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Aquest cap de setmana els xiquets i xiquetes del Club
Handbol Benicarló han gaudit de la presencia de David
Barrufet, el ja retirat porter internacional del FC Barcelona de
Handbol. El Club va participar en els entrenaments que hi
havia programats durant la vesprada amb les diferents
categories de la base i seguidament diferents membres de la
directiva vam participar igualment a la Xerrada organitzada
per la Penya Barça i el CBm Vinaròs i posterior sopar.

RESTEN MENYS DE 3 SETMANES PER A LA PIHC

El Torneig Internacional d'Handbol de Peníscola, dins de
les activitats a realitzar i com és habitual en cada edició, ha
llançat un concurs de dibuix en el Col·legi Jaume Sanz entre
tots els escolars sota el lema "HANDBOL I HANDBOL-
PLATJA A PENÍSCOLA". Entre els centenars de dibuixos
presentats, el jurat decidirà els tres primers guanyadors que
rebran el seu premi durant l'acte d'inauguració que tindrà lloc
el dia 2 de juliol al Palau de Congressos.

El ritme d'inscripcions està sent molt positiu i s’esperen
superar els 60 equips que competiran en pista i en platja, lo
qual representa un nombre aproximatiu de 500 participants.

À part dels arbitres nacionals, enguany cal destacar la
presència en el Torneig de diversos àrbitres internacionals
que venen de diferents països, en especial 4 arbitres de la
Lliga francesa d’handbol que són sempre un exemple de
generositat, d’esportivitat i de talent. Alguns d'ells participen
cada any, com els arbitres francesos Denis Fluteaux i Xavier
Foulon.

Es pot dir que si, a nivell de jugadors procedents de tots
els llocs, la PIHC és presenta molt interessant, a nivell
àrbitres la representació tampoc és menys internacional!

text  i foto REDACCIÓ

EL CLUB HANDBOL BENICARLÓ AMB DAVID BARRUFET



EL TEMA

Sembla que podrà ser una
realitat o, com a mínim, continua
complit terminis de manera prou
ràpida. Con recordava Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló “el
procés es va iniciar fa un any i mig
i ja estem en la participació
pública”.  La Confederació
Hidrogràfica del Xúquer ha tret a
Participació Pública el Projecte
“Redacció del projecte d'Obres de
Drenatge Integral de la Rambla
d'Alcalà”. Amb aquest tràmit es
dóna un pas més cap a la
canalització d'aquest perillós
barranc que en diverses ocasions
ha causat inundacions a les
poblacions que es troben en el
seu recorregut. Les obres
previstes afecten a quatre
municipis: Alcalá de Xivert, Santa
Magdalena de Polpís, Peníscola i
Benicarló. El recorregut de la
rambla suposa un àmbit
d'actuació d'uns 25 km de longitud
i 168 Km2 d'àrea. L'objectiu és

solucionar els problemes
d’inundabilitat que afecten a
aquesta zona, principalment per la
necessitat comuna de territori
entre el corredor natural pel qual
discorre la Rambla d'Alcalá i les
principals infraestructures de
connexió nord sud en el
mediterrani (Autopista AP7, CN
340 i FFCC València Barcelona),
amb les quals la rambla
competeix en la recerca de l'espai
per al seu desenvolupament.
Aquestes, assegura el projecte,
són la causa de la majoria de
problemes de drenatge i
inundacions detectats. Igualment
ocorre amb la ubicació de les
principals poblacions existents en
la conca, Alcalá de Xivert i Santa
Magdalena de Polpís que,
especialment han trobat en
aqueixa cubeta natural el marc
idoni per al seu assentament i
desenvolupament.

Igualment podríem catalogar
d’escandalós la part de l’informe

on es parla de Benicarló, i on es
reconeix que la mà de l’home ha
fet mes mal que be a la conca.
Tant és així que l’estudi conclou
que en l’antiguitat la rambla
desembocava a la Marjal de
Peníscola i que va ser l’home qui
la va desviar cap a Benicarló en el
seu intent per dominar la natura...
que sempre busca el seu lloc
natural. 

QUÈ ÉS EL PLA DE
PARTICIPACIÓ PÚBLICA

El Pla de Participació Pública
és un document que defineix i
desenvolupa l’estratègia de
participació pública i en aquest
cas s'inclou com un Document
independent de l'Estudi
d'Integració Paisatgística del
projecte “Redacció del projecte
d'Obres de Drenatge. En aquest
procés es dóna veu als interessats
perquè manifesten el seu punt de
vista, a favor o en contra, sobre el
projecte redactat per l'organisme,

Per fi, arriba el projecte de canalització de la Rambla d’Alcalà

text REDACCIÓ
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Divendres passat 10 de Juny, la Junta del Club Natació
Benicarló de la mà del seu President Antonio Saura, va
comunicar al nadador Carlos Fuente Merino la seua
elecció com millor nadador del Club de la temporada
2010-11 així com la seua candidatura a millor esportista de
Benicarló en representació del Club. 

Carlos Fuente que en l'actualitat està acabant els seus
estudis de l'ESO, té 16 anys i entrena habitualment en les
instal·lacions de la Piscina Municipal, ha rebut aquesta
nominació gràcies a una molt competitiva temporada 2010
representat al Club Natació Benicarló. Hauríem de recordar,
que per a merèixer aquest reconeixement per part del Club,
cal destacar durant l'any anterior en les diferents competicions
celebrades, mantenir una gran regularitat durant tota la
temporada i aconseguir el major nombre de temps mínims per
a poder participar en els campionats autonòmics i nacionals.
No res de tot açò és fruit de la casualitat, sols s'aconsegueix

amb molt d’esforç i tenacitat durant molt de temps que és el
que ha demostrat aquesta temporada aquest excel·lent
nedador. 

Desitgem tot el millor a aquest esportista i molta sort en la
Gala de l'Esport. Enhorabona. 

text i foto CNB

Carlos Fuente Merino elegit millor nadador de la temporada

Intens cap de setmana el viscut pel Club Natació
Benicarló que ha hagut de competir en l'autonòmic màster
a València, l'autonòmic benjamí a Benicarló i en
l’interclubs a Castelló, aconseguint un total de 16
medalles en l'autonòmic màster, 12 medalles en
l'autonòmic benjamí i 3 noves mínimes nacionals en es
interclubs. 

En l'autonòmic màster disputat en la piscina del Parc Oest
de València, el dissabte 11 de juny, Miguel Piñana va ser el rei
indiscutible en les proves d'esquena, aconseguint medalles
d'or en les proves de 50, 100 i 200 esquena. Marcos Fuente
medalla de plata en les proves de 100 braça i 200 estils i Mari
Carmen Sorlí, plata en 50 esquena i bronze en 50 lliures i 100
esquena. I, a més, l'equip de relleus benicarlando va
aconseguir sengles medalles de bronze en les proves de 4X50
lliures i 4X50 estils, compost pels nedadors Miguel Piñana,
Marcos Fuente, Agustín Parra i Javier Vicente que debutava
en l'alta competició. 

En l'autonòmic benjamí celebrat el diumenge 12 en la
Piscina Municipal de Benicarló novament Julia Barrachina va
destacar aconseguint medalla d'or en les proves de 100
esquena i 200 estils, a més de, en aquesta prova, la mínima
per al Trofeu Jose Sagreras de gran prestigi en el món de la
natació. També, Gemma Lavernia va aconseguir medalla de
plata en la prova de 400 lliures i Sergi Saura bronze en la de
100 metres papallona. Els equips de relleus de les xiques,
medalles d'or en les proves de 4X100 lliures i 4X100 estils.

