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El passat dijous 31 de març de 2011 els alumnes
de cinquè i sisè de l’escola Mestre Francesc Català
vam anar al Barranc d’Aiguaoliva per participar per
segon any projecte d’educació ambiental ”Camins
d’aigua”. Enguany vam visitar la zona mitjà, la que
està al costat de la muntanya del Puig de la Nau.

Al lloc ens vam anar amb autocar.

Una vegada vam baixar de l’autobús vam entrar al
Barranc pel costat del pont de l'autopista i des d'allí vam
anar cap amunt. Vam observar uns 500 metres, vam
mesurar la seua amplada, vam dibuixar el seu perfil
transversal, van buscar les plantes i els animals més
característics del lloc, etc. També vam aprendre a
orientar-nos i a usar la brúixola. 

Després d’esmorzar cadascú de nosaltres vam
omplir el quadern “CAMINS D'AIGUA” que ens havia
facilitat la Fundació Caixa Castelló.

Aquesta vegada estem més contents perquè no vam
trobar tantes escombraries com l'any passat. Però no
sabem si és degut a que la gent tira menys fem en
aquest tram o perquè com feia pocs dies que havia
plogut molt i havia baixat aigua pel barranc, aquesta
s'havia emportat les deixalles cap a la desembocadura.

No vam trobar molts animals, però al contrari vam
disfrutar de la molta i variada vegetació que hi ha en
aquesta zona. Vam trobar molta diversitat de plantes i
arbres, com per exemple el margalló, l'esbarzer, la
boga, l'esparreguera, el baladre, el salze blanc, el roure
mediterrani,...

Tot i que no hi havia moltes escombraries, vam trobar
algunes deixalles com ara plàstics, vidres, metalls,
llaunes, bosses de fem, restes animals,..., i que ens
indicaven que malgrat l'apartat que estava aquest tram
del barranc els efectes negatius de la gent també
arribaven allí.

A les dotze va tornar l'autobús per a portar-nos a
l'escola i per la vesprada vam acabar de fer el quadern
de camp.

text Abril, Àngels, Àlex i Virgínia

Alumnes de Sisè d’EP
CP Mestre Francesc Catalan

CAMINS D’AIGUA: BARRANC D’AIGUA D’OLIVA, TRAM MUNTANYA DEL PUIG

No vam trobar molts
animals, però al contrari
vam disfrutar de la molta i
variada vegetació que hi ha
en aquesta zona. 

LA VOLTETA PER LA
COSTA NORD



Es costum en època
d'eleccions que els candidats
visiten la costa nord de Benicarló.
Ho fan des que els veïns es van
alçar en peu de guerra per
defensar les seues cases davant
l’estat en que ha quedat el litoral
de la zona per culpa de la
regressió marina. Els d’Esquerra
Unida venen sempre, i depèn de
qui governa a l’estat, els populars
o els socialistes. És a dir, ve el
signe contrari del qui governa a
Madrid. I és que ni uns ni altres
han estat capaços de llançar una
paletada, del que siga, a la Costa
Nord per solucionar el problema
de la regressió marina.

La llàstima és que hi ha qui
només te ulls per a les gavines, i
no precisament les que viuen a la
costa nord, que de pardals hi ha
de moltes clases. Així, la passada
setmana s’iniciava el rosari de
visites amb els populars que, tot i

parlar molt, a l’hora de la veritat
són incapaços d’obrir una
iniciativa a les Corts Valencianes
per portar-la després a les Corts
Generals. O fer un manifest, o una
queixa formal com a govern
valencià a Madrid... no res, de res.
Però hi ha qui encara es creu les
seues paraules i les seues
promeses. Al final resulta trist.
Molt trist sobretot per als
benicarlandos, que estan perdent
la seua costa i que la poca que
queda no la poden gaudir perquè
hi ha qui creu que la platja és seua
i li fica tanques i impedeix que la
resta de ciutadans passen per
camins públics. 

BENVINGUTS, POPULARS

El portaveu de medi ambient
del PP al Congrés juntament amb
una representació del grup
popular al senat van iniciar
l'agenda. Tots ells van lamentar la
manca d'actuacions per part del
govern central i van criticar

durament la postura de la Direcció
General de Costes, que no frena
la regressió d'aquest tram del
litoral benicarlando. La comitiva va
estar presidida pel portaveu del
grup popular en la comissió de
medi ambient del Congrés dels
Diputats, Carlos Floriano, i va
comptar amb la participació dels
veïns de les partides Riu, Surrac i
Aiguadoliva, que els serviren de
guies. Floriano, després de
comprovar in situ l'estat de
regressió en què es troba el litoral,
ha lamentat profundament la
velocitat amb la qual s'està
degradant la costa. Per al popular
"no es tracta d'invertir molts diners
sinó de marcar les prioritats, i la
prioritat ara és evitar que això
segueixi passant. No podem fer
inversions sumptuoses a la costa
o que no tenen sentit, perquè del
que es tracta és d'escometre les
solucions als veritables problemes
de la gent ", va assegurar. 

LA VOLTETA PER LA COSTA NORD

text REDACCIÓ
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Hola, el meu nom és Mar i la història que vos vull
contar no és una història qualsevol, és el meu relat d’ un
viatge que va canviar la meua manera de veure el mon;
un viatge que em va fer pensar  que en aquesta vida
moltes vegades les coses materials son innecessàries;
que el més important és l’estima i l’ajuda d’uns als altres.

Vos vull parlar del meu viatge al Sàhara, als
campaments de refugiats i tot el que vaig aprendre allí,
quan tan sols tenia 12 anys. 

Al Sàhara vaig créixer un poquet més com a persona
però també em va fer sentir com la persona més xicoteta
del món.

El meu viatge va començar la Setmana Santa del
2009.Vaig marxar amb la meua amiga Makfula i els seus
pares d’acollida. 

Makfula és del Sàhara, però dels campaments. Els
seus pares son del Sàhara, d’on van tindre que fugir per
l’ocupació del seu territori per part de Marroc. Ara quasi
tots els Saharàuis viuen en campaments, lluny de la seua
terra.

Makfula des de xicoteta venia els estius a Benicarló,
fugint de les altes temperatures de la seua terra. Des de
fa 6 anys viu permanentment aquí amb els seus pares
d’acollida. Quan pot viatja per a estar uns dies amb la
seua família, al Sàhara.

El nostre viatge formava part d’una “Cavalcada
Solidaria”, es a dir un viatge per a portar ajuda al poble
saharàui. Amb nosaltres viatjaven molts voluntaris i

cooperants i tots carregats de material d’ ajuda.
A l’ arribada a l’ aeroport de Tinduff  (Algèria ) vam

agafar un autobús molt destartalat fins una espècie de
tancat militar on ens van revisar els passaports i unes tres
horetes de viatge, sempre de nit, per un camp desèrtic de
terra i pedres.

A l’arribar al poble, ens van rebre a to de sirena i els
familiars de Makfula ens van vindre a buscar.

Tot era molt diferent d’allí d’on jo venia i també molt
diferent a com jo ho esperava.

Jo esperava veure cases “normals” i allí estaven
construïdes amb “terra”, per la qual cosa el paisatge es
fonia amb les cases i tot pareixia igual. Tot tenia color
“terra”.

La casa dels pares de Makfula, que era de les més
grans del poblat, tenia tres habitacions independents (una
espècie de casa amb una sola sala) que donaven a un
pati interior.

Una habitació, la més gran, servia per a menjar i per a
dormir els pares. A l’altra dormien els xiquets més menuts.
Un nadó amb la seua germana gran i un xiquet de 10
anys. A l’altra dormíem quatre persones. Tots cinc son
germans de Makfula. En un quartet xicotet hi havia un
forat de ceràmica que feia de wàter que funcionava tirant-
li desprès poals d’aigua.

La gent es veia feliç malgrat del poc que tenien. Hi
havia uns pocs afortunats que tenien una tenda (una
caseta menuda amb productes bàsics) o altre tipus de
negoci ( taller mecànic, ferrers...) però la gran majoria
vivien de l’ajuda de la gent, ONGs o d’Algèria.

