pels carrers el
cap de setmana de la quantitat
de madrilenys que vénen a dinar
paella.

Perifèria madrilenya (i 2)
Doncs si l’aeroport de Madrid,

ara que València n'és el seu
grau, serà el de referència dels
valencians...  Manises, què

serà? La pista de rodadura?
Aleshores la pista  d’aterratge
del de Castelló definitivament
serà la central d’aparcament
autobusos (ja ho vam veure a la
imatge de la setmana passada).
I de camí també de l’AVE, no? Si
el de Valladolid, amb una pista
de 3 Km va durar obert tres
mesos, aquest de Vilanova amb
una de poc més d’1 km, l’hauran
tancat abans que aterre un avió.
Ja ho van dir al còmic de la
setmana passada, genial, per
cert: el zeroport!

Localitzeu a Wally
I ja que parlem del zeroport

ací us presentem una bona
instantània del bany de masses
que allí es van pegar el nostres
ínclits presidents, Camps i

Fabra, i a vore si sou capaços de
trobar-hi dos personatges de la
nostra política local,
benicarlandos, com no, allí
presents aplaudint. Els tafaners
ja ens estem plantejant patentar
la idea cada vegada que toquen
a rebato i a força d'amenaces o
d'entrepans convoquen una
multitud com aquesta. De tota
manera, una pista, un fa de cap
ací i l’altre a València. Un cop
hàgeu acabat amb la política
local podreu passar a la segona
fase, més complicada i
reservada a vertaders experts.
Es tracta ara d'identificar els
caparronets del president del
Consell Escolar Valencià -òrgan
consultiu que, com tothom sap,
el PP ha deixat sense funcions
fa poques setmanes-- i el del seu
escuder sempitern. Dues pistes:
un familiar del primer té un carrer
dedicat en un poble d'ací al
costat. L'altre, de jove, en un
examen d'educació física, es va
llençar panxa en terra quan li
van ordenar “en cuclillas”.

Passaports al Zeroport
No sabem si qui va fer la foto

volia insinuar alguna cosa però
als tafaners ens ha deixat amb la
mosca a l’orella aquell fons amb
la caseta del Control de
Passaports. És una premonició
de l’allau d’estrangers que ens
han de caure al damunt passant
per allí o el dispositiu per
controlar l’allau d’agüelamen

que estava a punt d'abalançar-
se sobre el piscolabis? 

Rave Zeroport
Per cert, açò del facebook

sembla ser un invent genial per a
congregar gent allà on siga. Ho
diem perquè després que la
inauguració del flamant aeroport,
sense avions, fóra la riota de
totes les cadenes de televisió,
excepte de Canal 9 òbviament,
en aquesta congregació de gent

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

He estat molt entretingut llegint la
crònica d’aquesta espectacular i
pel·liculera operació policial que s’ha
fet al nostre camp. Abans de tot, he de
reconèixer la meua ignorància pel que
fa als temes que afecten el nostre
camp, com que tampoc no he agafat
mai una aixada ni sé com es fan els
solcs per a que queden ben rectes, ni
sé com funciona un Massey Ferguson
ni un Kubota. Tampoc no sé si tota
aquesta gent que s’escampa al llarg
del carrer Sant Francesc pels matins
acaba treballant. Però si ho tenien
molt fàcil. Només es tracta d’anar
demanant documentació a aquestes
persones per tal de veure la seua
situació. Òbviament, si no tenen
papers, no poden treballar i així ja
s’hagueren estalviat un bon grapat de
feina. No està bé que hi haja gent
treballant sense unes mínimes
condicions laborals, per això va
passar tota aquesta moguda. Però
això també portarà que molts dels que
abans treballaven i podien anar
sobrevivint amb aquestes feines
esporàdiques, ara nio puguen fer-ho
per la por dels que fins ara els
donaven feina. Tot plegat un embolic
molt difícil de resoldre i amb un
important drama humà al rerefons. Pel
que fa al pis pastera –que realment és
una casa pastera- fins i tot jo tenia
coneixement de la seua existència
des de fa cinc o sis anys, que m’ho va
contar un veí. El pitjor de tot és que hi
haja persones disposades a oferir
aquests tipus d’allotjaments.
Curiosament, no he llegir res del
propietari o explotador del negoci del
pis pastera, que també es mereix una
detenció. Però haurà fugit com les
rates. Pel que m’han contat, es veu
que presumptament (cal guardar les
formes) un parell de treballadors del
camp es van presentar davant
algunes forces de l’ordre per
denunciar que no se’ls havien pagat
els seus jornals. Immediatament es
veu que es va posar en marxa el
dispositiu ad hoc, que va ser batejat