I per a finalitzar, els infantils, juniors i absoluts del Club es

van desplaçar a la Piscina de La Salera de Castelló per a
participar en una de les últimes jornades de l’interclubs
d'aquesta temporada i últimes oportunitats per a fer mèrits que
els duguen a participar en els campionats autonòmics i
nacionals d'aquesta temporada. Hem de destacar d'aquesta
competició, les mínimes estatals aconseguides per Carlos
Fuente en les proves de 200 esquena i 200 estils, que el
portaran al campionat d'Espanya que se celebrarà a Valladolid
la primera setmana d'agost, i la de Joan Ferrán Barrachina en
la prova de 200 esquena, que es desplaçarà novament al
campionat d'Espanya en la piscina de Palma de Mallorca del
15 al 17 de Juliol. 

text CNB foto JAVIER SOSPEDRA

Cap de  setmana de triomfs del Club Natació Benicarló



que intenta adequar-se al
desenvolupament dels Plans
d'Ordenació dels municipis
d'Alcalá de Xivert, Santa
Magdalena de Polpís, Peníscola, i
Benicarló. Al nostre municipi
l’alcalde assegura que encara no
s’han posat a analitzar-lo, atès
que fa pocs dies que van prendre
possessió dels seus càrrecs. En
qualsevol cas, i com que l’estudi ja
ha incorporat les recomanacions
fetes pel PATRICOVA,  “no cal
modificar el  PGOU, si de cas
quan la canalització estiga feta ”
tot i que encara és prompte per
definir-ho. 

En el projecte es recorda que la
zona a estudi està sotmesa a un
règim de precipitacions típicament
mediterrani el que implica estius
secs amb aparició d'episodis de
precipitacions d'elevada intensitat,
principalment en l'època final de
l'estiu i principis de tardor.
Especial rellevància presenten els
fenòmens del tipus de gota freda,
que solen ser bastant comunes en
la zona ocasionant periòdicament
importants pèrdues econòmiques.
A aquests fenòmens es poden
sumar altres com els esdevinguts
en dates recents, 11 de novembre
de 2003, en els quals es va
produir un episodi meteorològic
extraordinari originat per les
confluències de masses d'aire
fred, pròpies de l'estació de l'any, i
l'entrada de vents de llevant.
Aquest fenomen va afectar al
triangle de poblacions constituït
per Benicarló, Peníscola i Alcalá
de Xivert. 

LES ACTUACIONS
PREVISTES PER LA
CANALITZACIÓ

El PATRICOVA preveu per al
municipi de Benicarló la
disminució del risc d'inundació
que afecta als nuclis urbans
costaners de tipus turístic dels
municipis de Peníscola (al sud) i

Benicarló (al nord), mitjançant la
construcció d'un dic per la marge
esquerra i la canalització de la
Rambla d'Alcalá en les partides
Sanadorlí i Solades, amb longitud
total de 2.600 metres, i fins a la
desembocadura. A més, es
preveu la construcció de dics i
reforestació parcial de la conca
amb l'objectiu de disminuir els
cabals punta i sòlids (laminació
d'avingudes i millora de la qualitat
del mitjà). El projecte ara redactat
i sotmès a participació pública
preveu també la millora del
drenatge transversal de la N-340,
facilitant la permeabilitat hidràulica
de l'eix que defineix l'actual N-
340, de tal manera que
s'augmente puntualment el seu
drenatge transversal. En la
mateixa situació es troba la línia
de ferrocarril. 

Les actuacions projectades
buscaran mitjançant intervencions
toves millorar el drenatge
transversal de la infraestructura
en aquells punts on els barrancs
que descendeixen des dels
vessants orientals de les
muntanyes propicien el tall
temporal d'aquesta infraestructura
per insuficiència o inexistència de
les pertinents obres de drenatge

transversal. Aquestes actuacions
es complementaran amb obres de
millora del drenatge longitudinal
en la part occidental del terraplè
ferroviari. 

Especial atenció es prestarà al
drenatge transversal existent en
l'actual encreuament de la rambla
amb la infraestructura ferroviària,
obra de drenatge que s'ha
manifestat insuficient en recents
episodis turmentosos. Les obres
s'encaminaran en aquest punt a la
modificació parcial derl traçat de
la rambla d'Alcalá de manera que
es disminuïsca el cabal a
trasbalsar per aquesta obra de
drenatge. Cal recordar que en el
terme municipal de Benicarló, el
projecte es refereix a la
canalització de la Rambla d'Alcalá
des de les proximitats del pont de
la N-340 (T.M. de Peníscola) fins a
la secció de la Rambla situada a
800 m de la desembocadura
d'aquesta al Mediterrani, ja en el
T.M. de Benicarló. En aquest punt
enllaçarà amb l'actuació que
realitza la Conselleria
d´Infraestructures i Transport,
concretament en el Pk 0,800 de
les obres de Canalització de la
Rambla d'Alcalá en zona urbana,
Benicarló (Fase 2).

ve de la pàgina anterior
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El PATRICOVA preveu per al municipi de Benicarló la disminució del risc d'inundació...

Els joves de Benicarló d'entre 12 i 16 anys tindran
aquest estiu l'oportunitat de gaudir d'un campus
multiaventura centrat en activitats relacionades amb la
naturalesa. El campus s'emmarca en el programa
Generacció, que busca fomentar l'oci saludable entre els
joves. 

Les regidories de Benestar Social i Esports han organitzat
conjuntament un campus per a aquest mes de juliol dirigit a
joves que se centrarà en la pràctica de l'esport i més en
concret a conèixer la naturalesa a través de l'esport, amb
activitats com eixides amb bicicleta, senderisme, excursions,
paintball o tallers educatius. El contacte amb la naturalesa
serà, de fet, el nexe comú de totes les activitats, que tenen
com objectius bàsics, a més de fer passar un bon estiu als
joves, inculcar-los valors com l'autonomia, la responsabilitat o
la cooperació, fomentar el contacte amb altres joves, donar a
conèixer nous esports, ensenyar-los a gestionar el seu temps
d'oci i fomentar el respecte pel medi ambient, entre uns altres. 

El campus, que coordinarà l'empresa Locum Nord,
especialitzada en l'oci juvenil, servirà per a continuar amb la
línia de treball del programa Generacció, que coordina
Benestar Social i que pretén fomentar alternatives d'oci
saludable entre els més joves. En aquest cas, a més, l'objectiu

serà també crear bons hàbits a l'hora de practicar l'esport i
promoure hàbits de convivència. 

El campus es dividirà en dos torns amb una capacitat
màxima de 50 persones per cada torn, que seran del 4 al 15
de juliol i del 18 al 29 de juliol, en horari de dilluns a divendres
de 16.30 a 20 hores. El preu de la inscripció serà de 40 euros,
que es destinaran a recuperar part de la inversió de 9.500
euros que costarà el campus. 

Les inscripcions seran del 20 al 23 de juny en el Centre
Social Municipal "La Farola", en horari de 9 a 14 hores pels
matins i de 17 a 19 hores per les vesprades.

text i foto VICENT FERRER

Esports i Benestar Social organitzen un campus d’estiu per a joves

Canvi d'hora presentació i sorteig de grups en els tornejos d'estiu de futbol-sala. 

S'informa a tots els participants i afeccionats en general, que el sorteig i lliurament de reglaments del XXXI
Torneig d'Estiu "Ciutat de Benicarló" de Futbol Sala se celebrarà el divendres 24 de Juny, a les 19,00 h. en la
Sala de Premsa del Pavelló Poliesportiu Municipal i serà obligatòria l’assistència del Delegat i Capità de cada
equip participant. Prèviament, a les 18,00 h. es realitzarà el sorteig per al Torneig Infantil/Cadet. 