El meu viatge solidari va durar una setmana, poquet
temps però molt intens.

text MAR SENEN GILABERT

IES RAMÓN CID

CRÒNICA  D’ UN VIATGE (part 1) 1r premi Xavier Arín

La gent es veia feliç
malgrat del poc que
tenien. Hi havia uns pocs
afortunats que tenien una
tenda (una caseta menuda
amb productes bàsics) o
altre tipus de negoci (
taller mecànic, ferrers...)
però la gran majoria
vivien de l’ajuda de la
gent, ONGs o d’Algèria.



Així, va considerar que no hi ha
voluntat política per escometre les
actuacions necessàries per frenar
la regressió marina que està
acabant amb aquest tram del
litoral. "La nostra voluntat serà el
trobar la solució tècnica que siga
viable i, a partir d’ací, començar a
fer el que calga perquè no passen
els inconvenientes que s'estan
produint en aquesta zona", va
indicar Floriano. El popular va
recordar que la situació que es viu
a Benicarló no és nova i en altres
zones s'han emprès solucions a
problemes similars als que està
patint la costa nord i "s'han donat
les solucions tècniques i s'han
resolt. Fins i tot s'ha recuperat
terreny al mar en diverses zones
de forma gairebé natural a través
d'espigons marítims ".

Floriano es va comprometre
amb els veïns per a intervenir
davant el ministeri encara que es
va mostrar pessimista al respecte.
Per contra, "nosaltres sí que ens
anem a comprometre a que el
problema es resolga, al fet que
aquest procés de degradació, i
sobretot la velocitat a la que s'està
produint, s'acabe", va confirmar.
Per la seua banda, l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, va
lamentar que al llarg de la
legislatura haja conegut ja a tres
directors generals, a dos ministres
i a tres directors provincials de
costes. Malgrat els continus
viatges a Madrid, reunions i
negociacions realitzades "sempre
que hem anat a demanar no se'ns
ha donat cap solució per part del
Ministeri i crec que Benicarló es
mereix el mateix que tenen altres
ciutats, ja que paguem els
mateixos impostos" . Per la seua
part el president de l'associació de
veïns de les partides Riu, Surrac i
Aiguadoliva, Manuel Roca, va
agrair el suport rebut per part de la
plataforma de la Diputació i del
grup popular al senat i el congrés.

LA PLATAFORMA DE LA DIPU

I és que l'últim invent dels
polítics ha estat la constitució
d'una plataforma en defensa del
litoral de Castelló, que pretén
donar suport als veïns en la seua
lluita per frenar la regressió
marina, reclamant actuacions per
part del govern central. Fa uns
dies visitaren Benicarló amb una
carpa pagada per tots per recollir
signatures que defensen les
seues vivendes. Allí anunciaren
que visitarien Brucel·les, on
pensaven entregar les firmes
recollides en les poblacions que
s’han adherit a la plataforma, totes
elles del PP i entre les que es
troba, com no podia ser d’altra
manera, Benicarló. Dissabte
passat, sense anar més lluny, els
membres de Riu, Surrach i
Aiguaoliva abordaven als
assistents l’acte electoral del  PP
celebrat a El Cortijo, demanant-los
la seua signatura. 

En la visita a Brucel·les, els
representants van aconseguir
arrencar el suport del secretari de
la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu, Carlos

Iturgaiz (PP), a les seues
reivindicacions. "Han atès les
nostres peticions i coincideixen
amb els plantejaments que fem,
de regenerar la costa, evitar els
enderrocs i no aplicar la llei de
Costes de 1988 de forma
retroactiva", van explicar. "Estan
disposats a defensar els mateixos
interessos que nosaltres i estem
absolutament satisfets amb el
resultat de la reunió”. Els
assistents a l’encontre amb
representants europeus (populars
també, quina casualitat),
asseguraren que havia estat una
reunió positiva, perquè Iturgaiz
estava molt informat dels
problemes i demandes dels
afectats.  "La voluntat d’ajudar-nos
existeix, i això és el més
important", van concloure.

Cal recordar que en les
anteriors eleccions municipals els
veins de la costa nord van
aconseguir que els candidats a
l’alcaldía signaren un document
en el que es comprometien a
donar suport a les demandes dels
veïns. Els únics que no van fer
van ser el Bloc. 

ve de la pàgina anterior
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L'últim invent dels polítics ha estat la constitució d'una plataforma en defensa del litoral de Castelló

La Unión Ciclista Benicarló té ja perfilada una
nova edició de la tradicional Ronda al Maestrazgo,
que enguany arriba a la seua 38a edició. 

En aquesta ocasió la crisi també ha fet mossa en el
club benicarlando, que s'ha vist obligat a reduir el seu
pressupost i deixar la prova en un sol dia de competició.
Serà el diumenge 15 de maig, festivitat de Sant Isidre
Llaurador, quan es disputarà aquesta nova edició, que
tindrà l'eixida neutralitzada en la Plaça Constitució de
Benicarló a les 10,15 h, per a realitzar l'eixida llançada
en la carretera de Càlig. El final de la prova serà al
voltant de les 13,15h en el Carrer València de Sant
Mateu, després d'haver recorregut 108 km., amb els
ports de Cervera (3a cat.), La Tafanera (2a) i La Valltorta
(3a). El pressupost d'aquesta edició ronda els 13.000

euros i s'espera la participació d'un centenar de
corredors. El Gran Premi corre un any més –i van tres-
a càrrec de l'Institut Provincial de l'Esport. 

text GREGORIO SEGARRA

XXXVIII RONDA CICLISTA AL MAESTRAT

L'Estació nàutica Benicarló-Peníscola
va presentar les segones jornades
nàutiques que es desenvoluparan entre el
16 i el 19 de Juny a Benicarló. Els
objectius són difondre la marca Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola i donar a
conèixer tots els productes disponibles en
l'àmbit d'influència de la ENBP. La trobada
està dirigida a públic en general i a nivell
particular a informadors de Tourist Info de
tots els municipis de la província de
Castelló, Recepcionistes d'Hotel, Agents
de Viatge, Guies turístics i premsa /
mitjana. Les jornades constaran de
diverses activitats, com una sèrie de
xerrades que aniran dirigides a la
promoció del producte nàutic i l'oferta
complementària de la ENBP. Per exemple,
es realitzen activitats en piscines d'hotels o càmpings:
Baptisme de busseig, neteja de fons en Morrongo i / o
Peníscola a càrrec dels clubs de busseig, o Charters velers i
baptisme de vela. Aquestes xerrades aniran acompanyades
d'una degustació de productes típics de la província i
exposició de maquetes navals. La presentació a Barcelona,   en
què van estar presents els màxims responsables de l'entitat
nàutica, va servir també per a la promoció del I Trofeu Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola, compost per 7 regates les
proves finals les componen la Regata dels Templers i Regata
Interclubs que es celebraran en aigües de Benicarló i
Peníscola el cap de setmana del 17 i 18 de juny.

I seguint amb l'aposta pels esports nàutics, Benicarló ha
anunciat que la pròxima Campanya Esportiva d'Estiu tindrà
una important oferta nàutica que on hi haurà activitats incloses

en la programació de l'Estació Nàutica. Així ho han començat
a perfilar representants de les Escoles de la Mar de la
Generalitat i de l'Estació Nàutica i les regidories d'Esports i
Turisme. La planificació de les activitats de l'Escola de la Mar
de Benicarló ha estat l'objectiu de la reunió que van mantenir
representants de les Escoles de la Mar de la Generalitat amb
el gerent de l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola. En la
reunió, que també comptava amb la presència dels regidors
d'Esports i de Turisme, es van establir els primers contactes
per coordinar el programa d'activitats de les Escoles de la Mar
previst per a aquest estiu per donar cabuda a l'oferta prevista
per l'Estació nàutica. A més, també es van estudiar propostes
de millora d'accessibilitat que es podrien enquadrar en el Pla
de Competitivitat Turística. La propera campanya d'activitats
nàutiques de les Escoles de la Mar començarà el proper 15 de
juny.