amb el deslligat nom d’operación
fruto. Aquest nom, segons que em
sembla a mi, és fruit del
desconeixement de la realitat del
nostres camp i fa que ens deslliguem
una mica. Potser les paraules
“verdura” o “naranjo” hagueren estat
més definitòries. Si a tot això li afegim
un comandament de les forces de
l’ordre públic més amic de les
pel·lícules d’acció que de les de
misteri, i la proximitat d’una campanya
electoral, el resultat salta a la vista.
Repeteixo que tot això dit des del
respecte i des de la meua ignorància
sobre aquests temes rurals que
desconec. Només un parell de dades
per a que tothom se n’assabente de
les meues limitacions al respecte, i és
que ni he anat mai ni a buscar melons
de moro per les finques la setmana de
festes i que sempre havia pensat que
la gallinassa era la gallina més gran
del corral i la que ponia més ous. Per
a deixar d’una vegada el tema de la
setmana, no puc aguantar-me de dir
que si ASAJA és una associació de
joves agricultors, potser el concepte
de “jove” d’aquesta associació no és
el mateix que el meu. Amb tots els
repectes. 

Per fi trobo una notícia relativa al
món de les falles per a dir-nos que no
ha passat tanta cosa dolenta com es

veu que en principi s’esperava tot lo
món. Jo no me crec que només
s’hagen produït divuit danys a causa
dels petards. Suposo que deu haver
molta gent que no ho ha denunciat per
algun motiu. El que si que s’ha pogut
constatar amb una claredat que ratlla
la indecència de tan evident que ha
estat, és aquesta nova disciplina
esportiu-fallera que consisteix en
passar-se tot el dia tirant coets i
petards passant-se per l’arc de triomf
els horaris establerts per aital fi.
Aquesta violació sistemàtica dels
bans de l’alcaldia no només ha estat
exercitada amb gran dedicació pel
jovent, sinó que gent que està farta
d’alleugerir el picor produït als genitals
pel creixement indiscriminat de
borrissol per aquesta zona del cos ha
fet, d’aquesta pràctica, el seu esport
preferit. Però ja se sap, estem a falles
i tot val, i que no vulga, que se’n vaja
del poble. 

Magnífic lo còmic. Aquest
esdeveniment ha estat notícia de
portada a la majoria de televisions
estatals. Sobretot hi ha unes imatges
on el president de la diputació li diu a
un nét: “¿te gusta el aeropuerto del
abuelito?”. Sembla que aquest serà el
seu nom definitiu: aeropuerto del
abuelito Carlos.   

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

Fum i fira

Arriben les eleccions municipals i la maquinària
electoral ja s’ha ficat en marxa. Com no podia ser
d’altra manera els casals més grans d’aquesta Fira
Electoral benicarlanda, els del PP i PSOE, ja han estat
plantats i han obert les seues portes, tot esperant la
presència del públic que, atret per la remor del que allí
se’ls hi puga oferir, segurament voldrà ficar en pràctica
aquell antic anunci de Colon de “busque, compare, y
si encuentra algo mejor... comprelo”.