El projecte es refereix a la canalització de la Rambla d'Alcalá des de les proximitats del

pont de la N-340 (T.M. de Peníscola) fins a la secció de la Rambla situada a 800 m de la

desembocadura d'aquesta al Mediterrani.
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LOCAL ESPORTS

Dos punts de vista enfrontats per a un mateix problema. I
enmig del conflicte, joves que desitgen practicar esport i que
salten les tanques dels col·legis públics per a fer-ho. El
problema a Benicarló no és nou però de forma cíclica, torna a
saltar a la palestra. Ara ha estat el Bloc qui, en boca del seu
secretari local, Eladi Giner, va denunciar que “els joves es
veuen obligats a saltar perilloses tanques per a practicar
esports” i que “la policia actua contra ells”. La resposta des del
consistori és contundent. “La policia està fent el seu treball,
perquè les pistes d'un col·legi són les pistes d'un col·legi”,
assegurava l'alcalde en funcions, Marcelino Domingo. En
Benicarló, segons va recordar l'edil, existeixen a la disposició
dels afeccionats als esports “la Pista Jardí-apta per a practicar
futbito- i les annexes del Pavelló poliesportiu municipal”,
ambdues obertes al públic. Però pel que sembla, no són
suficients per a satisfer la demanda atés que, quasi
diàriament, la Policia Local es veu obligada a desallotjar els
patis de col·legis que disposen de pistes de bàsquet o futbol. 

Aquestes actuacions, com va denunciar el secretari local
del Bloc, “són molt trists: veure que la policia ha d'actuar per a
identificar i tirar als xiquets i adolescents que en caps de
setmana o fora de l'horari escolar, salten la tanca per a poder
practicar sanes aficions com l'esport”, va indicar Giner.
Segons el secretari local “es tracta als joves com si feren

alguna cosa  il·legal, quan l'única cosa que estan fent és
passar-s’ho bé”. En aquest sentit, va lamentar que “zones que
eren de pràctica lliure de l'esport com la pista del Casal
Municipal duu massa anys ocupada per aules prefabricades o
barracots amuntegats, mentre els metres dotacionales de
pràctica esportiva no augmenten a pesar de fer-lo la població
en general”. Les actuacions dels joves, va assegurar Giner,
demostren “com hi ha necessitat d'espais per a la pràctica de
tota classe d'esports”. Sense anar més lluny la cèntrica font de
la plaça de la Constitució “és ja una pista per a la pràctica del
skate i de la bicicleta. La zona és compartida sovint per
xiquets i pares jugant a la pilota, i els nombrosos vianants que
transiten per ella”, a l'haver-se anul·lat també la pista que
existia de skate, va lamentar Giner. 

Per tot això el Bloc va anunciar que proposarà una moció
perquè s'estudie que els xiquets puguen utilitzar les pistes
esportives dels centres educatius públics i concertats per la
“falta evident d'aquest tipus d'infraestructures i pistes
publiques”. A la seua entendre, la realitat topa amb “la
propaganda oficial i l'oferta esportiva municipal per a l'estiu,
limitada i no a l'abast de tots pels preus que se solen fixar”.
L'alcalde s'ha mostrat d'acord amb la proposta, que, al seu
entendre, podria solucionar la situació. I és que en aquests
moments “si se salten la tanca i passa alguna cosa, la
responsabilitat és nostra”. De moment, Domingo no considera
que existisquen problemes en les infraestructures esportives
de la ciutat.

text NATÀLIA SANZ

SALTEN LES TANQUES DELS COL·LEGIS PÚBLICS PER A PRACTICAR ESPORT

El passat cap de setmana se celebrava en el Pavelló
Municipal de Benidorm una nova edició del Campionat
Autonòmic de Gimnàstica Rítmica, en el qual van participar
un total de 206 gimnastes que s'havien classificat en els
respectius Campionats Provincials i, on la benicarlanda Alba
Ciurana es va proclamar campiona de la seua categoria. 

La jove gimnasta del Club Mabel Benicarló va haver de
competir, en el nivell federació per a prebenjamins, amb
altres 18 gimnastes i malgrat la seua poca experiència va
aconseguir transmetre sobre la pista tot el que al llarg de
l'any havia après en el gimnàs benicarlando, realitzant un
exercici molt complet que després de les votacions de les
jutges li va valdre la medalla d'or. 

Un èxit més per a Manola Belda i totes les entrenadores
de l'equip benicarlando, que any rere any segueixen sumant
èxits esportiu, amb una base de gimnastes que sembla
inesgotable i és l'enveja de clubs amb major potencial, tant a
Alacant com a València.

text  i foto VICENT FERRER

Alba Ciurana guanya el campionat autonòmic a Benidorm

El Benicarló FS ha donat a conèixer la llista
de jugadors que no continuaran al club la
pròxima temporada, una vegada que la directiva
haja llegit l'informe de l'entrenador Juanlu
Alonso. 

Bruno Rocha “Chaguinha” ha estat
traspassat al Lobelle Santiago després que el
club gallec haja passat per caixa. La resta de
jugadors acabaven contracte, encara que potser
haja pogut sorprendre a l'afició algun dels noms. 

No seguirà en el club benicarlando José
Antonio Fernández “Joselito”, Rudimar Venancio
“Xapa”, Francisco Jesús Jiménez Román
“Chicho”, i Enrique Arias Ros “Kike”. Cas a part
és el de Retamar, que es va lesionar davant el
Caixa Segòvia i que havia arribat a un principi
d'acord amb el Sala 10 Zaragoza. 

Recordar que el club ha anunciat els
fitxatges de Víctor López i Raúl Manjón, a més
de que Vadillo seguirà un any més, malgrat els
intents del Fisiomedia Manacor per fer-se amb
els seus serveis. 

Segueixen en l'equip els porters Gus i Iván;
els jugadors de camp Vadillo, Lolo, Javi Alonso i
Gonzalo, és per això que s'espera que el club
fitxe a quatre jugadors més i tanque la nova
plantilla. 

El club està intentant tancar la resta de
fitxatges per a donar-los a conèixer davant els
afeccionats en l'assemblea general de socis que
se celebrarà aquest dijous a la nit en l'Auditori
Municipal.

text  i foto VICENT FERRER

Cinc jugadors no seguiran la propera temporada en el Benicarló FS

“Els divendres del Setrill”

Lloc: Local social Penya Setrill
Data: 24 de juny de 2011
Hora: 20,00 h.

Titol: 
“Ante una vejez larga y complicada, 
propuestas jurídicas”.    

Conferenciant: CARLOS GANZENMÜLLER ROIG

Dos punts de vista
enfrontats per a un
mateix problema. I
enmig del conflicte,
joves que desitgen
practicar esport i
que salten les
tanques dels
col·legis públics per
a fer-ho.
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LOCAL LOCAL

Quasi tres anys després de la col·locació de la primera
pedra, els benicarlandos veuen més prop la conclusió de les
obres del nou Centre de Salut Integrat. La Conselleria de
Sanitat adjudicarà esta setmana el Pla de Muntatge del Centre
de Salut Integrat (CSI). L'empresa que resulte adjudicatària
disposarà del termini d'un mes per a instal·lar tot l'equipament.
Aquests dies s'estan realitzant treballs per a acabar les obres
d'adequació de l'entorn, inclosa la retirada de materials i de les
tanques de seguretat. La data que l'ajuntament de Benicarló
ha donat per a inaugurar definitivament les instal·lacions és
finals d'agost o primers de setembre. Una vegada feta la
inauguració, s'iniciarà el trasllat de l'actual centre de salut del
carrer de Peníscola a les noves instal·lacions, amb més d'un
any d’endarreriment pel que fa als plans traçats inicialment,
que contemplaven que els treballs estigueren finalitzats al juny
del 2010. 