text NATÀLIA SANZ

JORNADES NÀUTIQUES I REGATES EN AIGÜES DE BENICARLÓ



Indiscutiblement, el món s’acaba. Em poden
qualificar de ximplot, de malastruc, de fatalista o de
torero frustrat, però el fet real i constatable és que ens
acostem a la fi del món conegut a una velocitat de
vertigen. Contínuament ens estan arribant senyals i
més senyals i jo ja he començat a preparar-me
físicament i moralment per a l’ocasió. No hi ha
setmana que la providència no ens envie una prova o
senyal indiscutible i inequívoca de que tenim els dies
comptats. Per tal de demostrar que la meua hipòtesi
és absolutament seriosa i que ens hem de preparar, no
aconsellaré a la gent, de forma ximple i deslligada, que
dediquen el seu temps a augmentar la freqüència dels
acostaments carnals a les seues parelles. Que
cadascú aprofite el temps que li queda com vulga. Ara
mateix podria explicar cent mil senyals que deixarien
als lectors d’aquesta secció bocabadats per la seua
contundència i claredat. Però no ho faré, perquè no
vull que ningú diga que he provocat una alarma social
desmesurada amb les meues teories. Però centrant-
nos en el nostre futbol, podria contar que tenim un
encarregat de camp que mana més que si li haguessin
posat una gorra de plat. A més a més es passeja, tot
ufanós ell, amb la boca sempre ocupada per algun
element estrany al cos que té la característica
d’emetre a l’atmosfera uns gasos procedents de la
combustió de fulles assecades i embolicades amb
certa dosi d’anarquia. Tot un exemple per als
esportistes. Potser això no siga cap símptoma de la fi
dels nostres dies, però ho havia de dir. Hauria de
parlar del partit del diumenge? Suposo que si, encara
que pensant-ho fredament he pensat no passaria res
si passo olímpicament del tema. Però per una altra
banda, no estaria bé que no diguera que els nostres
no van passar de l’empat davant un fluixet Torreblanca
–tercer per la cua-  que, com no podia ser d’una altra
manera, semblava que es jugava la lliga en aquest
partit. Aquest és el nostre gran desavantatge, que allà
on anem a jugar tots fan més del que haurien de fer
per a guanyar-nos, i així no es pot anar enlloc. Potser
no està bé dir-ho, però com que a aquesta pàgina es
passa radicalment de les coses “políticament
correctes”, l’únic lloc ens han jugat amb normalitat ha
estat al del nostre etern rival. A tots els altres, com si
els anés la vida en l’intent. I què farem? És el nostre
destí i la nostra pena. Ara no sé quantes temporades
romandrem a aquesta ingrata categoria perquè
malgrat que el Catí també va empatar amb el Càlig, tot
segueix de la mateixa manera que estava abans de
començar la jornada, però amb un partit menys. O
siga, que ningú no ens salva de romandre una altra
temporada a la primera regional. Si el lector és eixerit,
ja se n’haurà adonat que he deixat caure una altre
senyal: nosaltres varem perdre per quatre a zero al

camp del Catí mentre que el Càlig els va empatar a
dos un parell de setmanes després. Tot plegat és una
gran merda que ja veurem com s’acabarà. Diumenge
vinent, també conegut com “de Rams”, ens visita el
simpàtic equip del Canet, que la setmana passada es
va desfer del quart classificat per quatre a dos. Podria
ser que la meua presència al municipal es veies
deslluïda per la meua absència. Com que totes les
coses tenen la seua explicació, tothom podrà
comprendre els contundents motius que poden
ocasionar aquesta circumstància. Efectivament,
aquest any de comiats, vull participar activament a la
ruta del tambor i el bombo. He encomanat una vesta
especial, que he batejat con “la definitiva”. Amb ella
damunt de la meua pell, em fondré amb lo sentiment
religiós de passió i fervor, i tocaré bombo i tabal amb
fruïció, a dues mans, sense descans. Trencaré tot allò
que s’haja de trencar. Desfilaré tot el que faça falta.
Descarnaré les meues mans i ensordiré els meus oïts.
No pararé. Potopom potopom pom pom pom potopom
potopom pom pom. No sé quan tornaré perquè
diumenge de Pasqua no hi ha jornada i no sé si
aquesta publicació veurà la llum o farà festa per tal de
participar a l’accent.

Avís al maquetador: a vore quina foto poses, que
anem a entrar a la part més àlgida de la Quaresma,
així que moderació.

SENSE OPCIONS
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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El PSPV de Benicarló va presentar en societat la llista
amb la qual concorrerà a les properes eleccions
municipals. En un abarrotat Parador de Turisme
benicarlando, la candidata Xaro Miralles presidia l'acte
que va ser obert per Ximo Puig alcalde de Morella i Diputat
Autonòmic. 

A continuació va intervenir el cap de llista autonòmic per
Castelló, Francisco Toledo, que s'ha mostrat crític amb la
situació que viuen les infraestructures educatives de la ciutat.
Per la seva banda, Xaro Miralles candidata a l'alcaldia de
Benicarló, va fer un discurs "en positiu. No vull entrar en el
programa, que temps tindrem de fer-ho "però sí es va referir a
ell a grans trets. Així, esmentava la preocupació socialista per
temes referents a "joventut, gent gran i dones". A aquestes
últimes, especialment, es va referir Miralles en el seu discurs
de presentació. I és que la candidatura encapçalada per ella
inclou cinc dones entre els deu primers llocs. La candidata es
va mostrar "confiada i molt animada de cara a les eleccions
municipals" amb l'esperança posada a les urnes i segura
d'aconseguir l'alcaldia "perquè nosaltres podem", va
assegurar davant els presents. Miralles a més, va assegurar
que “vull tornar-li a Benicalró tot el que m’ha donat” i que la
llista que encapçala “està formada per persones a les que
només els mou la voluntat de servei i que no necessiten el sou
de regidor per viure”.  Jorge Alarte, candidat a la presidència
de la Generalitat Valenciana, va ser l'encarregat de tancar
l'acte de presentació de la candidatura socialista de Benicarló. 

La llista amb la que concorren els socialistes a les urnes
està encapçalada per Xaro Miralles, renovant el candidat a
l'alcaldia dels dos últims comicis. En el número dos apareix
l'independent Pepe Sánchez, regidor des de fa anys a

l'ajuntament benicarlando. El número tres s'ha reservat en
aquesta ocasió a la també independent Filo Agut, mentre que
el 4 és per al jove Ilde Añó i el cinquè, per Rosana Marzá.
Aquests tres últims noms concorren per primera vegada als
comicis benicarlandos. La ja regidora Ma Àngeles Romero
apareix en el sisé, i el secretari local, Román Sánchez, el
segueix en la llista. Enric Escuder, candidat a l'alcaldia en les
dues últimes eleccions, ocupa un testimonial darrer lloc. I dos
dels actuals regidors, Utiliano Martínez i Begoña Ayza, és més
que probable que tampoc revaliden seva acta pel lloc que
ocupen en la llista.

text NATÀLIA SANZ

MIRALLES PRESENTA LA SEUA LLISTA EN SOCIETAT
No hi ha setmana que la

providència no ens envie una prova
o senyal indiscutible i inequívoca
de que tenim els dies comptats. 
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Ricardo Mascarell, candidat a l'alcaldia de Benicarló
pel Bloc ha afirmat que renunciarà al seu sou si
aconseguiex la vara de comandament municipal. Així ho
ha assegurat durant l'acte de presentació de la llista que
l'acompanyarà en la cursa cap als propers comicis
municipals. El candidat va dir que "cap dels meus
regidors amb dedicació superarà els 620 euros, que és
el salari mínim interprofessional" i es va mostrar segur
de poder governar "cobrant només per l'assistència a
les diferents comissions" que es convoquen per tractar
temes municipals. Aquest serà un dels puntals en què
Mascarell base la seua campanya electoral, que
començarà el proper divendres amb la presentació a la
ciutadania de la candidatura. Els candidats que

l'acompanyaran "és el millor equip de treball, amb una
mitjana de 40 anys que és la millor edat per dedicar-te a
treballar per la teua localitat". A la llista apareixen un
total de sis noms nous i canvis en els llocs de davant.
Així, el que ha estat en els dos últims comicis cap de
llista, José Luis Guzmán, passa a ocupar el número 11.
El número dos està ocupat pel secretari comarcal, Joan
Manuel Ferrer, que ocupa el lloc que fins ara tenia la
regidora Pilar Bayarri. Aquesta passa a ser la primera
suplent. El tercer lloc de la llista és per a una cara nova
entre els nacionalistes, Laura Piñana, mentre que el
quart torna a estar ocupat per Juan Lores. Del desè al
cinquè salta Inma Arayo "perquè ella sap que la
necessitem", mentre que en el sis hi ha una altra de les
cares noves del BLOC: Marta Escudero, que també
apareix a la candidatura autonòmica dels nacionalistes
ocupant el tercer lloc per la província de Castelló.

text NATÀLIA SANZ

RENUNCIARÀN AL SEU SOU

L'equip Màster del Club Natació Benicarló es
consolida com una nova alternativa esportiva per a
tots aquells afeccionats a l'esport, que tenen
l’il·lusió de poder competir i millorar les seues
marques personals, sense estar sotmesos a la
disciplina dels esportistes professionals però,
seguint unes pautes d'entrenament adaptades a les
seues condicions físiques. 