I és que el màrqueting electoral ha arribat a tals
extrems que han convertit les eleccions en una venta
al millor postor... de fum. Sí, de fum. De fum electoral
que, després, i si les circumstàncies i el vents són
favorables, podran deixar algun benefici en la
ciutadania.

És per això que per la seua volatilitat, el fum, és
fàcilment mal·leable, canviable i, fins i tot, dissipable.
Així, ací, tenim el fum de la famosa estació
depuradora, el del passeig sud, el de la costa nord, el
de la carretera de la Ratlla del Terme a Benicarló, el de
la licitació, in extremis, de la no començada carretera
de Benicarló a Càlig, el llac inundable del final de la
Ratlla del Terme, els barracons de l’Ángel Esteban
que encara continuen...

Certament, devem tenir memòria de peix perquè
tantes vegades ens la peguen i continuem
entropessant amb la mateixa pedra. O, tal volta, fem
honor a la nostra idiosincràsia valenciana i
benicarlanda, masoquista d’arrel, i ens agrada anar
patint per la vida mentre la perifèria se’n riu a costelles
nostres. Deu ser el que hi ha.

Com es deia, mentre els partits grans ja tenen
muntades les seues casetes de fira ensenyant-nos el
seu elenc varietal i personal, i els menuts busquen
encara amb prou feina amb que construir-les, tornem
a tindre ací, altra volta, les eleccions locals i
autonòmiques amb tota la seua parafernàlia.

Tot i saber quan de fum es pot trobar a la fira, tots
continuem anant. Sobretot perquè sempre quedarà el
regalimar-se pensant en com, a les casetes, per
quatre duros, donaven quatre pilotetes per poder
llançar-les contra els quatre ninots que hi eren allí
plantats. I és que el regust de la pilotada...
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: per al gos policia Eros que, tot i ser un catalogat com animal, segurament serà més
racional que alguns del seus congèneres humans, que també són animals, suposadament
racionals, no han dubtat en fer fotesa del seu nom. De tota manera esperem siga millor tractat en
el seu cau. Des d’ací el nostre ànim a l’animal.

Panissola: per a l’alcalde de la ciutat per la seu (in)coherència política. Carregar-se a Soriano,
Iruretagoyena o Salinas, fitxatges estrella que van ser els abanderats de la renovació de la seua
passada campanya no ens estranya vist el resultat polític que han donat però, carregar-se al
regidor que més ha treballat per Benicarló, i no ho diem de conya, i que li ha tret les castanyes
del foc, per la seua inoperància, infinitat de vegades, simplement no té nom. I això que li va dir
que comptava amb ell!
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CARXOFA I PANISSOLA

AUTOBÚS PER A LA MANIFESTACIÓ PER TV3

Com ja sabeu, dissabte 16 d'abril tindrà lloc a València la gran manifestació
del 25 d'Abril, dedicada enguany, com no podia ser d'una altra manera, a la

reivindicació de TV3, i al final de la qual cantarà Lluís Llach, 
després de 5 anys d'inactititat. 

Com des d’ací no tenim la “sort” de les rodalies de Renfe entre Castelló i
València, doncs, s’està preparant un autobús que recollirà els participants i
els tornarà en acabar l'actuació de Llach. La persona que està coordinant
l'autobús és Àlvar Anyó, 645969062. El preu serà simplement la quantitat

total de l'autobús dividida pel nombre de passatgers; com es pot comprendre
en la situació econòmica actual, ACPV no pot subvencinar-lo.

Vinga, apuntat i fes-te sentir!

Tall de la CV-135 per al dilluns 11 d'abril en el sentit Càlig-Benicarló

El proper dilluns 11 d'abril, amb motiu de les obres de desdoblament de la N-340,els vehicles que passen per
la CV-135 (carretera de Càlig) en direcció a Benicarló es desviaran per la rotonda del Polígon Industrial i
baixaran pel Camí Vell de Càlig fins tornar a incorporar-se a la CV-135. El sentit contrari (Benicarló-Càlig) no
es modificarà.