La conselleria de Sanitat ha realitzat una inversió de 2,3
milions d'euros per a la construcció del centre. Les obres van
començar a finals del 2008 i el nou centre constarà d'una
superfície construïda de 2.400 m2 i disposarà de 10 consultes
de medicina general i 6 d'infermeria, 3 consultes de pediatria i
3 d'infermeria, una consulta d'odontòleg-higienista dental,
àrea de maternal (1 consulta de matrona i una sala d'educació
sanitària), àrea de rehabilitació (1 consulta de fisioterapeuta i
un gimnàs), àrea de treball social, àrea d'extraccions
perifèriques i un àrea d'atenció continuada. L'objectiu és que
quan el nou centre de salut entre en funcionament entre el 80
i el 90% de les consultes mèdiques d'especialitats es realitzen
en aquestes instal·lacions sense necessitat que els pacients
hàgen de desplaçar-se a l'Hospital de Vinaròs. En aquests
moments, l'ajuntament de Benicarló treballa en la resolució de
la urbanització del carrer Terrers, adjacent al centre i
necessària perquè els visitants disposen d'uns accessos
dignes a les noves instal·lacions.

text NATÀLIA SANZ

EL CSI DE BENICARLÓ ESTARÀ ACABAT A FINALS D'AGOST 

El Patronat de La Llum de les Imatges ha aprovat el
calendari de la pròxima campanya de restauració patrimonial i
exposició que desenvoluparà aquesta institució, amb l'elecció

de Vinaròs i Benicarló (Castelló) com pròximes ciutats seus
d'aquests esdeveniments culturals, segons acord adoptat en
la reunió que ha estat presidida per la consellera de Cultura,
Trini Miró. Està previst que l'exposició siga inaugurada en la
primavera de 2013, un any després del que es va anunciar en
un principi. "Amb anterioritat es desenvoluparà la labor de
restauració del patrimoni històric-artístic que acumula aquesta
demarcació, amb l'elecció dels edificis que actuaran com a
seus, i de les obres que donaran contingut a aquesta pròxima
mostra", ha assenyalat la consellera de Cultura. Els següents
passos en el calendari de la pròxima mostra seran l'elecció
dels comissaris i del patrimoni moble i immoble que serà
intervingut per La Llum de les Imatges, segons ha informat el
Consell. Per tant, encara està en l’aire els llocs on es exposarà
la mostra, tot  i que és més que probable que la seu central
siga la parroquia de Sant Bertomeu. La de Sant Pere, també
està en el punt de mira de les autoritats com a espai expositiu. 

text REDACCIÓ

LA LLUM DE LES IMATGES, AL 2013

Ha tingut lloc al Col·legi de la Consolació l'aplec Coral
de Primavera que la Coral Gent Gran del Club de la
Tercera Edat de Benicarló organitza cada any en arribar
els dies de juny.

La coral convidada en aquesta ocasió va ser el cor
anomenat Cor de Cors Joves de Torreforta, un barri de
la ciutat de Tarragona.

Un èxit de sensibilitat i de germanor entre dos
conjunts estimadors de la música.

text JAUME ROLÍNDEZ foto SONIA FERRER

Aplec Coral de Primavera

Benicarló està decidit a traure rendiment econòmic de les
teulades dels seus edificis públics mitjançant la instal·lació de
plaques solars en ells. El primer que ho tindrà és de l'Auditori
Municipal, on s'han instal·lat  1.044 panells solars sobre una
superfície de 1.200 metres, que ingressaran en les arques
municipals entre 30.000 i 40.000 euros a l'any. Esta setmana
es realitzava la recepció de l'obra d'acondicionament i
instal·lació de plaques solars de l'auditori municipal, que ha
suposat una inversió de 400.000 euros, procedents dels Plans
E. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, es felicitava de
l'ingrés extra que aportarà a les arques municipals aquestes
plaques solars, “que en els temps que corren és molt bo”. Tant
és així que des del consistori “ja ens estem plantejant fer-lo
també en altres edificis municipals, com el sostre de la
piscina, que té també una excel·lent orientació”. Domingo va
considerar que “pot ser un món interessant per a explotar-lo”.
Les obres de condicionament de la coberta han patit cert
retard a causa de les inclemències del temps, que han impedit
que es pogueren lliurar dins del termini establit en el
contracte. 

D'altra banda els fons estatals també han servit per a
canviar tota la coberta de l'edifici de l'auditori, unes
instal·lacions reconvertides de l'antiga fàbrica Fontcuberta. La
teulada no havia estat pràcticament reparada des de la
restauració de l'edifici i eren nombrosos els problemes
derivats de goteres i humitats que patien els alumnes del
conservatori en les seues aules. L'arquitecte municipal, Luís

Pérez, va incidir que “havia perill que caiguera” donat l'estat
en el qual es trobava. De fet, la vista a l'interior desvetla que
encara es conserven resta de la primera instal·lació elèctrica
efectuada per a instal·lar les oficines de la fàbrica, amb
estructures de fusta suportant fusibles i cables de tela. La
instal·lació d'envans tipus sándwich prefabricats ha eliminat
els problemes de filtracions d'aigua existents en el sostre de
l'edifici.

I Benicarló va concloure l'última obra del Pla E obrint al
públic les dues primeres plantes de la Casa Consistorial.
L'antic palau de la Baronessa ha estat remodelat en part per
a adaptar-lo a les necessitats actuals, a més de fer-lo més
accessible a les persones amb mobilitat reduïda. Les obres de
reforma de l'Ajuntament estan pràcticament acabades i ja s'ha
obert l'accés per la façana principal. A partir d'ara, el servei
d'atenció al ciutadà se centralitzarà en un mateix espai, de
manera que les gestions relacionades amb el Registre
d'entrada, la gestió tributària i el padró d'habitants es
realitzaran en la planta baixa, així com el servei de recaptació
executiva. El departament de Cultura, que s'havia traslladat
temporalment a la tercera planta, tornarà en breu a la seva
anterior ubicació, amb accés des de la plaça de l'Ajuntament.
Precisament amb la reforma, l'accés a la plaça de
l'Ajuntament es podrà fer des de Ferreres Bretó, sense
necessitat de donar la volta a l'edifici. La reforma de
l'Ajuntament és l'última obra que quedava pendent dels plans
estatals, amb un cost de 248.000 euros. Esta setmana també
han conclós les obres de reurbanització del carrer Cèsar
Cataldo, que ja ha estat obert al trànsit. 

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ COMENÇA A TRAURE BENEFICI DE LES SEUES TEULADES 
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La segona edició del projecte
Hada està a punt de finalitzar a
Benicarló amb un balanç molt positiu
pel que fa al treball realitzat amb joves
i dones que necessiten orientació
laboral. 

Es tracta d'un programa de la
Regidoria de Benestar Social
subvencionat pel ministeri de Treball i
cofinançat per Font Europeu per a la
Integració. Durant els últims tres mesos,
desenes de joves i dones de Benicarló
han participat en el programa Hada II "Per
la dignitat de les persones", un projecte
que té com objectiu incidir en les
necessitats específiques dels joves i de
les dones treballadores immigrants i
autòctones, per a contribuir en la millora
de les seues capacitats i condicions
sociolaborals. En concret, els integrants
del projecte han participat en tallers
d'orientació i formació laboral i han realitzat visites
pràctiques per a conèixer la realitat del mercat laboral.
Així, s'han desplaçat a Vinaròs per a inscriure's en el
Servef, han visitat diverses empreses de treball
temporal i han participat en sessions pràctiques per a
treballar les capacitats i condicions necessàries per a
aconseguir un lloc de treball i mantenir-lo. També han
après a redactar el seu currículum i la carta de
presentació i pròximament iniciaran un curs de
formació en capacitats informàtiques en el qual
col·labora l'empresa APP Informàtica. 

Una de les activitats més
interessants del projecte ha estat la
col·laboració amb el Taller d'Ocupació
"Benicarló cuida l'entorn", gràcies al
qual els participants en el programa
han pogut conèixer de primera mà el
treball dels diferents grups que
integren el Taller i les experiències dels
alumnes que participen. Més
concretament centrat en el col·lectiu de
dones, s'han realitzat tres cursos per a
millorar la seua formació, orientats a
les tasques del treball de la llar, a la
cura de persones depenents i de
persones amb Alzheimer. L'última
activitat del projecte es preveu que
siga una trobada conjunta, a finals
d'aquest mes, per a donar un
reconeixement a la implicació i el
compromís de les persones que han
participat en el programa. 