El Club Natació Benicarló va crear l'equip Màster a
principi de temporada, vista la demanda que existia en
la piscina per alguns nedadors lliures, per a donar una
continuïtat als nedadors del Club que per motius
d'estudis no podien seguir els entrenaments diaris. Des
de la seua creació ja han participat en dues
competicions a nivell provincial sent l'experiència un
complet èxit. Ara estan preparant-se per a participar el
pròxim cap de setmana en la piscina d'Onda amb vistes
a aconseguir marques per al Campionat Autonòmic
Màsters d'estiu, que se celebrara el mes de juny. També
van debutar en les travessies participant en la passada
edició de la Copa Nadal enfrontant-se a les gèlides
aigües del port de Benicarló en el mes de desembre. 

El Club Natació Benicarló desitja animar a tots els
afeccionats a la natació, majors de 18 anys, que
vulguen tenir una nova experiència esportiva,
s'informen en el Club per a augmentar la nostra gran
família i crear noves il·lusions.

text CNB

L’equip Master del CNB es consolida com una nova alternativa esportiva

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

1 FISIOMEDIA MANACOR: Chus, Juan Carlos, Miguelín,
Martín, José Ruiz; cinc inicial; Joan, Paulinho, Jesús Illán,
Joselito, Junior i Vega.

ÀRBITRES: Blázquez Sierra i García Donas, col·legi
català. Ensenyaren tarja groga al local Vadillo; als visitants
Joan, Paulinho, Juan Carlos, Miguelín, Viga i Martín.

GOLS: 1-0 min. 2, Retamar. 2-0 min. 10, Chaguinha. 3-0
min. 12, Vadillo. 

4-0 min. 15, Vadillo. 4-1 min. 28, Martín. 5-0 min. 31.
Vadillo. 6-1 min. 31 Vadillo.

INCIDÈNCIES: Partit disputat en el Poliesportiu Municipal
davnt uns 1.200 espectadors.

Es temia la visita del Manacor per la seua marxa en la Lliga
però es va trobar amb un Benicarló disposat a jugar el play-off
i els va passar per damunt com un mercaderies. El capità
Vadillo va aconseguir quatre gols i el jove Iván ha estat el
primer benicarlando a debutar en la categoria. 

El Benicarló prompte encarrilà el partit doncs la combinació
de Vadillo i Lolo la va tancar Retamar batent Chus. Intentà el
Manacor manar en el partit, però no va poder amb la defensa
local, veient com una ràpida contra de Xapa per la dreta la
culminava Chaguinha, aprofitant els locals el desconcert per a
marcar el tercer gol després de jugada de Retamar i rematada

del capità, el que va obligar als visitants a demanar temps
mort i traure a Miguelín com a cinquè jugador. No obstant això
el Benicarló va defensar bé i, després de recuperar el baló,
Vadillo es va plantar sol davant la porteria i marcà. Encara va
poder arribar el cinquè del capità, però Chus ho va impedir a
l’últim minut. 

Després del descans el Manacor va eixir de nou amb
porter-jugador, defensant bé els*benicarlandos, però en una
distracció Martín va marcar. Semblava que anava a
reaccionar el Manacor, però en un servei de banda el baló li
va arribar a Vadillo que va marcar el cinquè arrodonint el
compte al traure de centre el Manacor i robar la pilota el
capità. Retamar va poder tancar el compte en el 38, però el
seu llançament des dels 10 metres es va estavellar al pal.

text VICENT FERRER

El Benicarló, amb poker de Vadillo, passa per damunt de l’equip revelació de la lliga

Ricardo Mascarell, candidat a
l'alcaldia de Benicarló pel Bloc ha

afirmat que renunciarà al seu sou si
aconseguiex la vara de

comandament municipal. 
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UN BRI D’ESPERANÇA

I molt de coratge. És el què transmet l’abraçada de dos
nonagenaris excepcionals -Hessel i Sanpedro- en el seu
recent encontre a Madrid i del  què s’han fet ressò tots els
mitjans. El primer, francès d’origen alemany, autor d’un
petit llibre –Indigneu-vos!-  que s’ha convertit en un best-
seller mundial, en pocs dies. I el segon, barceloní universal,
que escriu al front d’un altre llibre -Reacciona!- i prologa el
del seu amic Stèphane Hessel que, en justa i agraïda
correspondència, redacta el pòrtic del  textos escrits per un
grup de selectes –el mateix Sanpedro, Mayor Zaragoza,
Garzón i altres-, que no es resignen a acceptar un món
com el nostre.

Ja ens feia falta un tal exemple de vitalitat, patrocinat per
ambdós “joves” –naixien en 1917!-, enmig de tanta
mediocritat perversa i políticament correcta (!?).

Llarga vida –a ells i al seu missatge-.

Marc Antoni Adell

REVIVAL ELECTORALISTA

L’espectacle circense de l’exhibició impúdica d’alguns
polítics ja ha començat. En realitat no ha parat, des que per
la seua condició de maldestres i mentiders, els “populars”
perderen les eleccions en dos convocatòries successives. I
revenjosos com són, han fet de les dues últimes
legislatures, una croada –beneïda per la cúpula episcopal,
com en temps de Franco- d’ “acoso y derribo” del govern
legítim i democràtic de l’Estat. 

Ara, però, afegeixen el cinisme propi dels malfactors que
se senten recolzats per les seues bases i exterioritzen els
seus més baixos instints, “ressuscitant”  personatges tant
sinistres –“ultra-sinistres”- com Aznar: el mal que ha fet des
del govern i ara des de la jubilació de luxe de què viu no el
pagarà ni que pelegrine a terra Santa descalç.

Tant de bo la ciutadania –a la què es vol arraconar i fer
desistir- encoratjada per l’exemple de dos nonagenaris
excepcionals –Hessel i Sanpedro- acudim en tromba a les
urnes a votar contra els qui atempten contra la convivència
i perverteixen la democràcia.

Tant de bo.
Marc Antoni Adell

Marcelino Domingo va ser presentat com
a candidat del Partit Popular a l'alcaldia de
Benicarló davant d'un bon nombre de fidels
votants i els màxims càrrecs polítics
populars. 

L'acte, que se celebrava en un conegut restaurant de
la ciutat, va aconseguir congregar a tal quantitat de
públic que el saló de banquets es va quedar petit. Amb
un ritual que es complia gairebé al mil.límetre, Domingo
va ser aclamat i victorejat juntament amb la resta dels
candidats que componen la llista amb la qual concorrerà
a les properes municipals. L’actual alcalde va asegurar
en el seu discurs que durant estos quatre anys, la
inversió a la ciutat s’ha apropat alas 60 milions d'euros,
"la majoria d'ells procedents de fons municipals".  Pel

que fa a les seues intencions de cara al futur, asegura
que crearà una regidoria de economía  i ocupació i una
borsa de treball per als joves. I també va anunciar que
el Mucbe comptarà amb un espai permanent per a les
falles.

L'actual alcalde de Benicarló optarà a la reelecció
amb la candidatura parcialment renovada en els llocs
capdavanters, tot i que en els anteriors comicis va
aconseguir el major sostre històric dels populars al
municipi. Així, entre els 12 primers candidats, els
mateixos que regidors van obtenir els populars en els
anteriors comicis municipals, hi ha cinc nous noms, sis
si baixem fins al tretze. Els números tres, quatre, cinc,
nou i onze són cares noves a les llistes populars, encara
que no desconeguts per a la societat benicarlanda. Amb
una mitjana d'edat força baixa, Marcelino Domingo, de
45 anys, aposta per la frescor a la llista.

text NATÀLIA SANZ

ELS POPULARS ES PRESENTEN AL CORTIJO

CADET MASCULÍ
CH BENICARLÓ – 28
AMICS HANDBOL ONDA – 39
Partit igualat que es va decidir en 5 minuts d'absència de

concentració. 
El partit va començar amb continues alternances en el

marcador fins al minut 20 on l'equip local va desconnectar del
joc i va aprofitar l'Onda per agafar un matalàs de 6 gols, el qual
va mantenir durant quasi tot el partit. L'equip va fer l'impossible
per a traure un resultat més positiu. 

Per part del Benicarló van jugar David Raya i Marc a la
porteria, David Martínez, Marcos, Danut, Kevin, Álex Reguera,
Juan, Álex Sigüenza, Álex Roca, Jonay, Adrián, Eric, Javi i
Bruno.

SENIOR FEMENÍ
C. BM ENGUERA – 27
CH BENICARLÓ – 12
Llàstima de resultat l'aconseguit al final del partit, vist el joc

realitzat. L'equip va aguantar fins que les forces van
respondre. La primera part va estar molt igualada (2-1 minut
10). Aquesta igualtat es va mantenir durant tot aquest període
i l'única diferència en el marcador va ser l'encert cara a la
porteria (12-5 minut 30). Les nostres representants van moure
amb bon criteri la pilota aconseguint posicions de llançament
prou còmodes sobretot en la part dreta de l'atac.
Malauradament, el nostre percentatge d'encert va ser baix en
comparació al de l'equip local. Al descans, les jugadores van
veure que, encara que en l'electrònic hi haguera tanta

diferència, en la segona part havia possibilitat de remuntar el
partit tan sols millorant els nostres llançaments.

Desgraciadament, l'inici de la segona part va ser negatiu
per als nostres interessos ja que l'equip local amb un parcial
de 6-2 va aconseguir trencar el partit (18-7 minut 5). El nostre
taló d'Aquil·les va estar en els penals ja que l'Enguera va tenir
el 100% d'efectivitat (6 de 6).

Per part del Benicarló van jugar: Laura i Ana a la porteria,
Arantxa (5), Rosa Mari (2), Aroa (2), Cris (3), Alamu i Juliana.

INFANTIL MASCULÍ

HANDBOL PENÍSCOLA-BENICARLÓ - 33
AMICS HANDBOL ONDA - 22
L'equip s'està acostumant a guanyar i a jugar bé. I encara

que una cosa estigui lligada amb l'altra sí és de veres que si
es juga bé es guanya. L'equip ha progressat molt del
començament de temporada fins ara, cosa justa quan es
treballa bé. Per part del PENÍSCOLA-BENICARLÓ van jugar:
Popa i Mario a la porteria, Jonathan Raya, Miguel, José
Manuel, Mohamed, Abdezarrik, Aissam, Eric, Nahuel i
Valentin.

LLIGA COMARCAL BENJAMÍ / ALEVÍ "BAIX
MAESTRAT"

Onzena jornada de la Lliga comarcal. 

Els resultats han estat els següents:
BENICARLÓ 10 RÓDENAS 0
BENICARLÓ 11 A. ESTEBAN 5

text CHB

CLUB HANDBOL BENICARLÓ

Els números tres, quatre, cinc, nou i onze són
cares noves a les llistes populars, encara que no
desconeguts per a la societat benicarlanda.
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La planta de transferència de Benicarló no generarà
lixiviats. Així ho va assegurar el regidor de Medi Ambient,
Antonio Cuenca, que va garantir que "he demanat un informe
tècnic que diu que les instal.lacions són estanques i
teòricament no té perquè haver lixiviats". En aquest sentit, ha
confiat en el treball de l'empresa que està executant els
treballs de construcció "perquè si es fa tot correctament, no
han d'haver problemes ". El regidor va recordar que els
residus, un cop tractats a Benicarló es traslladen en unitats
mòbils a altres plantes. Cuenca feia aquestes manifestacions
després dels rumors sorgits a la ciutat sobre la possible
perillositat de la planta i els seus suposats efectes
contaminants. A més, va confirmar que el centre de
transferència "només recollirà els residus de Vinaròs,
Benicarló i Peníscola", el que suposa unes 50 tones diàries de
RSU "uns 6 o 7 camions diaris, 8 com a màxim a l'estiu"quan
la població i la generació de residus augmenta. "El consorci
encara no ha deixat clar què passarà amb les escombraries
dels pobles dels Ports", dependents també d'aquest Pla zonal.
En aquests moments ja s'han construït els murs de càrrega en
els terrenys que l'empresa Traimed 21 té dins el terme
municipal de Benicarló, després de la consecució de la
llicència d'obres que va atorgar el consistori. En els propers
dies està previst que es realitze la prova de càrrega i
comencen a construir les Tolba que acolliran els residus.

D’altra part l’àrea d’Urbanisme estudia la forma més
amigable de reiniciar les obres del sector 7. L'empresa BM3,
adjudicatària de les obres d'urbanització va abandonar els
treballs fa més de dos mesos, deixant el sector tancat, amb les
obres a mitges,  els carrers sense urbanitzar i el consegüent

trastorn per als veïns. Cuenca va explicar que els tècnics
municipals "estan valorant el percentatge d'obra executada
per l'empresa" ja que, segons la Llei de Contractes de l'Estat,
si ha cobert almenys el 20% "pot transmetre la condició
d'urbanitzador voluntàriament a una altra empresa". L'edil ha
manifestat la seva intenció que el procés es resolgué
d'aquesta manera "ja que redundarà en benefici de tots" en no
haver de recórrer a altres procediments més enutjosos i llargs
en el temps. En el cas que les obres no arriben al mínim
establert per la llei "els demanarem que les executen fins
aquest mínim, se li valorarà i serà l'empresa que accepte les
obres que li abone els treballs realitzats". Així, seria Pavasal
qui s'encarregaria de l'execució final del projecte, ja que
aquesta empresa va ser la que va quedar en segon lloc en el
concurs convocat pel consistori. L'estat en què ha quedat el
sector, a més de molestar els veïns, pot provocar encara més
el retard en les obres de construcció del nou col.legi Àngel
Esteban, que havia de edificar en aquesta zona.

text NATÀLIA SANZ

La planta de transferència de Benicarló no generarà lixiviats

El Ministeri de Medi
Ambient ha autoritzat
l'ocupació temporal del
domini públic
maritimoterrestre per a la
instal.lació de quatre
xiringuitos al terme municipal
de Benicarló. La concessió
comença a les vacances de
Setmana Santa i finalitza el
15 de setembre.
L'autorització va tenir
entrada el passat dilluns a
l'ajuntament de Benicarló i
permetrà la instal lació dels
xiringuitos de la platja de la
Caracola, la platja del
Morrongo i dos per a la platja
de la Mar Xica. Segons diu

l'autorització, els establiments han de tenir entre 20 i 150
metres quadrats i han de ser fàcilment desmuntables, ja que
està prohibida la construcció d'obres fixes en el domini
marítim-terrestre. En un termini de 15 dies, l'Ajuntament haurà
de comunicar al Ministeri l'horari que seguirà cada un dels
xiringuitos, tenint en compte que no està permesa l'activitat de
matinada, i també haurà de facilitar la relació nominal de les
persones encarregades de l'explotació de cada un dels bars
de platja. L'autorització del Ministeri és fruit de la sol licitud que
cada any tramet l'Ajuntament de Benicarló per obtenir els
permisos pertinents per a la instal lació dels xiringuitos.

En els últims anys, només s'han instal lat tres dels quatre
xiringuitos permesos, un per cada una de les platges que
tenen permís per fer-ho. A la platja de la Caracola, que té
Bandera Blava, se sol instal·lar un bar de begudes, que
funciona fonamentalment per les nits. Al Morrongo, per contra,
s'instal un quiosc de gelats, el més antic del municipi, que
funciona al llarg de tot el dia. La platja de la Mar Xica, per la
seva banda, allotja una mena de restaurant que serveix dinars
i sopars.

text NATÀLIA SANZ

XIRINGUITOS A LES PLATGES

L'alcalde, Marcelino Domingo, i la filla de Fernando
Peiró Coronado, Mamen Peiró, van firmar l'acord de
donació i cessió temporal d'ús de la col·lecció pictòrica de
l'artista. L'acord inclou un total de 61 obres i compromet
l'Ajuntament a conservar, difondre i exhibir el conjunt de
la col·lecció.