D'altra banda, els alumnes del Taller d'Ocupació
"Benicarló cuida l'entorn" han visitat el Parc de
Bombers de Benicarló per a formar-se en la prevenció
i extinció d'incendis. Aquesta formació s'inclou en el
mòdul de prevenció de riscos laborals. Els alumnes de
les quatre especialitats del Taller d'Ocupació continuen
ampliant la seua formació en la prevenció de riscos
laborals i han visitat recentment el Parc de Bombers de
Benicarló, on han rebut informació teòrica i pràctica
sobre la prevenció i extinció d'incendis.

BENICARLÓ FORMA A ATURATS AMB PROGRAMES ESPECIALITZATS

text  NATÀLIA SANZ

Sra. Directora de La Veu de Benicarló:

El passat cap de setmana vaig haver d’apagar la
televisió. Estava mirant el telenotícies i hi apareixen els
alcaldes d'alguns pobles i ciutats. Aixecaven la vara, símbol
del seu nou càrrec, la besaven manifestant una gran
alegria, celebrant un triomf. Em va fer l'efecte que
acabaven de guanyar una competició de tir a la guatlla. Sí.
Igualet! Tenien la copa a les mans del Tiro a la Codornís.

Jo crec que en una situació com la que tenim a l'estat
espanyol d'una crisi a la que no se li veu eixida, ni
perspectives de veure-la, amb molts milions de parats, un
càrrec polític és d'una responsabilitat molt gran. Un alcalde
ha d'estar molt preocupat per tots els seus ciutadans dels

quals molts estan a l'atur. Però no, els nostres alcaldes
celebren la victòria i són feliços: han guanyat i, ells i els
seus regidors, seguiran guanyant durant uns quatre anys
més un bon jornal que no es mereixen. I a més dels sous
molt més alts que qualsevol treballador, tindran informació
privilegiada que si la poden aprofitar, segur que
l'aprofitaran.

I el numeret de les creus ... De vergonya! Juren davant
la creu per a després confessar-se al capellà que és de la
mateixa corda dels presumptes robatoris i, com lo Nostre
Senyor és tot misericòrdia, els perdonarà i aniran al cel.
Quina vergonya!

Un indignat

Sembla que la casa de la imatge té els dies comptats. Situada al carrer sant
Joan, encara restava amb tota la seua façana intacta que, si les coses no
canvien, donarà pas a algun que altre edifici, nou, que molt tindrà a envejar de la
senyorial façana que ara té. Llàstima que el sentit de la rehabilitació per conservar
el nostre patrimoni, i més en la zona en que està, no és el que més abunda en
aquest poble. Si es conserva algun que altre arc, tot i que siga per fer bonic,...
benvingut!

FOTO!

DE FORENSES I ALTRES ACUDITS

El forense que ha fet de conseller d’educació, els últims
anys a València –Font de Mora-, no vol acomiadar-se del
càrrec, sense obsequiar-nos amb nou acudit i deixar
postergat a la morgue al sistema educatiu valencià. Ara i
com a final de trajecte, anuncia la implantació d’un
programa “trilingüe” (?) amb la intenció de foragitar la
llengua pròpia, de les escoles valencianes, on el castellà
mantindrà el seu predomini absolut, amb una pàtina
d’anglès i una paròdia de valencià. Res semblant a l’actual
sistema d’ensenyament en valencià, on l’alumnat
incorporat –un 30% del total- esdevé –justament!-

competent en les tres llengües: la pròpia del territori, la
castellana i l’anglès. Mentre l’altre 70% -en castellà- ni tan
sols reeixia en la llengua espanyola.

I és que –com acrediten totes les investigacions, des de
fa més de cent anys- només des del bilingüisme actiu es
pot bastir un sistema plurilingüe. Ells –els “populars” -, però,
per tal de no reconèixer una tal evidència, volen sumir en la
ignorància lingüística, fins i tot al 30% actual de les línies en

valencià i generar promocions d’analfabets sine die...amb
el beneplàcit –pel què sembla- d’una majoria ciutadana
còmplice.

Marc Antoni Adell
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Una parada a la portada. El lector
amb memòria sap que és compartida
per dues fotografies que fan
referència a temes diferents. A la de
dalt es veuen uns colombros,
hortalissa com se sap ben pareguda al
carabassí, i diu literalment: “La crisi
del cogombre enfonsa el camp
benicarlando”. Deu ser cert. A la de
baix apareixen un grup de regidors del
PP acompanyats pels incombustibles
Mundo i Redorat i diu: “El repartiment
de les regidories”. Per un moment,
només per un moment, he pensat que
els textos de les imatges estaven
canviats. Com em traeix el
subconscient!

Tiro avant. Llijo que l’actuació del
govern alemany en tot l’afer del brot
d’e.coli ha estat si més no imprudent.
La gent d’aquestes terres nostres ha
estat per tradició prudent i assenyada,
però aquells que podríem anomenar
de l’Espanya profunda sempre han
estat més tremendos. Dic això perquè
em crida l’atenció que a hores d’ara ni
des d’intereconomía, la razón i mitjans
afins no s’ha cridat a cap tipus de
mobilització popular contra els
productes alemanys. No deixa de ser
curiós que aquesta gent només se’n
xalen fent boicots al cava català i
coses semblants. A que sí, senyora
Garcia, a que és curiós? Una altra
cosa –una altra poca lliga- per què hi
ha gent d’ací que al meló de moro que
es veu clarament que és meló de
moro li diu meló d’Alger, com si fórem
de Déu sap on? Si en vorem de coses!

A la pàgina quatre es fa una
detallada anàlisi de com quedaran
distribuïdes les tasques dels regidors
populars a l’Ajuntament. Literalment
l’alcalde ja ha anunciat que aquesta
serà una “legislatura molt, molt difícil”.
Com si fóra GuardioIa, escolte’m. I ara
què farem? Amb menys diners, ens
podem anar oblidant de grans
carreteres i necessàries
infraestructures. Li seré clar. Em
sembla curiosíssim (o penosíssim, no
ho sé) que durant anys i panys hem

tingut un govern municipal del mateix
color que el de la Generalitat
Valenciana i ací hem vist com ens
passaven per dalt, per baix i pel costat
i no n’agarràvem ni una. Qui estava al
front del consistori en aquella època
que totes ponien i no va saber fer que
a Benicarló en ponguera cap? Que es
faça memòria, que facen memòria els
joves que amb tanta il·lusió estan al
capdavant de l’Ajuntament. Que miren
la foto de la portada i la d’aquesta
mateixa pàgina quatre. Amb els anys i
les legislatures canvien totes les
cares. Totes?, no! n’hi ha una que es
manté discretíssima a la manera
tancrediana. I no hase falta desir nada
más. 

A les pàgines centrals apareix un
manifest per l’ensenyament
plurilingüe de qualitat i que defensa
l’ús del valencià. No ho signa ningú
això, i fa lleig. Cal suposar que deu ser
d’algun sindicat o de la gent d’Escola
Valenciana. El senyor Fontdemor (no,
no estic fent acudit sobre el seu ofici
de forense) s’ha acomiadat de la seua
conselleria amb una altra
astracanada, un altre esperpent.
Primer va ser la Ciutadania en anglés,
després el xinés mandarí i una cosa
curiosa que és que es faran les

classes en anglés, castellà i, si ve bé,
alguna en valencià. Avui estic sincer i
segurament bròfec. Mire si algun dia
mano jo, on siga, imposaré –sí, sí, ha
llegit bé, imposaré- el valencià fins
que jo considere que ja ha assolit un
nivell de normalitat suficient, no cal
més gran que el del castellà a
Salamanca, per exemple, però
tampoc més menut. I a partir d’ací que
vinga l’anglés o el que ens vinga de
gust. Això, senyora Garcia, no ho fa
l’aigua; li estic escrivint mentre vaig
assaborint un fumejant rebentat (toma
rebentat!) de rom... no manaré mai
enlloc, veritat, senyora meua?

Els breus apunts de Marc Antoni
Adell cada dia m’agraden més.
Sempre punyents, sempre al flare. 

Ja me’n vaig. Celebro que el bo de
Raül Burriel seguisca veient el món no
des del més estricte pessimisme; és
jove i això ho perdrà. També celebro
que Joan Heras haja estat el primer a
parlar a La Veu de què són les CUP i
que encara use expressions tan
entranyables com ara Països
Catalans. I naturalment, celebro
moltíssim que la Comissió d’Experts
Fallers haja posat una mica d’ordre en
tot l’embolic aquest de les falles. Un
glopet més i au, ja me l’he acabat. 

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

text EL LECTOR

Primer que res volem agrair l'atenció d'alguns de
vosaltres que assistiu o demaneu informació sobre tot el
que estem fent. Sincerament, vos agraïm que no ens
deixeu oblidats i muts als mitjans de comunicació.
Aprofitem per a dir-vos, que si volguereu indignar-vos
amb la situació d'aquest sistema podrit i corrupte no
dubteu en assistir a les assemblees del poble. Dissabtes,
a les 19.00 hrs, al Ferreres Bretó.

Aquest cap de setmana, amb motiu de la investidura del
nou ajuntament, la Comissió d'Acció Col.lectiva de
l'Assemblea dels INDIGNATS, van montar un acte paral.lel per
a investir el poble. Tots aquells ciutadans que van voler
participar en l'acte van ser investits -amb jurament i banda
inclosa- com a regidores i regidors del poble. Aquest acte
estava carregat de simbolisme i crítica d'un sistema que els
indignats consideren que està perdent tota la legitimitat i
capacitat de gestiò competent en una societat democràtica
real.

Abans de la performance, part dels Indignats van fer una
cercavila pel centre urbà convidant els ciutadants a la
cerimònia d'investidura del poble ja que per als indignats és un
objectiu primordial el fet d'anar sumant ciutadans crítics i
creatius. Durant tot el matí al Ferreres Bretó es va donar
informació sobre: sous dels regidors, Pacte de l'euro, objectius
concrets del moviment Democracia Real Ya, resums de les
anteriors assemblees locals, informació sobre el sistema
electoral i es van recollir signatures en format instància per a
demanar al nou Ajuntament una gestió transparent i amb uns
sous i despeses solidàries amb la situació de crisi econòmica

actual. Aquestes instàncies s'entregaran en uns dies a
l'ajuntament i els Indignats asseguren que hi haurà un
seguiment exhaustiu en la gestió dels recursos de
l'ajuntament.

Indignats informa que la pròxima assemblea serà dissabte
18, a les 19:00 hores, al Ferreres Bretó (plaça dels Indignats). 

Convoquem a tot aquell indignat, decepcionat, tímid, aturat,
pensionista, hipotecat, amb fills, solitarí,. apolític i tot aquell
ciutadà que vullga plantar-li cara a aquest sistema corrupte,
que ens està destruint, vinga a manifestar-se el 19 de juny a
les 19:00 hores des de Ferreres Bretó. Demanem la màxima
assistència i convidem els ciutadans d'altres pobles on no hi
hagi manifestació convocada. També demanem vindre amb
tota la indignació i a l'hora amb tot el civisme: aquest moviment
està fonamentat en el respecte i la tolerància.

El moviment continua i va sumant indignats!

text benicarlo.tomalaplaza.com

INDIGNATS



Els discursos i els fets
Vivim dies convulsos perquè la

veritat trau el cul, sempre
imprevisible, on menys te l’esperes i
uns i altres queden retratats amb les
vergonyes en l’aire. Enmig del soroll
d’espases en què s’ha convertit
enguany la constitució
d’ajuntaments, llegim la crònica
amable de la sessió d’investidura de
Marcelino Domingo. “Tranquil·la,
protocol·lària i emotiva”, diu la
cronista. El nou alcalde va recordar
son pare, recentment desaparegut,
amb la veu enrogallada i l’oposició
va marcar terreny (?) oferint
col·laboració. Són els  tòpics que ja
coneixem de cada nou cicle: “una
oposició contundent però
constructiva”, “les nostres propostes
per a fer un Benicarló millor”,
“aquesta és una època difícil, el més
important és el nostre poble”... poca
cosa relacionada amb el que passa
al carrer. Potser només la referència
de Xaro Miralles a l’elevat índex
d’abstenció registrat en les últimes
municipals, qüestió que ella posava
sobre la taula i que immediatament
deu haver passat a millor vida.
Veurem com queda la cosa. De
moment podem prendre-li la paraula
a l’alcalde reincident quan diu que
“no podem mirar colors polítics” i
recordar-li-ho més endavant. 

I la vara?
Per cert, la vara d’alcalde es

resistia a anar a parar a mans de
Marcelino. Pepe Sánchez,
encarregat de fer-li entrega del
símbol, no la trobava. Damunt la
taula no estava, en terra tampoc...
on està la vara d’alcalde? Mira i
remira, busca i rebusca... i quan ja
començava l’auditori de la sala de
plens a preocupar-se i Marcelino a
suar apareix... amagada sota el la
taula. Algú havia tingut la brillant
idea de deixar-la allí i ja podia
buscar-la el pobre Sánchez, ja...
Teniu sospitosos?

Pamflet
Nova edició del diariet Crònica de

Benicarló a major glòria del partit
que té majoria absoluta a
l’ajuntament. Òbviament la notícia
de portada, amb grans titulars, “El

partido popular volverá a gobernar

con mayoria absoluta”, tot i que la
foto de portada és dels 300 veïns
del Pla Integral d’Ocupació Motiva’t

(no estan tots, òbviament). Ara, el
que no acabem d’entendre massa la
raó per la qual, al titular les paraules
“Partido Popular” apareixen en roig.
Deu ser un lapsus de qui ho ha
maquetat o ho haurem de llegir
entre línies? De tota manera, quan
entres a dins a la notícia, no fa falta
color “Las urnas otorgan una victoria

aplastante al Partido Popular”. No
cal dir res més. O sí? 

Pamflet (i 2)
En fi, que poca cosa ha canviat,

manen els de sempre, surten a la
foto els de sempre, sense el faraó
que acaparava portades i, tot i el
canvi... de legislatura, només, les
notícies segueixen sent blaves, molt
blaves, i repetides dels diversos
mitjans de comunicació locals i
comarcals. Benicarló va bien...
continua igual. Ja veureu com al
pròxim Marce acapararà portada,
fotos i notícies i de l’oposició, ni de
la d’abans, ni de la d’ara... ni parlar-
ne. I per què serveix aquest
pamflet? Després parlen de

nosaltres però segur que ací Kuen-
ka ha eixit més vegades retratat que
els regidors de l’oposició al Crònica

de Benicarló... 

Amanece como puedas

La setmana passada l’Adoración

Nocturna Española de Benicarló va
celebrar els 125é aniversari de la
seua constitució, certificada pel
promotor de la confraria a Espanya,
Luis de Trelles y Noguerol el 1886.
Deu ser una de les institucions més
antigues de la ciutat, no? Per a
commemorar l’efemèride els
responsables van omplir sant
Bartomeu de benicarlandos i
forasters allà cap al tardet i no els
van deixar abandonar el centre,
amb l’excusa de la vigília
extraordinària, fins al cap de sis
hores. Sis hores! Qui més qui
menys ja es duia la mà al ventre
perquè els grinyols de la fam se
sentien per damunt del Te Deum i
del regina Coeli... Al final, pensaven
alguns fidels, han promés un
refrigeri i,  en correspondència amb
la solemnitat, no serà poca cosa.
Però mocats es van quedat quan els
van allargar, cap a la matinada un
gotet de xocolate com si estiguérem
de falles. Quin despago! I damunt
les inversions en oració no
desgraven i només es liquiden a
termini vençut...