El conveni firmat estableix la donació de 25 obres i la cessió
de 36 quadres, tots ells representatius de l'extensa trajectòria
artística de Peiró Coronado (Alaquàs, 1932). L'objectiu
d'aquesta doble modalitat respon a la voluntat de l'artista de
donar més possibilitats i dinamisme al conjunt de la col·lecció,
de manera que l'exposició permanent que acollirà el Mucbe
amb l'obra de Peiró Coronado puga anar renovant-se
periòdicament. El període de cessió serà de cinc anys,
passats els quals la cessió serà revisada i renegociada, amb
la possibilitat que les obres cedides podran adquirir la
categoria de donacions.

L'obra pictòrica donada i cedida s'ubicarà al Mucbe en una
sala, amb caràcter permanent, que rebrà el nom de “Col·lecció
Peiró Coronado”, amb un mínim de 25 obres exposades. La
resta de la col·lecció que no estarà exposada s'anirà itinerant

per altres centres expositius i museus, en compliment de la
part de l'acord que estableix que l'Ajuntament es compromet a
promocionar i difondre l'obra de Peiró Coronado.

La firma d'aquest acord significa un abans i un després per
al patrimoni cultural de Benicarló, pel valor artístic de la
col·lecció i també pel reconeixement definitiu a un artista
implicat plenament amb la ciutat que fa tants anys que el va
acollir.

text REDACCIÓ

L'Ajuntament firma l'acord de donació de la col·lecció de Peiró Coronado

Benihort, la cooperativa agrícola benicarlanda, torna a
renovar per setè any consecutiu el seu certificat de
qualitat GLOBALGAP, una norma internacionalment
reconeguda sobre les bones pràctiques agrícoles. La
cooperativa benicarlanda va participar del 21 al 25 de
març en una nova auditoria per a l'obtenció d'aquest
certificat que assegura la qualitat i seguretat dels seus
productes de cara als seus clients. 

Amb aquest certificat, que gestiona el departament de
Qualitat de la cooperativa de Benicarló, els llauradors poden
demostrar que compleixen amb els requisits de la norma
GLOBALGAP. En l'auditoria s'analitzen qüestions com la
traçabilitat, l'aplicació de productes fitosanitaris, el control dels
tractaments postcollita, així com que es garanteixca la higiene
adequada en els processos de collita i es respecten les
condicions de manipulació dels productes i el control de
qualitat dels mateixos, una vegada confeccionats. Benihort,
que compta amb la GLOBALGAP des de 2005, seguirà
distingit amb aquesta certificació de qualitat en aquesta
campanya 2011.

L'activitat de la cooperativa passa també per la participació
la passada setmana en el viatge a Argentina que Anecoop,
empresa líder en el sector hortofructícola espanyol, va
organitzar amb motiu del seu 35 aniversari. El gerent
Guillermo Edo i el rector Tomàs Ayza, van ser els
representants de la cooperativa benicarlanda en aquesta
sortida que ha servit per conèixer la realitat agrícola i

econòmica del país andí. En el recorregut es van fer algunes
visites tècniques a explotacions agrícoles, així com una visita
a la Cooperativa Tabacalera de "Missions", la producció es
centra en el tabac i els cítrics, dels quals destaquen les
clementines com la Marisol, Hernandina i Nadarcop. Així
mateix Edo va ressaltar que "en aquest viatge hem aprofundit
en l'agricultura argentina, que avança a un gran ritme, i de la
qual hem conegut de primera mà els seus mètodes i fases de
producció, així com comercialització". L'experiència ha servit
als socis d'Anecoop per conèixer una altra forma de treballar i
compartir experiències agrícoles amb els seus col.legues de
l'altre costat del bassal.

D'altra banda, representants de Benihort es van desplaçar
a Solsona (Lleida) on una de les sòcies va inaugurar una
fruiteria on es venen productes procedents de la cooperativa.
M ª José Monfort i la seua sòcia Gemma Ribalta van obrir les
portes de Naps & Cols, on pretenen "oferir productes del
nostre camp directament als nostres clients en un període
breu de temps, perquè les fruites i les verdures mantinguin la
seva frescor i propietats".

text NATÀLIA SANZ

BENIHORT, GENERADORA D’ACTUALITAT



perill d’errar, que en comptem,
n’hi ha uns sis que ni ofici ni
benefici tenen. Ja sabeu, si
voleu treballar, no res d’apuntar-
se a les llistes de l’INEM, vos
afilieu al PP i segur que tindreu
més sort. 

Mirant-se el mèlic?
Portada del Set dies. No

sabem si tenia implícit algun
missatge, era publicitat
subliminal, o era pel seu
acomiadament PoPular, però el
posat del faraó Kuen-ka mirant-
se el que hi tenia a sota no té
preu. Què devia mirar? És com
quan a les pel·lis un a qui
acaben de disparar al ventre
s’ho mira sense acabar de
creure el que li ha passat. Amb
la mateixa estupefacció i horror
quan veu que ha estat víctima
de foc amic que li diu ben a les
clares que ja no es lloga o a que
es pot dedicar.

Més del faraó
Està clar que això de treballar

no és massa ben vist a
l’administració pública local. Si a
la casa gran l’eficiència no és
herba de fulla perenne, amb el
que el PP li ha fet al nostre
estimat faraó, ho han acabat de
confirmar. Qui treballa té tots els
paperets per a sortir per la porta

falsa en un tres i no res. Tot i que
Marcelino diga que “cuento
contigo y mucho más”. És una
incògnita per a nosaltres quina
serà la reacció de l’electorat
davant la defenestració del
megaregidor. Confiaran en la
joventut (i la inexperiència) del
cartell? Té Marcelino prou mèrits
per a atraure els vots que
aglutinava Cuenca? Cal que
tinga mèrits, en realitat? A
València ja es coneix el pla B de
Rajoy si al final li engarjolen a
Camps: presentar Bob Esponja.
Les enquestes diuen que ací
guanya segur. No té rival.

Asento
Torna la setmana santa i en

una siudat con asento relikioso
podrem veure processons (lo
santo entierro, lo nasareno, la
buena muerte, lo ressucitado... i
totes les mare-de-déus) i sentir
la palabra de Dios. Es veu que
déu encara no ha pogut
aprendre la llengua del poble i
els seus ministres tampoc (tot i
que a la novena els capellans
vinguts del nord sembla que sí
que la utilitzen tot i les queixes
d’algun dels de l’asento, que no
lo entienden, o com fa poc més
de mig segle quan també va
passar una cosa semblant, amb
el pas del llatí al castellà, que
tampoco era entendido pels de
l’assento. Cicles que dirien uns
altres.). Es veu que els únics
capaços de parlar dues llengües
som sempre els mateixos. La
resta només saben parlar la
llengua comuna, és a dir, la
d’ells. Ací la llengua comuna és
la d’ells i allà la llengua comuna
també és la d’ells. I qui diu que
és comuna? Ells.

Olorant
El passat dissabte, un grup de

persones implicades per la
justícia en casos de corrupció es
van trobar a un conegut
restaurant de la ciutat amb altres
que no ho estan per a recolzar la
candidatura de Marcelino

Domingo com a alcalde de la
ciutat. El nostre alcalde també
comparteix cartell electoral
autonòmic amb una quadrilla de
candidats embolicats en
diversos processos judicials per
corrupció política. Això a
aquests tafaners mal pensats
ens genera certes preguntes: Es
troba a gust el nostre alcalde
amb aquestes amistats? Què té
la nostra ciutat que atrau aquest
tipus de visitants? El gos de la
policia local, no els va olorar?
Qui em va robar els tapaboques
del cotxe?

Iniciativa popular
De tota manera, olor el que és

olor, devia ser al de la mar. Si
no, quina atracció tenia la dèria
de veïns, d’ací i d’allà, a la porta
del restaurant demanant firmes
perquè protegiren el litoral? O
era per què feien una recol·lecta
per a pagar el 40 euracos per
barba que valia l’entrada al
sopar? Això sí, la tradició és la
tradició i és la que mana, molts
dels de l’assento, una mica
abans de les nou, van anar fent
via que tenien una altra reunió
més important: la Novena. I amb
això no es pot jugar. 