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

OPINIÓ

Diguem-ho clar: la proposta de decret del Govern
Valencià del PP no és promoure el plurilingüisme. La
finalitat és just la contrària: el monolingüisme
castellà per defecte. Això sí, disfressat de modernitat,
amb molt de bombo per a l’anglès. L’embolcall és
fashion; el contingut, enverinat. Vegem per què.

En primer lloc, l’única llengua en què s’ha difós la
proposta de decret ja dóna una pista de com aniran la
resta de coses: només en castellà. No he vist enlloc la
versió en català, ni tampoc en anglès. Però el contingut
encara és molt pitjor. En el preàmbul s’afirma literalment
que “els programes d’educació bilingüe [...] han permès
donar una empenta a 
l’ensenyament del valencià [...] però les circumstàncies
socials, polítiques i econòmiques [...] obliguen a superar
un model actual que no sempre garanteix la presència
equilibrada de les llengües oficials”. És a dir, com que
s’ha avançat massa en l’ensenyament del català ara toca
redreçar l’anomalia i recuperar la supremacia del castellà.

Una altra novetat és la introducció de l’exempció de
l’assignatura de valencià al territori de predomini lingüístic
valencià. Fins ara qualsevol pare o mare la podia
demanar en el territori de predomini lingüístic castellà.
Ara també ho podrà fer en el de predomini valencià. I
compte que no parlem de l’ensenyament en valencià sinó
de valencià. Com s’explica, doncs, que un decret que
pretén assegurar el plurilingüisme permeta eximir d’una
assignatura i precisament de llengua? I per què sols
d’una i no del castellà i l’anglès?
L’article 2.6 recull una altra de les regulacions més
perilloses: “la llengua materna predominant entre
l’alumnat en què es vehicularan els àmbits d’actuació en
l’educació infantil la determinarà la Conselleria [...]
després que en cada centre docent es faça una consulta
de caràcter orientatiu i no vinculant a tots els pares,
mares o tutors”. És a dir, 
que la Conselleria s’atorga el dret a decidir la llengua en
què s’ha d’impartir la docència en cada centre, això sí, en
funció de la “llengua materna” i no del territori.

Aquestes previsions tenen uns resultats ben clars si
les combinem, per exemple, amb les de l’article 7, on es
regula que “el professorat emprarà en l’aula la llengua
materna predominant entre l’alumnat [...] si bé haurà de
tenir en compte la llengua de l’entorn social”. Notem que
en aquest cas, com en l’article 2.6, ja no parla de
predomini lingüístic sinó de “llengua de l’entorn social”, un
concepte nou que fins ara no 
s’havia fet servir en cap norma legal. L’aplicació
d’aquests preceptes a València, Alacant, Elx i les seues
conurbacions poden significar l’eliminació del valencià en
qualsevol dels seus col·legis.
I, per rematar-ho, mai més ben dit, cal parar esment al
pervers sistema de distribució de la llengua vehicular en
les matèries. Les socials, la història i la natura, en
valencià. Les matemàtiques, les tecnologies, la física i la
química, en castellà. La resta de matèries les determinarà
el Consell Escolar mitjançant un projecte lingüístic de
centre, però serà la Conselleria qui finalment l’ha
d’“autoritzar o aprovar”.

I on queda la introducció de l’anglès en les matèries
del suposat subject matter del decret? S’hi preveuen dos
programes: el plurilingüe inicial i l’avançat. Doncs bé, en
l’inicial l’única assignatura en anglès és la d’anglès i en
l’avançat, on es puga: les matèries que no s’han
d’impartir obligatòriament en castellà o en valencià.

Clar i català: el Govern valencià pretén vendre
l’embolcall cool i fashion del plurilingüisme equilibrat
valencià-castellà-anglès al 33 %. Però, de plurilingüisme,
ni mitja paraula. L’anglès fa de cirereta plurilingüe:
justifica el rètol però ni hi té presència clara ni sobretot
mitjans per a impartir-lo. La resta del “plurilingüisme
equilibrat” es resol així: eximir de l’estudi del valencià
(sols del valencià) amb la simple petició dels pares;
substituir el concepte de predomini lingüístic territorial pel
nou de “llengua de l’entorn social”; control decisori i
directe de la Conselleria centre a centre i una curiosa
fixació dirigista en les matèries que indica cap a on ens
vol portar: les considerades socialment més rellevants, en
castellà; i la resta, si l’entorn social i la Conselleria ho
permeten, es podran fer en valencià. I, si no, també en
castellà. Tres llengües en equilibri plurilingüe? ¡Una,
grande y libre!

Monolingüisme per decret

text  ALFONS ESTEVE

(Article publicat en El Temps, 

núm. 1409, de 14 de juny de 2011)

FORÇA PÚBLICA VERSUS FORÇA BRUTA

Més bruta que pública, a la vista dels últims -i ja
habituals- comportaments de la policia. I això és clarament
evident a València, on la força pública –és a dir, bruta- s’ha
tornat a revenjar contra els ciutadans i ciutadanes, que ara
mostraven la seua disconformitat, als voltants de les Corts
Valencianes, amb l’estatus privilegiat dels polítics,
especialment dels corruptes i processats, que estaven
prenent “possessió”. 

Pensàvem que aquelles tals mostres d’incivisme

antidemocràtic i inconstitucional de la força pública –és a
dir, bruta- calia atribuir-les a la incompetència i deixadesa
de l’anterior delegat del govern central, sr. Peralta, quan els
episodis del Cabanyal. Però no, amb la “nova” delegada,
sra. Botella, els comandaments policials continuen
campant lliure i impunement contra la ciutadania.

Pot ser serà que Spain is different, també en els
comportaments gens professionals de la força pública –és
a dir bruta-. 

Això serà.
Marc Antoni Adell



Últim ple
Ja hem tancat l’anterior equip de

govern amb pany i forrellat. I encara
sort! perquè la sortida va ser
apoteòsica pel que conten les
cròniques. I és que de tant en tant
sempre hi ha algú que dóna la
nota... encara que siga desafinada. I
així a l’acabar el susdit Ple el ja
exregidor de policia i cementiris, i
també sense cartera, semblava un
drac enfurismat. Queixalades de foc
li sortien a borbollons de la boca
quan se n’estava anant. Furor, però
furor, del bo, per no dir còlera era el
que destil·lava aquest bon home.
Semblava el Bruce Lee en aquella
peli clàssica de l’adolescència, quan
les arts marcials es van ficar de
moda, “El furor del Dragón”,
repartint estopa a tort i a dret... tot i
que siguera verbal i gesticulant. No
res, que el nostre exregidor no li va
caure massa bé el seu pas per la
política... que diguem. I menys el
comiat!

Últim ple (i 2)
En fi, i tot perquè els de la premsa

van voler fer la foto del comiat dels
últims del 2007! Allí que el bon
senyor no s’avenia a raons
malparlant a tort i a dret dels seus
excompanys amb paraules que ací
no reproduirem, no fos cas que ens
en caigués alguna... tot i els
testimonis que ho poden confirmar.
Al final, remugant, es va aconseguir
la foto de família. De la família
passada... i soterrada. Hi ha alguns
que això d’acomiadar-se amb
elegància... No-res, que sembla que
els papers que va perdre un dia
continua sense trobar-los.

Aposta
Ara, després del tancament de

l’anterior legislatura comencen les
“porres” per veure qui serà el
substitut natural del nostre
desaparegut i tan estimat faraó
“Kuen-ka. Si a la passada legislatura
les picabaralles van començar amb
l’exregidor Soriano i van acabar amb
el faraó, tot i reconèixer que aquest
no s’immutava quasi mai, veurem
ara qui li  agafarà el testimoni i serà
el megaregidor del nou equip
governant popular. Tot apunta que
els candidats seran les honorables

persones conegudes popularment
amb el renom del Salao i Quiterio.
Veurem qui té més aguant dels dos.

Comentaris
La sessió plenària ens deixava

imatges tan curioses (i
democràtiques) com aquesta: Jaime
Mundo i Jeroni Salvador com si
fossen companys de partit,
compartint comentaris durant
l’acte... de presa de possessió.

Observeu la prudent atenció que
para  el nacionalista -l’espanyol no,
l’altre-, la postura amatent, orelles
alerta, a les paraules sàvies de qui
acumula experiència des dels
fogons de sant Gregori a la institució
supervisora de la seguretat nuclear
autonòmica. Potser li senyala els
cabells mentre li recomana la seua
perruquera? Li diu que millor camisa
i americana en aquestes ocasions
que jersei de collet?

Ben acompanyat
L’exreporter de La veu, Gozalbo,

a la faena. Treballant. Ja sabeu que
aquest modest i parcial mitjà té la
virtut de llançar professionals que
oportunament s’integren a les
plantilles de publicacions serioses.
La llista és llarga i només
n’esmentarem una per ser la
primera i ocupar encara un lloc a les
nostres pàgines cada setmana: la
senyora Cristina Garcia, primera
directora de La Veu. Uns se’n van
perquè els ofereixen més
responsabilitats, pocs perquè els
prometen millor paga i uns altres per
avorriment, tant se val. El que no
ens havíem trobat encara és un
cohecho (entengueu suborn) com el
que ha protagonitzat l’enyorat Àlex
Gozalbo. Mireu la foto amb l’equip
d’assessores que li va prometre
Carles Capdevila, director del diari
Ara. Una estampa que deu haver fet
salivar el doctor Climent.

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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E sobre aço hoim nostra missa

de sent Spirit, el offici de sancta

Maria, per ço que el e la sua mare

nos guias en aquesta fazenda e en

totes les altres que nos fariem. E

faem adobar de menjar mentre

hoiem la missa, e menjam, e

sempre mantinent caualgam: e ab

nos no hauia sino ·VII· cauallers e

escuders quens seruien, e

officials nostres: e anch no

demanam negu adalill quens

guias, car nos per la cassa dels

porchs que soliem cassar en

aquela montanya algunes

uegades, pleuiem nosen nos que

auendriem en la carrera. E al dia

que exim de Terol passam pel

camp de Montagut e anam a

Uilaroja que es del Espital, e quan

uench ans de dia nos nos leuam e

passam per ·I· loch que hauia nom Atorella, en que ara

ha poblacio, e puys passam pel riu de les Troytes, e

exim a la canada Dares, e de la canada. Dares al port de

Pruneles, et a Saluasoria, et Athemi, e passam el pla de

sent Matheu, que era lauores erm, e exim al riu sech

que ua sobre Seruera. E quan uench a hora de uespres

som denant Paniscola de la part de les vuynes sobre

lalmarge.

Llibre del Feits.

Topónins: Terol;  Montagut = Monteagudo;  Uilaroja =

Villaroya de los Pinares; Atorella = L'Anglesola ¿?; riu de

les Troytes = Riu de les Truites o Rambla de Sellumbres;

canada Dares = la canà d'Ares;  port de Pruneles = pujada

de Salvasòria a la Llàcua;  Saluasoria = Salvasòria;  Athemi

= mas d'Antolí ¿?;  pla de sent Matheu = Plans de Sant

Mateu;  riu sech = Riu Sec o Rambla de Cervera;  Seruera

= Cervera;  Paniscola = Peníscola;

L'host de Jaume I encara és viva. Quasi vuit-cents anys
després, allò va ser al 1233, l'host de Jaume I, d'una
manera discreta i sense fer gens de soroll, torna a
Peníscola. Fa dos anys vam fer un tram del camí que
podem llegir en el Llibres dels Feits, l'any següent una altre
i enguany hem aplegat a Peníscola. Ara per acabar tot el
trajecte que podem anomenar “Camí de Jaume I” els falta
recorre de Terol a Monteagudo. 

Aquestes tres excursions han estat fetes en cap de
setmana en unes condicions que envejaria el rei. Hem estat
en llocs humils però molt més confortables que els que va
tenir el monarca en ple hivern. I de segur no va menjar ni

va beure com nosaltres. Posaríem la mà al foc que no va
poder beure's una Moritz ni una cervesa, 100% natural de
l'Alcora, després de la cavalcada i abans d'un bon àpat.

Hem passat per pinars preciosos, racons bonics de
veritat, hem passat color, molta calor, ho hem passat molt
bé, hem recorregut el camino de los pilones
extraordinàriament ben conservat entre Allepuz i Vilarroya,
hem fet esport i hem guanyat salut. En definitiva us animem
a que el feu vosaltres.

Rosa Lourdes Arenós, Vicent Prats, Roman Marzà
(intendència i GPS cerebral), Tonyo Fibla i molts més
prohoms i madones del nostre País Valencià de terres de
més al sud.

Nota.- No tots hem fet totes les etapes.

L'host de Jaume I torna a Peníscola



M I S C E L · L À N I A

La mala ma de l’home

Certament, quan a l’home li dóna per voler fer de Mare
naturalesa l’acaba espifiant de totes, totes. Els canvis que
ha sofert el recorregut de la rambla d’Alcala al llarg del seu
tram, més les agressions per les diverses infraestructures
viàries que l’han travessat han estat, i estaran encara durant
un bon temps fins que tot el recorregut estiga completament
canalitzat i no se’l torne a tocar més si aquesta canalització
funciona, el gran problema de les avingudes per pluges
intenses d’aquesta zona del territori.

I si a això li afegim el desmesurat afany constructor
d’anys enrere que campava, quasi, per allà on li venia en
gana tenim el còctel perfecte perquè, de vegades, la
naturalesa tinga temptacions d’ofegar-nos.

Contundent i clar és l’informe de la Confederació
Hidrogràfica quan parla de Benicarló i fa referència a que la
ma de l’home ha fet més mal que bé a la conca,
principalment per haver desviat la seua desembocadura
natural de la marjal de Peníscola. I no menys contundent és
l’informe quan parla de l’aprofitament de la conca que han
fet els municipis per el seu assentament i desenvolupament
urbanístic.

L’exemple el tenim ben clar ací al nostre terme amb totes
les noves edificacions qui hi ha a la vora nord del Barranquet
que, tot i saber-se afectades, i catalogades, com a zona
inundable en el PATRICOVA( Pla d’Acció Territorial de Riscs
d’Innudacions de la CV), aprovat a principis del 2003, un poc
temps abans presentaren a l’ajuntament l’aprovació de la
seua construcció perquè aquest no els afectara. I així va
anar la cosa en la primera riuada posterior.

El nostre només n’és un exemple però al llarg del País en
podem trobar molts més com aquest. Això el que dóna a
entendre és que, desgraciadament, ací, ha primat sobretot
l’especulació urbanística en comptes de la seguretat.

De tota manera l’administració autonòmica tampoc és
que s’haja lluït massa fent la seua feina. Va aprovar el
PATRICOVA el 2003... i prou. Aproximadament el 70% de les
obres que aquesta actuació manava per evitar riscos
continuen sense estar executades. No ens ha d’estranyar
que després els ciutadans facen el mateix... passar de tot. I
així ens va.
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Carxofa: sense que servisca de
precedent, i amb un alt grau de benevolència,
i pressuposant que tots volen el millor per al
nostre poble, que és molt de pressuposar
vista l’experiència on quasi sempre han
primat els interessos de partit o personals a
dins l’ajuntament, ací va la primera carxofa de
la legislatura per a tot el consistori. Desitgem
que el millor per tothom es traduïsca, també,
en el millor per a Benicarló. I com aquesta
gent ja cobra des del primer dia nosaltres
també tindrem dret a criticar-los, si ho fan
malament, amb panissola inclosa, des de la
primera setmana.
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CARXOFA I PANISSOLA

“Comença la 2a legislatura de Marce”Per Xavi Burriel
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