Instància
El tafaner número 7 amb els

deguts respectes 
EXPOSA: que estant a l’atur,

sense perspectives de trobar
faena i sense ofici ni benefici.
Que estant disposat a aplaudir a
qui siga i on siga (inclosos Fabra
i Camps) sempre que convinga. 

DEMANA: formar part de les
llistes del PP a l’ajuntament de
Benicarló entre els llocs 2n i
13é. 

2000 eurets, fartades,
convidades, dietes i alguna que
altra cosa que caurà més, no
estan gens malament per a
calfar una cadira i estar ben
calladet i no fer ombra a l’alcalde
(no siga que li passe com a
Kuen-Ka).
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Les penyes de Benicarló van presentar a les seves dames
en un acte en el qual no va faltar la conya i les rialles a costa
de l'actualitat municipal. I és que els més joves del municipi no
van deixar passar l'oportunitat i van pujar-se a l'escenari per
omplir-lo de paròdies relatives a esdeveniments que han
succeït al llarg de l'any a la ciutat. Amb aquesta excusa van
anar accedint a l'escenari de l'Auditori Municipal les dames de
les penyes que enguany presidiran les associacions juvenils,
un dels motors de les festes patronals d'agost. En aquesta
ocasió, la Coordinadora de Penyes rebia a un nou membre a
l'entitat, la penya El Sitral que va presentar a Griselda Ros
com la seva dama. XQSI va nomenar Núria Gil, mentre que la
penya l'Arjup presentava a Bea Vizcarro com a dama de
l'entitat. La presentació va continuar amb la imposició de la
banda a Lorena Roca, que va ser nomenada representant de
la penya Masclet. En el cas de la penya Els Salats, serà Maria
Serrat la dama, Cristina Pla la de Sector Crític i per la penya
Tararots, la representant del 2011 és Eva Arnau. 

Però  dos penyes històriques en el municipi com la penya
Amics de Benicarló i la penya Mechero, no van presentar
aquest any dama. La presidenta de la Mechero despedía
públicament a la penya de la coordinadora, anunciant la

reconversió de l’entitat en un organisme dedicat a organitzar
actes socials i culturals. I una vegada les dames presidint
l'escenari, va ser el torn del mantenidor de l'acte, l'antic
component de la penya Tararots David Marzal. En el seu
discurs va repassar els orígens de les penyes, i els èxits que
els joves van aconseguir en el seu moment per aconseguir
elevar la festa a dalt de tot. Entre ells, va citar el rècord
Guinness aconseguit el 1997 amb un entrepà gegant de 1.054
metres organitzat per la penya Els Tararots.

text NATÀLIA SANZ

ES PRESENTEN LES DAMES DE LES PENYES

Matinada del 5 d'agost de 1939. Una
descàrrega atronadora retrunyeix en el
silenci del dia que comença a despuntar.
El vent dens de l'estiu fa perfectament
audible aquells terribles sons en el
centre penitenciari, distant tot just 500
metres en línia recta del cementiri de
l'Est. Les presoneres de la presó de Las
Ventas saben així que les seues
companyes, que a partir d'aqueix
moment passaren a formar part de la
memòria col·lectiva de la lluita contra el
franquisme com “Les tretze roses”, han
estat afusellades. El seu delicte: ser
roges.

Després de la victòria del bàndol
franquista en la Guerra Civil, les 13
joves van ser recloses en la presó de Las Ventas al costat
d'altres militants de les seues formacions polítiques. Després
de l'assassinat d'un comandant de la Guàrdia Civil i la seua
filla, el 29 de juliol de 1939 a Talavera de la Reina, les
autoritats van dur a judici a 56 joves militants del Partit
Comunista d'Espanya i les Joventuts Socialistes, 43 d'ells
barons i “les tretze roses”. El 3 d'agost, un tribunal militar els
va condemnar a mort per “adhesió a la rebel·lió”, per tractar de

recompondre el PCE i les JSU i per
atemptar contra l'ordre “social i jurídic
de la nova Espanya”. 

L'últim cap de setmana d'aquest mes
d'abril, s'estrena l'última producció de
l'Escola de Teatre l’Escenari:
l'adaptació teatral de Les “tretze roses”.
Els grups encarregats de la posada en
escena són Teatre de Guàrdia i La
Escalera, que en aquesta ocasió
compten amb el reforç d'actors de l'Aula
de Teatre de Vinaròs i del Grup de
Teatre “Pere Sans” del Centre
Recreatiu Cultural d’Ulldecona. En total,
més de 40 intèrprets en l'escenari per a
donar vida a una de les històries més
tristes i commovedores de la post-
guerra civil espanyola. 

Una de les condemnades a mort,
Julia Conesa Conesa, de 19 anys, va escriure una última carta
a la seua família que concloïa amb un prec: «Que el meu nom
no s'esborre en la història». Així siga. 

“Les 13 roses”. Adaptació teatral de Josi Ganzenmüller
Roig. Auditori de Benicarló, divendres 29 i dissabte 30 d'abril
(22.30h.) i diumenge 1 d'abril (19h.) Venda anticipada de
localitats: Òptica Eva Marín. Preu: 6 euros. 

text REDACCIÓ

cartell INMA ESBRÍ

L'Escola de Teatre l’Escenari estrena l'adaptació teatral de Les “tretze roses” 



Gos de narcòtics
La Policia Local va presentar

la passada setmana el gos que
“col·laborarà” en les tasques de
detecció de drogues en places i
zones escolars. L’animal, un
pastor alemany de 20 mesos,
està ensinistrat per detectar
cocaïna, marihuana i haixix i
atén al nom tan suggeridor
d’Eros. Ja ens imaginem com
deu anar el veïnat caní del
poble. L’arribada d’un mascle
jove i de procedència exòtica
sempre ha revoltat el galliner.
Hem vist més de quatre rogles
de gossetes que no feien més
que repetir: bub, bub, guauuuu!

Gos narcòtics (i 2)
Si ens fixem en la foto de la

presentació, veiem que Proplan,
la marca que es veu al panell de
fons, coincideix amb l’etiqueta
que porta el gos a l’arnés. Deu
voler dir que ens ha sortit una
mica més barat? O que al fer-los

publicitat ingressem alguna
cosa? I el menjar, de la mateixa
marca, ens sortirà debades? I de
quin tipus li donaran, l’eco
quality, el medium, el premiem o
el superpremium. Sembla que
en temps de crisi fins i tot la
policia ha de recórrer a
patrocinadors. I la cosa està tan
dura que segurament els
municipals hauran de posar-se
samarretes amb l’anunci de
Proplan. Però que després no
carreguen al compte de la
seguretat ciutadana el que els ha
eixit regalat... barata la
propaganda. L’experiència ens
ha demostrat que aquestes
promiscuïtats entre el públic i el
privat solen acabar en tribunals.

Candidat, o no?
A vore que ho entenguem.

S’obre el teló i es veu el candidat
a les properes municipals pel
Bloc, Mascarell, acompanyat de
Ferrer, Quiterio. Pren la paraula
el candidat per a dir que...
l’acompanyant farà l’explicació
de la falla. Doncs no ho
entenem, qui és el candidat? Qui
és el cap de llista pel Bloc? És
que el candidat només serveix
per a presentar al parlamentari?
Haurem d’esperar a conéixer la
llista? Ni que sigués la recepta
de la burguercangreburguer!

Més candidat
Si més no, curiosa la proposta

que ha fet el candidat del Bloc,
Mascarell, demanant que
l’ajuntament engegue una borsa
de treball municipal. A veure, no
ho diem perquè no ens semble
bé, que amb els temps que
corren qualsevol manera de
trobar feina benvinguda siga
però, li ha mancat una mica de
vista al candidat bloquero
(blocat?) perquè el PP ja ho ha
fet i ho ha posat en pràctica: a la
candidatura municipal del mateix
partit! Així tirant pel dret i amb

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS

Falta encara mes i mig per a les
votades i ja estem immersos en plena
voràgine electoral. Que no en farem
un gra massa? Ara són les cares,
d’ací uns dies les promeses, més
endavant les desqualificacions
personals i al final, ai al final... al final
traca, com deien els programes de
festes vells. Per cert, bona la portada.
Una metàfora del que pot passar.
Aquests senyors i aquesta senyora
esdevindran dianes a les quals poder
llençar tota mena de dards, dards que,
per cert, es llençaran entre ells
mateixos. Sí senyora, bonic i acolorit. 

Segueixo llegint. Veig que
l’ajuntament ha comprat un gos per
posar-lo en nòmina. Bona inversió, sí
senyora, és tracta d’un ca ben diferent
de tots els que hi hagut fins ara a la
casa gran. Disculpe l’acudit fàcil, però
era inevitable.  El que em sembla
genial és el nom de l’animalet: Eros, li
diuen Eros. No fem conya amb les
coses de menjar. Pobra bestiola,
tindrà nom de casa de senyoretes que
fumen. O de cantant italià, vaja. Siga
com siga, ben poca lliga ha tingut el
vicari que l’haja batejat. He llegit la
notícia i es veu que Eros en qüestió va
fer una demostració de les seues
habilitats a la plaça de la sacrosanta
Constitució i de seguida “va localitzar
una partida de haixix oculta en un
vehicle”. A vore, aclarim-nos. De qui
era l’haixix? Què l’han fet? “La
partida” era de dimensions
considerables? Dubtes d’ignorant que
em queden, ja veu. 

Va, que continuo. Me n’alegro que
el doctor Querol faça xerrades al seu
poble. És un xicot molt vinculat a la
terra. Segur que m’ho vaig perdre.
Clar, com que només els llijo a vostés,
m’assabento del que m’assabento a
posteriori que es diu. 

Un titular –dues faltes en quatre
paraules- em deixa ben encuriosit:
“Els rebràn a  Brussel.les”. Penso,

ostres, això deu ser alguna associació
d’aquest poble que haurà fet mèrits
per presentar-se a la capital europea
per lluir-se. Però no, per al meu
desengany, són uns pobres senyors
que defensen el nostre patrimoni de
“vivendes del litoral castellonenc”. Al
capdavant de tots hi ha un
vicepresident de la Diputació, un tal
Vicente Aparici al qual, no sé per què,
hi ha gent que al seu poble li diu
“Furtasabates”. No hase falta desir
nada más. 

Ja estic a la pàgina sis. Concert de
solistes de la banda de música. No
paren mai aquests de la solfa.
Fantàstic. Això sí que és una entitat
que ens representa com a poble i no,
per exemple, cap falla. Queda dit. 

A la mateixa plana: “Benicarló,
ciutat de regates”. Per  la mort de Déu!
On hem arribat! No vull ni llegir-ho. Hi
pego una ullada i comprovo que al
president de l’Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola (?) li diuen
Francisco Ribera, com a Paquirri,
mire. Vaja, quin riure. Ací, des de
sempre, l’única regata que hem
conegut és la del cul. Ja parlava el
cèlebre Xavi Castillo de la regata de
Rita quan allò de l’americascap. No
segueixo fent cap comentari més,
comprenga’m. 

M’embalo una mica. En una
espècie de “breu” es comenta que
l’oposició denuncia. Els del Bloc
continuen amb la qüestió de la batuda
campestre que va fer fa uns dies la
Guàrdia Civil. Em sembla assenyada
la proposta plantejada, però hi tinc
poca fe. Nom vull posar-me en
terrenys que no conec, però tot això
que va passar –que passa encara el
nostre camp?- té un nom i no és
precisament agradable ni afalagador.
Tanquem els ulls, tapem-nos el cap.
Per cert, segons he sabut
personalment de fonts ben
informades, no hi va haver cap
emmanillament  ni cap tracte que no
fóra correcte i cordial; i la presència

d’un contingent important de membres
de la benemèrita va ser degut a la
gran quantitat de gent que havia de
ser identificada, si allà es presenta la
típica parella segur que allarguen tots
a córrer i busca qui t’ha pegat. Els del
PSOE li demanen explicacions a
l’alcalde sobre el Col·legi Ángel
Esteban, que ni està ni se l’espera;
que què volien aquests?  Si ja ens han
licitat la carretera de Càlig! Què més
es pot demanar? Vaja, jo mateix vaig
anar diumenge passat i vaig poder
comprovar com allò ja estava tot mig
fet, que les pales i les formigoneres
treballen a camaraes i abans de les
eleccions ja estarà la ditxosa carretera
feta. O no és així? Que tots ho sabem
que els burros volen, no?

Com sempre, em toca abreujar. La
panissola, a l’alcalde per fer fora el
faraó. Però que vostés què volen? Es
passen quatre anys posant-lo a parir
dia sí, dia també i ara que el perdran
de vista diuen que l’enyoraran. Vinga,
no siguen hipòcrites. Ara, dubto molt
que qui vinga done tant de joc. 

Manifestació per TV3. El que passa
ens ho mereixem, però hauríem de fer
alguna cosa perquè no ens passara...

He localitzat Wally a la inauguració
de l’Aeropuerto de Castelló (quina
rissa més postissa si no fóra perquè
els diners són de tots!). M’he hagut de
posar a la llum per veure-m’ho bé i sí,
he encerclat Lino i el Meto fent
palmateo suposo que a les
assenyades i honrades paraules del
nostre president Camps. 

Ho deixo estar ací, la cosa no dóna
per més. Ja parlaré de les emotives
jornades dedicades al seu germà
Manolo i també a Vicent Andrés
Estellés. I de l’article magnífic de Joan
Heras sobre les gonies dels polítics
per inaugurar. I de com són
d’impresentables els butxaques
aqueixos del futbol, que ja són
grandets, senyora . Adéu.     

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

text EL LECTOR
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Un passeig popular per la costa

Tot i que més d’un deu estar pensant si el titular que
s’ha ficat és el títol d’una nova novel·la de qualsevol
escriptor, conegut o no, la veritat és que no és així. És
simplement una realitat a la qual ens té acostumats la
classe política cada vegada que venen eleccions.

I és que el passeig, a l’acció de passejar ens
referim, s’ha convertit en tan habitual cada vegada
que s’entra en el tram final de la campanya electoral,
es veuen passejar pels mercats, pels aeroports,
drassanes, per les processons, ... o per la Costa Nord
benicarlanda, que la ciutadania ja està preguntant-se
si aquest és l’esport nacional dels nostres polítics.

Sí, perquè és l’únic que poden fer atès que durant
els anteriors tres anys, onze mesos i dos setmanes,
han estat escalfant la cadira i treballant per la
ciutadania de tal manera que els és, literalment,
impossible moure’s per enlloc. 

El que resulta lamentable és que, mirant enrera,
s’està al mateix lloc que fa molts anys i la costa
segueix degradant-se sense que ningú haja fet
absolutament res, ni els d’ara ni els d’abans. I, de la
mateixa manera, igualment resulta lamentable com
alguns aprofiten la situació per traure’n rèdit, ja siga
polític o personal.

La Costa Nord l’han acabat convertint en una
guerra particular amb interessos polítics, econòmics i
personals. Sembla que, al final, el que s’ha perdut
veritablement... és el nord.
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA:

Carxofa: per a tots els que fan possible, professorat i alumnes principalment, la cinquena
setmana cultural del Conservatori “Mestre Feliu” de la nostra ciutat. Audicions, xerrades,
conferències i un concert solidari, en benefici de “Save the children”, ens faran gaudir, sense cap
mena de dubte, del valor cultural de la música.

Panissola: diuen que qualsevol moment és bo per reivindicar-se però aprofitar un míting-
presentació de la candidatura del PP per recollir signatures d’un moviment veïnal adherit a una
plataforma “popular” amb tintes completament polítics, tot i que se l’edulcore amb una carcassa
de salvem el litoral, no deixa en massa bon lloc al moviment veïnal. Òbviament cadascú és lliure
d’apropar-se allà on considere però que després no es queixen si els hi plouen les crítiques per
partidistes.

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

779
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
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CARXOFA I PANISSOLA

"EL PP BENICARLANDO PRESCINDEIX DE 
CUENCA EN LES ELECCIONS MUNICIPALS”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC


