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Tres-cents xiquets acompanyats dels seus indignats pares
es van manifestar a les portes del CEIP Ángel Esteban de
Benicarló per a reclamar la construcció del nou centre escolar
del municipi. Des de fa quatre anys, els alumnes d'aquest nou
centre escolar estudien en els barracons que, de manera
provisional, es van instal·lar en el jardí del Casal Municipal.
Passat aqueix temps “estem cansats d'esperar una solució per
part de la Conselleria d'Educació” que encara no ha resolt
l'expedient d'adjudicació per a la construcció del nou col·legi”
va lamentar Antonio Peinado, portaveu de l’AMPA i
vicepresident de l'associació. Així les coses, van decidir eixir al
carrer l’últim dia lectiu a Benicarló “com avís del que serà el
pròxim curs escolar si no s'atén la nostra demanda”. Peinado
va assegurar que “els xiquets ja no poden seguir com estan”,
rebent classes en unes instal·lacions prefabricades que ja
comencen a amuntonar-se en dos pisos per falta d'espai físic
per a albergar als alumnes. Així, es van mostrar disposats a
manifestar-se des del primer dia de col·legi del curs 2011-2012
si no se soluciona el problema “ja que no estem disposats a
seguir estant enganyats més temps, sense tenir la solució
definitiva per al nostre centre”. El cronograma de l’AMPA
passa “per realitzar concentracions com aquesta fins una
vegada per setmana” si l'administració autonòmica no resol la
problemàtica en la qual s'han vist embolicats. 

Peinado va recordar que el col·legi es va instal·lar en
aquest enclavament de manera temporal perquè “ens van dir
que en un any se solucionaria el problema”. Conselleria va
decidir obrir aquest nou centre davant l'acumulació d'alumnes
existent en la resta de centres de Benicarló. Ara, quatre anys
després els tràmits administratius no avancen malgrat que el
consistori “sempre ha estat al nostre costat, recolzant-nos en
les nostres reivindicacions”. Bona prova d'això és que se
sumaven a la protesta Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, Rocío Martínez, regidora d'Educació i José Joaquín
Pérez Ollo, d'Esports. Precisament aquesta última àrea és una
de les més afectades respecte a l'educació dels xiquets, ja que
com assenyalaven molts pares “no hi ha lloc ni per a jugar”.
Però, diuen, tampoc ho hi ha per a “fer les seues classes de
música, ni les activitats extraescolares”, activitats necessàries
per al bon desenvolupament del projecte curricular. L’AMPA

tem que l'inici del curs escolar no porte bones notícies, sinó
per contra “veurem com hi ha més xiquets matriculats i menys
espai en el centre. El que ha passat és que amb l'excusa de la
crisi ens estem quedant sense col·legi i això no pot ser”, va
puntualitzar Peinado. 

Els pares afectats van recordar que Conselleria d'educació
es va comprometre que el dia 6 d'octubre de 2010
s'adjudicaria l'edificació del col·legi a una empresa de les
presentades a CIEGSA, i “com poden veure seguim igual,
incomplint la paraula donada en el seu moment”. La
contundència de les pancartes ho deia tot sobre l’indignació
dels pares. En una d'elles es podia llegir: “fem un tracte:
canviem a la conselleria a treballar en barracons i als nostres
fills a estudiar en còmodes despatxos”. El vicepresident de
l’AMPA es va mostrar convençut que “jo estic segur que
conselleria no vindria a treballar ací”. Per la seua banda
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, va mostrar el seu
total suport als pares afectats assegurant que “aquest
ajuntament, encara que siga del mateix color polític que la
conselleria, està del costat dels pares. L'ajuntament ha fet tot
el procés, açò ja és un problema per a nosaltres perquè ací ja
no hi ha més lloc i hauríem de buscar-ne un altre i això no pot
ser: que la conselleria licite d'una vegada per sempre les
obres”, va reclamar. Domingo va manifestar la seua esperança
que el nou consell serà sensible amb les reclamacions que es
fan des de Benicarló.

text NATÀLIA SANZ

PARES INDIGNATS ES MANIFESTEN EN BENICARLÓ
PER A RECLAMAR LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU COL·LEGI 



EL TEMA

Primera polèmica de la legislatura
a Benicarló en un ple municipal en el
que entre altres punts, s’aprovaven
les retribucions que percebran els
regidors al llarg dels propers quatre
anys. I malgrat el que Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló havia
anunciat, en la pràctica no hi ha
rebaixa de sou... per als populars. Sí
que ho tindran els membres de
l’oposició i els funcionaris que abans
es treien uns eurets extra gràcies a les
comissions. De fariseu es va arribar a
titllar a l’alcalde per estes falsedats
públiques, anunciades tan sols dies
abans en una roda de premsa. Però
ell, a la seua... damunt es va atrevir a
dir-los als membres de l’oposició que
si se fiquen en política, és per a tot i a
tota hora. Total perquè li van dir que
fera el favor de convocar els plens i
les comissions a hores que pogueren
anar tots, sense tindre que demanar

permís als seus respectius treballs.
Ell, com és empresari, no entén els
problemes dels mileuristes
assalariats. 

UNA D’HORARIS

La sessió s'iniciava amb les
queixes de l'oposició pel que fa a
l'hora de convocatòria, la una del
migdia, que feien extensible a l'anunci
de l'alcalde del municipi, Marcelino
Domingo, sobre la celebració de
comissions informatives també a
aqueixa hora al llarg de tota la
legislatura amb l'objectiu de rebaixar
costos econòmics. Els portaveus del
PSPV i Bloc, Xaro Miralles i Ricardo
Mascarell, li van recordar que tots els
edils que componen els seus grups
treballen fora de l'ajuntament i que per
a ells i les empreses en les quals
estan “suposa un trastorn aquest
horari”, va assenyalar la socialista.
L'alcalde els va puntualitzar que “quan

un es presenta com regidor està a tota
hora, ja sap al que s'exposa”. Així, va
matisar que la seua és una de les
poques alcaldies amb dedicació
parcial “i quan m'haja d'anar de viatge
a Madrid, què he de dir, que no puc
anar perquè he de treballar en la
meua empresa?”. Més d’un dels de
l’escàs públic assistent li
recomanaren que enviara a un dels
dos regidors amb dedicació exclusiva.
O, com li va dir el socialista Sánchez,
que es dedicara de manera exclusiva
a l’alcaldia. Tot, perquè al final el
portaveu dels populars, José María
Serrano, acabara dient-li a l’oposició
que pactaran les hores de celebració
de les comissions. Això si, després de
demostrar l’oposició que no hi havia
tanta rebaixa com els populars feien
creure, perquè la major part dels
funcionaris que assistien a les
comissions ho són de carrera i per
tant, no cobren eixes hores extres. 

BENICARLÓ APROVA ELS MATEIXOS SOUS 

PER ALS SEUS REGIDORS QUE EN L'ANTERIOR LEGISLATURA 

text REDACCIÓ
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Aquest diumenge al matí es va disputar la XXIV
Travessia Sant Pere en el recinte portuari de
Benicarló, organitzat pel Club Natació Benicarló
sent, en aquesta ocasió, dos nedadors del club els
que van arribar a la meta en el primer lloc. L'alcalde
Marcelino Domingo va lliurar els trofeus
acompanyat de l’edil d'esports Joaquín Pérez Ollo
amb el President i la Dama del Club.

Destacar que en la categoria masculina el guanyador
va ser el júnior Joan Ferran Barrachina Añó qui, poc
abans havia competit a Castelló, on aconseguia la
mínima per a participar en els Campionats d'Espanya, a
celebrar a Palma de Mallorca en la sempre difícil prova
dels 4×100 metres estils. Per la seua banda Meritxell
Sospedra Senar s'imposava en fèmines, un dia després
de fer-ho també a la veïna població de Vinaròs en la
travessia de la Platja del Fortí, demostrant haver arribat
al final de la temporada en un estat de forma excel·lent,
tant que ens confirmava la seua participació en la
Travessia Peníscola-Benicarló el pròxim mes. 

La travessia al Port de Benicarló va estar oberta a
totes les categories, i entre els majors destacar les
victòries de Miguel Febrer Cornelles del club
benicarlando i Susana Barkley Campi de l'Oliver
Zaragoza, entre els màsters. Igualment destacar també
al veterà Vicent Llorach Castillo qui, tot i els seus 63
anys no va ser l'últim a creuar la línia de meta.

text i foto VICENT FERRER

Joan Ferrán Barrachina i Meritxell Sospedra 
guanyadors de la Travessia de Sant Pere 2011



LA MARE DE LA CIÈNCIA: ELS
SOUS DE L’EQUIP DE GOVERN

No obstant això, el punt que més
debat va suscitar (l’únic millor dit) va
ser, com no,  el relatiu als salaris que
percebran els regidors. Tot un clàssic
a l’inici de la legislatura, canviant
noms i partits. Així, a proposta de
l'alcalde, han quedat establides 2
regidories de dedicació exclusiva, que
impliquen 2.548€ al mes distribuïts en
14 pagues, i 11 parcials que rebran
diferents gratificacions en funció a les
hores que dediquen els regidors al
consistori. Sis d'ells percebran 1.784€
de gratificació, mentre cinc dels
regidors rebran 1.478€. Les
retribucions són les mateixes que en
l'anterior legislatura, tot i haver
anunciat Marcelino Domingo per
activa i per passiva austeritat en la
despesa. Els dos portaveus de
l'oposició seran recompensats amb
1.101€ mensuals, mentre que la resta
dels regidors de l'oposició, cobraran
per assistència. Açò comporta una
despesa total per a les arques
municipals de 460.000€ anuals i una
partida pressupostària de 1.840.039€
al llarg de tota la legislatura. 

El portaveu socialista, José
Sánchez, no veia l'estalvi pregonat
per l'equip de govern després
d'escoltar aquestes xifres. “Difícilment
els mileuristes es creuran que en
aquest ajuntament hi ha estalvi
econòmic amb els sous que s'han
posat”, va assegurar. En aquest sentit,
va lamentar que els components de
l'equip de govern “no s'hagen tocat el
sou, però han rebaixat el de l'oposició,
que cobrarem la meitat”. El socialista
va titllar el discurs de l'alcalde de
“fariseista, perquè ell no estalvia res a
les arques municipals” i li va reclamar
que renunciara al sou que percep en
la seua empresa per a dedicar-se
completament al consistori, amb una
dedicació exclusiva “que li asseguro
que no li criticaré”. Domingo li rebatia
dient que en realitat “jo només tinc

una ocupació, la de l'ajuntament, per
les hores que faig ací” malgrat que
solament cobra per dedicació parcial. 

El portaveu del grup municipal de
BLOC-COMPROMIS, Ricardo
Mascarell, va denunciar que els sous
que s'han fixat els regidors de l'equip
de govern “són abusius en el moment
de crisi que estan patint els
ciutadans”. Mascarell va fer una
comparativa entre la proposta de
Marcelino Domingo i la que els
nacionalistes duien en el seu
programa electoral, amb la qual va
assegurar que “17 regidors cobrarien
un màxim de 641€, mentre que de
l'alcalde i els portaveus dels grups
municipals serien retribuïts amb
1.282€ de màxim per les assistències
als plens i diferents comissions”. La
diferència entre una proposta i altra,
va dir el portaveu dels nacionalistes,
és de 267.586€ anuals, “quasi el
doble, i 1.070.347€ menys de
despesa per a l'ajuntament en tota la
legislatura”. Traduït en beneficis per al
ciutadà, açò suposaria segons va
puntualitzar Mascarell, “la creació de
13 llocs de treball anuals i un total de
52 durant la legislatura”. La decisió
adoptada per l'equip de govern del PP
a Benicarló, assegurava Mascarell “va
en contra dels interessos dels
benicarlandos, del seu benestar i és
una mostra més de la política dels
populars, que només miren el seu
benefici i no el de tota la ciutadania”.
L'alcalde rebatia el seu discurs dient
que “cobraré el que vostè diu, però
llavors només vindré a les comissions
i després me n’aniré a treballar a la
meua empresa, o aniré a menjar a la
seua casa”. 

El punt de l'ordre del dia també
incloïa les retribucions que percebran
els regidors per la seua assistència a
les diferents reunions que es realitzen
en el marc de les seues atribucions.
Així, es va fixar que per assistència al
ple, amb un màxim d'un al mes, es
cobrarà 194 euros, mentre que
l’assistència a la Junta de Govern
local es gratificarà amb 116 euros. Per
les comissions informatives es

percebran 84,55 euros i per les Juntes
de Portaveus, 71 euros. Els grups
polítics percebran 328,32 euros
cadascun, sumant 140 euros per cada
regidor que tinguen. En aquest últim
cas, s'han rebaixat en un 29% les
retribucions. Les gratificacions que
percebran els regidors van ser
aprovades amb els vots a favor de
l'equip de govern i en contra dels
membres de l'oposició. 

LA VERSIÓ DE SERRANO

Com ell mateix defensa “cadascun
veu els números de forma diferent” i
així, José María Serrano, regidor
d'Hisenda, va explicar la seua versió
dels fets. L'edil va referir que “s'ha
rebaixat en un 29% les aportacions
als grups polítics respecte al 2007,  un
10% les dedicacions exclusives
respecte al 2003, i un 9% les parcials
i les assistències a comissions i
plens”, també respecte al 2003. Si, en
el 2003 quan el PP governava en
minoria al costat del Bloc. Va oblidar
Serrano referir que si ens atenim a
l'última rebaixa realitzada als sous
dels edils, amb data del mes de juny
de fa un any, la rebaixa és inexistent.
L'edil, efectivament, va fer seva la
frase que la interpretació dels
nombres és relativa.

El PP de Marcelino Domingo si que
va rebaixar els sous quan va accedir a
l'ajuntament en el 2007, pel que fa al
que cobraven els edils en l'anterior
etapa. Va tornar a fer-lo el passat any
a instàncies de la FVMP, quan la
dedicació parcial quedava estipulada
en 1.467,19 euros amb 12 pagues
anuals i l'exclusiva en 2.548,37 euros
en 14 pagues després de la retallada.
El pagament per assistència quedava
la següent manera: al ple, un al mes,
194,75 euros; a la junta de govern,
màxim dos al mes, 116,85 euros;
comissions informatives, màxim sis al
mes per regidor, 84,55; junta de
portaveus, màxim 4 al mes, 71,25
euros. És el mateix o no és el mateix
que van a cobrar ara? Els nombres,
senyor Serrano no enganyen.

ve de la pàgina anterior
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El socialista va titllar el discurs de l'alcalde de “fariseista”

Dilluns passat començava el XXXI Torneig d'Estiu de
Futbol Sala Ciutat de Benicarló que organitza
l'Ajuntament i on participen un total de divuit equips,
dividits en tres grups, i que culminarà la nit del cinc
d'agost amb les finals. 

El sorteig dels grups i el calendari es va realitzar en la sala
de premsa del Pavelló Poliesportiu amb l'assistència del
regidor d'esports Joaquín Pérez Ollo. 

El primer grup ho conformen: Pub tortuga, Toldos
Raiva/Chiringuito de Toni, Salón de té Akram, Gellida e Hijos,

Puchal Climatización, Confort gas/Ferretería Arnau. El
segundo grupo: El chiringuito de Pepito, Pizzería Trevi, Bazar
Ainassardoune, El Pinche de oro, Centro infantil AEIOU,
Sacred Pain. Y el tercer grupo Frutería Remi/Bar Enmi,
Excavaciones Majo/Pinturas JPB, Amigos, Plantacar, Bar de
Willy, Neumáticos Polito/Iurisor.

La lliga acabarà el 27 de juliol i després de dos dies de
descans, o per a recuperar partits que es puguen suspendre
per la climatologia, començarà la segona fase, sistema copa. 

Els partits seran dirigits per col·legiats federats i es
disputaran en la Pista del Passeig Marítim a les deu i onze de
la nit.

text VICENT FERRER

Divuit equips conformen una nova edició del Torneig d’estiu de Futbol Sala

La directiva del Benicarló F.S. ha donat a conèixer
l'equip contra qui jugarà el partit de pretemporada
després de la presentació oficial de tots els equips que
formaran l'organigrama del club benicarlando. Es tracta
de l'Ivori Santa Coloma, antigament Indústries García, un
dels històrics d'aquest esport a nivell nacional, atès que,
des de la seua base, han eixit grans jugadors d'aquest
esport. 

La directiva no ha fixat encara la data, però com s'ha indicat
que serà fora de les festes patronals de la ciutat, ben bé

podria ser en la vesprada del dissabte tres de setembre. Les
magnífiques relacions entre els dos clubs han estat les que
han determinat decantar-se pel club se Santa Coloma.

Així, quan l'equip es presente davant els seus, durà
pràcticament un mes de pretemporada per a participar en una
Lliga on, en l'actualitat, s'està parlant d'ampliar el nombre
d'equips en la Primera Divisió, passant dels 16 actuals als 18.
Aquest canvi que s'haurà de decidir en una pròxima reunió de
la Lliga Nacional de Futbol Sala, un canvi que, si tñe llum
verda, podria beneficiar al Playas de Castellón. Potser també
aqueix dia es puga ja desvetllar quin jugador de la base es
quedarà en el primer equip, el que més convença durant
aquest primer mes a l'entrenador Juanlu Alonso.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló FS es presentarà davant l’afició contra el Santa Coloma
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LOCAL ESPORTS

Campanya aquesta una miqueta estranya la que ha viscut
la carxofa amb denominació d'origen Benicarló. I és que
malgrat haver-se etiquetat menys quilos amb la distinció, s'ha
aconseguit un preu mig superior al de la campanya de l'any
passat. Des de Benihort el cap de l'àrea d'Hortalisses,
Sebastián Torres, ha explicat que “la campanya 2010- 11 ha
estat marcada per les gelades i, en conseqüència, s'ha minvat
la producció i qualitat del nostre producte, veient-nos obligats
a destinar grans quantitats per a la indústria i fins i tot a retirar
partides que no tenien cap valor comercial”. Torres ha
ressaltat que en aquesta campanya s'ha destinat a indústria
un 35% més de producte que en l'anterior, no obstant això,
s'ha aconseguit un preu mig de venda deu cèntims per sobre
de l'any passat. La campanya de Carxofa 2010/11 s'ha
desenvolupat des dels mesos d'octubre de 2010 a abril de
2011 i la cooperativa agrícola benicarlanda ha produït un total
de 3.343.205 kg d'aquesta hortalissa, dels quals, 545.577 kg
corresponen a “Carxofa amb Denominació d'Origen
Protegida”. 

Els mercats nacionals són els que reben el 92,3% de la
producció de la carxofa amb denominació d'origen, mentre
que la resta de la carxofa DO es destina a l'exportació. Països
com França, Itàlia i Alemanya són els que s'interessen per les
nostres carxofes. Pel que fa als mercats espanyols, el 39,06%
d'aquestes carxofes DO s'han comercialitzat en els principals
mercats majoristes de Catalunya, zones nord i centre
d'Espanya i Saragossa. La resta s'han distribuït entre
magatzems majoristes de tota Espanya, supermercats de
grans superfícies, el comerç minorista de la zona nord de
Castelló i sud de Tarragona, així com en les fruterías Benihort. 

A més, Benihort s'ha acollit a les ajudes excepcionals que
ha engegat la Unió Europea per al sector hortofrutícola, a
conseqüència de la crisi alimentària provocada pel bacteri E.
coli a Alemanya. La cooperativa agrícola benicarlanda ja ha
començat a retirar les primeres hortalisses acumulades en els
magatzems i càmeres frigorífiques i que no s'han pogut

comercialitzar per la saturació i tancament dels mercats
europeus. Es calcula que cada setmana des que va començar
la crisi, els agricultors han perdut més de dos-cents mil euros.
Les ajudes del reglament comunitari van destinades a cinc
productes: tomàquets, enciams, pebrots, carbassons i, per
descomptat, cogombres. Conforme als pactes, tindran dret a
compensació els productors de cogombres (fins a 240 euros
per tona), tomàquets (332 euros), enciams (389 euros),
carbassons (296 euros) i pebrots (444 euros) que hagen estat
retirats del mercat des del 26 de maig al 30 de juny. Aqueixa
indemnització cobrix el 50% dels preus de referència fixats
com garantia dels productes i d'ella es beneficiaran tots els
agricultors. Les compensacions que finalment seran
alliberades es coneixeran a partir del 22 de juliol, quan
Brussel·les haja comptabilitzat les retirades de producte de
cada estat membre, aplicant el prorrateig pertinent. La
cooperativa benicarlanda ja ha començat a retirar els
productes que des que va començar la crisi s'han anat
acumulant en els seus magatzems, i que han provocat
pèrdues milionàries entre els agricultors de la zona.

text NATÀLIA SANZ

CARXOFES I COGOMBRE, PROTAGONISTES D’ACTUALITAT

Dissabte 2 de juliol:  Comença la vuitena edició del
Torneig d’Handbol “Peníscola Internacional Cup”

Altíssima participació d'equips enguany en el VIII PIHC,
amb clubs que venen de diferents països i de tot arreu del
nostre país (entre d'altres, Archiac Handball, S.D. ITXACO,
EL PILAR de Irún, Club Deportivo Iplacea, Club Balonmano
Alcobendas, Club Almassora Balonmano, Balonmano
Benicassim, IKADEL Sureños de la Delegació de Burgos,
Gora Gora CDM de San Sebastiá, U.E. Betxí, Balonmano
Castelló o Club Handbol Vila-real), així com de la nostra
comarca (Cervera del Maestre, Canet lo Roig, La Jana, Club
Balonmano Vinaròs, Club Handbol Benicarló, Club Handbol
Peníscola Maestrat)

També destacar la presència de nombrosos arbitres que
enguany venen d'Algèria, França i també de Burgos, Madrid,
Barcelona, València i San Sebastià. 

L'acte d'inauguració tindrà lloc al Palau de Congressos
de Peníscola aquest dissabte dia 2 de juliol a partir de les
19h. Serà també l'ocasió de lliurar els premis als guanyadors

del concurs llançat al Col·legi Jaume Sanz amb el lema
"Handbol / Handbol-platja a Peníscola". Al finalitzar l'acte, els
equips desfilaran fins el Pavelló municipal on començarà la
competició amb partits inaugurals dels equips dels xiquets
més menuts de la nostra comarca. Posteriorment, tindrà lloc
un sopar on estan invitats, a més dels jugadors, tècnics i
entrenadors, tots els pares i acompanyants que venen molts
des de molt lluny. Finalment, tindrà lloc a partir de les 23h el
concert del grup AURINS en el Pavelló Municipal de
Peníscola (zona del camp de fútbol). La competició amb
handbol pista i handbol platja durarà fins dijous dia 7 a les 21
h. amb la cerimònia de clausura i lliurament de trofeus.

text  i foto CHP

VIII PIHC – TORNEIG INTERNACIONAL D'HANDBOL DE PENÍSCOLA

El Bloc denúncia la nul·la promoció donada per part
de l’ajuntament de Benicarló al campionat d’Espanya
sub-23 i absolut femení de ciclisme, cel.lebrat aquest
passat dissabte a la nostra localitat.

Eladi Giner, secretari local del Bloc per Benicarló
assenyalà que: “l’organització de les curses portava implícita
la tallada de carrers tant del centre com de la perifèria, així
com la carretera nacional, fet que no es va anunciar amb la
suficient antelació ni als veïns afectats ni als usuaris de
cotxes i de transport públic que van haver de suportar
llargues cues, retards en l’arribada a les seues destinacions
i parades provocades per aquesta falta de previsió”. 

Així mateix, per a Giner, la gent de Benicarló tampoc va
poder gaudir d’un espectacle esportiu com aquest (recordem

que es tractava de dos campionats nacionals absoluts), ja
que en cap moment es va informar de la seua arribada a la
nostra ciutat: “ni hem vist cap cartell pel poble, ni cap anunci
a la ràdio, pàgina web de l’ajuntament, etc. Només vam
poder vore un parell de senyals de prohibició d’aparcament
amb el motiu “ciclisme”, però res més”, comenta Giner...
Degut a això l’afluència de públic va ser molt més pobra de
l’esperada ja que molts ni tant sols sabien que la prova
estava desenvolupant-se dins del nostre terme.

“És una llàstima que des de l’ajuntament no s’haja
promocionat un esdeveniment d’aquesta magnitud com cal,
que podria haver fet arribar el nom de Benicarló a nombrosos
llocs, però que ha quedat en un no res tal, que, per exemple,
el diari esportiu MARCA (el diari més llegit a Espanya)
nomenava els guanyadors del campionat però sense dir on
s’ha realitzat aquest campionat. Igualment la televisió
autonòmica Canal9 ni tan sols s’ha fet ressò de
l’esdeveniment”, va indicar el secretari local.

text  BLOC

El BLOC denúncia la nul·la promoció del campionat de ciclisme

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL

VIII Torneig internacional d’hanbol
“Peníscola Cup”

Palau de Congressos de Peníscola
Dissabte 2 de juliol de 2011, a les 19.
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló va viure una festivitat de
San Joan plenament solidària. I és que
per tercer any consecutiu, els beneficis
de la Torrà que el consistori patrocina,
van anar a parar a les mans d'una
entitat social de la ciutat. En concret,
enguany van ser l'associació Maternitat
i Criança, que treballa per a la promoció
de la lactància perllongada i els drets
dels xiquets. La festivitat es va realitzar,
com és típic en el municipi, en
l'esplanada de la platja del Morrongo,
que va reunir a centenars de
benicarlandos desitjosos de gaudir de la
nit més llarga de l'any. A més, durant la
nit estava prevista la realització d'un
sorteig de diferents regals aportats pels
establiments comercials de Benicarló, la
recaptació dels quals era també per a
l'associació. Els tiquets de la torrà es
van vendre a un euro, que incloïa entrepà i beguda, el que
explica les llargues cues que es van formar per a participar en
la degustació. Els actes van començar a les 21.00 hores amb
el repartiment de la Torrà Solidària i després, s'iniciava la
revetla amenitzada pel grup Origen Trio, que enguany estava
patrocinat pels establiments de la zona (Pepito, Gelateria La
Jijonenca, Restaurant Morrongo i Bar Platja). A mitjanit, com

mana la tradició, es va encendre la foguera, acompanyada de
focs artificials. Just abans de la mitjanit, les autoritats eren les
encarregades de realitzar l’hissada oficial de la bandera blava
de la Platja del Morrongo. La Festa Solidària de la nit de Sant
Joan la promou la Regidoria de Benestar Social, amb la
participació de les àrees de Turisme, Brigada d'Obres i Serveis
i Policia Local.

text NATÀLIA SANZ

SANT JOAN SOLIDARI

El dilluns 27 de juny va tindre lloc en la plaça de
l'ajuntament de Benicarló la segona assemblea
interprovincial de Castelló a la qual també van assistir
alguns pobles del sud de Tarragona. Allí vam poder veure
en un primer moment que Benicarló no és una illa i que
ll’indignació està cada vegada en més llocs.

Durant la trobada vam poder conèixer en quina situació
està aquest moviment social en cada poble, les accions que
s'havien portat a terme i quines han de ser les noves accions
que es poden fer en un àmbit més general i comú a tots els
pobles presentats. Des de Castelló, Betxí, Borriana, la Vall
d'Uixó, Vinaròs, Onda, Ulldecona i Tortosa, van arrimar- se
fins Benicarló per decidir l'organització de diferents autobusos
per poder sumar els esforços i plantar-nos una representació
d'aquests pobles a la Manifestació del dia 24 de juliol a
Madrid. Per poder reservar un lloc sols cal escriure un correu
electrònic al correu benikracia@gmail.com per formalitzar la
idea d'anar a la manifestació. A més, es va decidir fer
extensible el moviment de les places fins les platges i prendre-
les per poder informar dels responsables de la situació social
actual i dels projectes que els indignats estan reclamant per
transformar el model democràtic actual.

Així doncs, l'assemblea es desplaçarà fins Betxí on el
proper dia 11 de juliol a les 19h tindrà lloc la propera reunió on
els diferents pobles continuaran la seua coordinació.
Aquestes trobades serveixen per donar compte de la situació
que es viu en cada poble i per coordinar accions i propostes
conjuntes que ens afecten a totes les persones dels pobles de
la província.

El fet és que aquest moviment està plantejant de forma
inequívoca que la crisi no pot seguir gestionat-se baix l'ordre
que no hi cap altra alternativa més que perdre drets socials,
acceptar treballs precaris mal pagats i intentar solucionar-ho
en l'àmbit domèstic els efectes d'un deute privat convertit en
deute públic.

Resulta complicat respondre a molts dubtes que genera
aquest moviment, però el que és segur és la idea de no
aturar-se i anar aprenent mentre es va fent. Les solucions
estan esperant a ser pensades i realitzades per tots nosaltres,
cap on anem? això encara està per descobrir.

text

Comissió Acció Col·lectiva Indignats de Benicarló

BENICARLÓ, NO ÉS UNA ILLA

La Exposició
dedicada a Miguel
Garcia Lisón
després d'estar al
poble natal
Sobradiel, ara està
al seu poble
adoptiu Benicarló. 

Va ser inaugurada
per l'Alcalde Marcelino
Domingo i el
Vicepresident de la
Fundació Francisco
Moliner, amb
assistència de les filles,
germanes i moltíssims
amics de Miguel. Estarà
al Mucbe fins el 24
juliol. Després anirà a
Vallibona i Morella.

INAUGURADA L'EXPOSICIÓ SOBRE MIGUEL GARCIA LISÓN

text i foto

TDS
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LOCAL OPINIÓ

Benihort, la cooperativa agrícola de Benicarló, va créixer
un 11,84% en el 2010, arribant a un volum de negoci que
supera els 42 milions d’euros en plena recessió econòmica.
És el resultat del balanç econòmic que es va presentar
durant l’assemblea General Anual. El creixement de l'àrea de
carburants i la consolidació de la de Distribució a través de
l’obertura de noves fruiteries, són part de l’èxit econòmic de
la cooperativa. Quasi un centenar de socis de Benihort va
participar en aquesta assemblea anual amb la qual
l’empresa ha celebrat el seu 65 aniversari. En la reunió es
van donar a conèixer els “Comptes Anuals i Informe de
Gestió corresponents a l'exercici 2010, juntament amb
l'informe d'auditoria de comptes anuals”, intervenint el
president Florencio Herrero, el director de l'empresa
Guillermo Edo, així com el cap d'Administració, Jaime
Climent. El director Guillermo Edo va ressaltar en la seua
exposició que “Benihort va créixer un 11,84% en l'any 2010,
pel que seguim amb un creixement progressiu, amb un
volum de negoci de 42.798.823€”. De l'informe de gestió
presentat per Edo també s'extrau que la cooperativa va
tancar el passat any amb 1.786 socis. Pel que fa a les àrees
de l'empresa, destaca l'increment de la família de carburants,
dins del servei de Subministraments, “un àrea que esperem
consolidar amb l'obertura de la nostra pròpia gasolinera en el
Polígon Industrial i que esperem siga tota una realitat dins
d'enguany. Per la seua banda, la nostra àrea de Distribució,
a la qual pertanyen les nostres 7 fruterías, també segueix
afermant-se i no descartem poder obrir un nou establiment
abans que finalitze el 2011”. Amb totes aquestes dades
sobre la taula, el president Florencio Herrero va manifestar
que “a pesar de la crisi mundial ens sentim orgullosos

d'aquestes xifres que ens col·loquen entre les cooperatives
més importants de la Comunitat Valenciana i que, per
descomptat, ens animen a seguir apostant per la qualitat i
innovació i a continuar treballant per a dignificar els preus
dels nostres productes”. 

Benihort, que compta amb més de 2.000 socis s'ha
convertit en un referent en el món cooperatiu de la Comunitat
Valenciana. Al costat de les activitats tradicionals
hortofrutícolas, la venda de subministraments o producció
d'oli desenvolupa també altres àrees que van des de la
venda de llavors, fins al sector dels carburants, passant per
la comercialització de productes propis en una xarxa de
tendes en expansió. En totes les àrees de l'empresa compta
amb un equipament d'última tecnologia que permet complir
amb els requisits de qualitat i rapidesa que requereix
actualment el mercat. Per a assegurar-se la qualitat i
seguretat dels productes, cada vegada són més els clients
de les àrees d'hortalisses i cítrics que exigeixen certificats de
qualitat. Per això, Benihort compta des de 2005 amb el
certificat GlobalGap, un conjunt de normes
internacionalment reconegudes sobre les bones pràctiques
agrícoles. Per als consumidors i distribuïdors, el certificat
GlobalGAP és una garantia que els aliments compleixen
amb els nivells establits de qualitat i seguretat, i que s'han
elaborat seguint criteris de sostenibilitat, respectant la
seguretat, higiene i benestar dels treballadors, o el medi
ambient. De la mateixa manera, l'empresa, a través del seu
Departament de Qualitat, garanteix la traçabilitat, que permet
seguir la ruta dels productes, els seus components, matèries
primeres i informació associada, des del seu origen,
recol·lecció i transport finseal punt de destinació final, a
través de tota la cadena de proveïment.

BENIHORT VA CRÉIXER UN 11,84% EN 2010 

text  NATÀLIA SANZ

RECIPROCITAT

L’alcaldessa vitalícia de València -Rita Barberà- acusava
els indignats mentre acampaven a la plaça de l’Ajuntament
que, des del seu despatx, veia com fumaven marihuana i, fins
i tot en cultivaven.

Clar que els acampats asseguren que, des de la plaça, es
veia com darrere les cortines de l’alcaldia es distingia una
silueta que, de tant en tant, empinava el colze.

A qui hem de creure? A l’alcaldessa o als indignats? O als
dos?

Marc Antoni Adell

PER POC

Per poc no tenim un govern valencià presentable. Vull dir
sense imputats: tots els nous membres apareixen “nets” de
càrrecs...a excepció del president(e) Camps. Deu estar segur
que la justícia no culminarà el procés en contra seua, per l’
affaire dels vestits del Gürtel -cosa de res, una minúcia, si es
compara amb les substancioses i milionàries adjudicacions
que el Consell feia mentrestant a les empreses de la trama
corrupta- i que, de moment, el mateix tribunal ha decidit (!) no
relacionar-ho (?) amb l’ affaire dels vestits, ni investigar-ho (?!)

Així el –per ara- imputat president(e) pensarà anar-se’n de
rositas i a una mala –com s’ho ha muntat el primer i principal
imputat de la comunitat valenciana, Fabra- algun dia
prescriurà la cosa. No cal sinó anar presentant recurs rere
recurs, sine die i donar-li la culpa de tot a Zapatero.

Llarga vida als polítics espavilats i a la lentitud desesperant
de la justícia.

Marc Antoni Adell

FOTO!

I nosaltres que
pensàvem que era la nova
manera que s’havia
instaurat per contemplar
còmodament com de bé
funciona el reciclatge al
poble. Al final ens van fer
entendre que algun
energumen havia confós el
“punto limpio” amb el carrer
que li va parèixer. 

L’alcaldessa vitalícia de València -Rita
Barberà- acusava els indignats mentre
acampaven a la plaça de l’Ajuntament que,
des del seu despatx, veia com fumaven
marihuana...
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Hi ha asumptes que poc a poc ens
van carregant, i carregant, i
carregant... i ens carreguen tant que
perdem de vista allò més important i
només ens quedem amb el que
resulta més superficial. Aquestes
petites coses ens ofereixen un gran
gaudi quan aconseguim oblidar-les
perquè ha passat alguna
circumstància que les ha tret de la
primera línia. El més bonic de tot és
vore que certs problemes que ens han
estat assetjant continua i cíclicament
es van resolent. Encara que siga poc
a poc. Suposo que això és el que em
passa amb tot això de la costa nord
del nostre poble. He sentit tantes
vegades parlar-ne, he vist tantes
rodes de premsa, he contemplat tants
de polítics visitant la zona que ja no sé
que pensar. Definitivament ja no tinc
opinió al respecte. Podria dir que tot
això m’importa un cogombre i potser
estaria dient la veritat. També és cert
que qui escriu aquestes línies no és
un ciutadà o ciutadana directament
afectat o afectada perquè no té cap
propietat a la zona, i que si fos al
contrari, qui sap si ara mateix no
estaria llançant espurnes contra qui
escriu aquesta pàgina per les coses
que està dient. Però ni per a bé ni per
a mal, he de reconèixer que no tinc
opinió, ja no sé què pensar al
respecte, amb tots els ídems per als
propietaris afectats. Que ara va un
senyor de la conselleria i diu que ells
ho han fet tot perfecte i que la culpa és
de Zapatero, jo vaig i m’ho crec. Que
demà ve el delegat del govern i diu
que la culpa és de la conselleria
perquè no ha fet el papers ben fets, jo
també m’ho crec. Que els veïns diuen
que al que realment volen és mantenir
les tradicions del nostre poble i per
això no permetran la degeneració
d’aquesta zona, també m’ho crec.
Però allò que no puc pair de cap de
les maneres és que al poble del
costat, que els han plogut els milions
per a fer passejos faraònics, que han
regenerat platges a dojo i que això del

gas els deixarà una quantitat indecent
de milions, ara resulta que els han
aprovat la regeneració de no sé quina
platja. Com sempre, nosaltres som els
tontos de la pel·lícula, i com que no
ens queixem, ens quedem sense res.
Però nosaltres tenim la gran sort que
segueix com a diputat autonòmic el
gran Jaime Mundo, gran artífex de la
riuada de milions que any rere any,
des de que ocupa una poltrona a les
Corts Valencianes, arriben al nostre
poble. No sé si dir-ho perquè després
m’hauré de menjar les meues
paraules, però potser aquesta siga la
darrera vegada que escric del tot això
de la costa nord i de totes les coses
que l’envolten. Potser torne a parlar
del tema si algun dia comencen algun
tipus d’obres amb aspecte de
definitives. Mentrestant, m’agafaré un
descans sobre el tema.

Ha arribat la pau a la chunta local
fallera. Quin descans. Del que he
pogut llegir dedueixo que els grans
homes de les falles, ben virils ells, han
arribat a un acord i ara mateix les
falles són un recés de tranquil·litat, de
germanor i d’alegre convivència.
Suposo que hauran seguit els savis
consells d’aquest docte grup d’experts
fallers que escriuen de vegades a
aquestes pàgines. També vull pensar
que han requerit els seus serveis per

tal de reconduir la situació i retornar el
món de les falles al lloc del qual ho
haurien d’haver sortit mai. A mi tot això
m’omple de satisfacció, d’orgull, i
d’amor a la nostra pàtria, també
coneguda com a pell de brau. Què
seria de nosaltres sense les falles! Em
consta que hi ha un benicarlando
exemplar –que no un exemplar
benicarlando- que està escrivint un
llibre que portarà per títol “Benicarló
abans de les falles”, i com a subtítol
“la increïble odissea d’un poble que va
viure set-cents anys sense falles”.
Segons m’informen fonts generalment
molt ben informades, l’autor fa un
recorregut per la història del nostre
poble jugant amb la hipòtesi de
l’hipotètica aparició del fenomen de
falles en diferents moments de la
nostra història local. Es veu que la
conclusió final del mateix és
aclaparadora, contundent i que fins i
tot podria canviar el concepte que
nosaltres tenim de nosaltres mateixos
i faria un gir de noranta o cent graus a
les nostres vides. Ja els aniré
informant puntualment si hi ha
novetats.

Jo voldria escriure de més coses
que he llegit, però ja no tinc més
espai. La pantalla ja està plena de
lletres i si escric més no cabrà la foto. 

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

text EL LECTOR

Intersindical Valenciana considera que el nou govern
valencià ha de prioritzar les polítiques que generen ocupació
ja que, en aquest moment, al País Valencià, la taxa de
desocupació és de les més altes de l'Estat i està afectant
especialment a les persones joves, les dones i les immigrants.
Per això, el sindicat reivindica que es posen en marxa les
polítiques actives d'ocupació que té transferides la Generalitat
Valenciana; que es destinen els recursos necessaris per donar
suport a la creació de l'ocupació; que s'augmenten les
inversions en investigació, recerca i innovació; que es
desplegue de la Carta dels Drets Socials prevista en l'Estatut
d'Autonomia; que s'activen les polítiques d'igualtat de gènere i
que es done suport a les empreses i a la indústria valenciana
perquè siguen competitives.

Per al Sindicat, l'ocupació estable i digna ha de ser una de
les prioritats de l'acció del govern, així com la millora dels
salaris de les valencianes i valencians que se situen, a hores
d'ara, només per davant d'Extremadura i Canàries, i en
especial per acabar amb la bretxa salarial entre les dones i els
homes i la taxa d'atur que de les persones joves que se situa
per damunt del 50%. 

A més, el Sindicat reclama la potenciació dels serveis
públics, de gestió pública, ja que garanteixen els drets bàsics

de la ciutadania i generen riquesa i ocupació. En una època de
crisi, com l'actual, els serveis públics com educació, sanitat,
benestar social.... poden generar nous llocs de treball,
necessaris per acabar amb les desigualtats socials i prestar un
serveis a aquelles persones que menys recursos tenen. Per
això, Intersindical Valenciana considera que cal acabar amb la
política de privatitzacions, externalitzacions.... i fer una aposta
clara i decidida per la seua potenciació. El País Valencià està
a la cua de l'estat i d'Europa en nombre de persones que
treballen als serveis públics. 

Finalment, Intersindical Valenciana està oberta a dialogar
amb l'actual govern valencià, sempre que aquest es
comprometa a aplicar polítiques socials, laborals i
econòmiques que afavoresquen les treballadores i
treballadors i els sectors socials més desfavorits de la societat;
es comprometa a no aplicar polítiques que retallen els drets
laborals o socials; acabe amb les retallades en educació,
sanitat o benestar social; aplique polítiques que acaben amb
les desigualtats socials existents; potencie els espais de
negociació i consulta amb la societat civil i promoga polítiques
per potenciar i normalitzar la nostra cultura i la nostra llengua. 

València, 25 de juny de 2011

Intersindical Valenciana demana el nou govern de la Generalitat que
prioritze les polítiques per fomentar l'ocupació

El passat dilluns, al Seminari de Tortosa, va tenir lloc una
reunió de tots els voluntaris que comprenen les terres
diocesanes. Aquesta va estar marcada per l'afluència de gent
(unes 150 persones) i alhora també per les dades que es van
donar (gent que acollim, llocs...) La vesprada va començar
amb unes paraules del Sr. Bisbe i amb testimonis sobre
l'arribada de la Creu. Més tard, amb tres tallers sobre la
Jornada Mundial. I després tots junts vam anar a la piscina i
sopàrem. A l’acabar, una mica de gresca. Cal recordar que el
nostre Bisbat acollirà oficialment unes 1200 persones
aproximadament i d’altres que només passaran una nit al
Seminari. Benicarló és la ciutat que més persones acolleix
400 italians que s’encarregaran de vetllar, a l’igual que els
altres voluntaris als altres llocs, perquè tot isca a la perfecció.

text  JMJ 2011

TROBADA DIOCESANA



I després es queixaran que a la
Salle, per obra i gràcia... divina,
tindran un batxillerat, en castellà,
que els restarà la meitat de
l’alumnat. Si no tenen línia en
valencià, quina diferència hi ha, deu
pensar un o altre? Qui ha de donar
llum, dóna fum, però és el que hi ha!

Escola nova
Últimament l’educació dóna per a

molt a ca nostra. Mireu si dóna que,
fins i tot, trau a la llum
reivindicacions curioses. Així, la
passada setmana, l’últim dia de cole
a l’Ángel Esteban es va convertir de
ben matinet, abans que entrara
ningú, en un mostrari reivindicatiu
d’alumnes, pares i mares, i
professors, per demanar que d’una
vegada els xiquets deixaren d’estar
en barracons i tingueren l’escola
promesa. Ara, el més sorprenent del
cas va ser veure encapçalant la
reivindicació a l’alcalde, el regidor
d’esports i la regidora d’educació. A
vore, sorprenent pel fet que qui ha
de ficar mans a la feina i fer possible
l’escola nova són ells mateixos: el
partit popular. El mateix que mana
ací i a València. Quan li van
preguntar a l’alcalde per aquesta
“curiositat” va dir que ell no té
problema de dir i reivindicar les
coses, si són per a Benicarló,
encara que siguen del mateix partit,
que ell ja s’havia ficat mans a la

feina i, per això (ací arriba el millor
de la història),  havia comissionat
Jaime Mundo, altra vegada diputat
autonòmic que d’açò en deu saber
molt, perquè fera les gestions amb
conselleria. Definitivament ara sí
que hem begut oli, ja podem dir que
l’escola no es farà mai. 

Escola nova (i 2)
Per cert, ara fa un temps,

¿d’aquesta escola no va sortir
també una nota de crítica contra
alguns altres professors d’altres
escoles que reivindicaven la nova
escola i ací se’ls va dir que estaven
tan bé, amb aire condicionat i amb
unes instal·lacions tan perfectes?
Doncs no ho acabem d’entendre. O
siga, que si estan tan bé, a què
venia la paradeta de dalt?

Aigües manses
Per fi s’ha acabat el culebró faller

de l’estiu. La Junta Local fallera va
tornar a triar president a l’anterior,
Manchón. Sí, el que havia d’haver
sortit abans de la desfeta i
picabaralla posterior entre diverses
faccions falleres.. por un quítame
allá esas pajas. Doncs sembla que
les aigües tornen a la llera i ja
podem dir que si no hi ha un
terrabastall sense precedents o un
altre intent de cop d’estat encobert,
tindrem falles per un temps prou
llarg. I és que ja tocava tenir algú
que sanejara aquest món tant... De
tota manera, a vore si afinen una
mica i, de tant en tant, lligen a La

veu la secció dels experts fallers
Univers Fallero. De segur que
aquestes coses no els passarien
mai més. Si més no sempre podran
tirar d’hemeroteca quan aquesta
plantilla de dropos de La Veu penge
totes les revistes al web de l’UJI i
quede a lliure consulta  el
recopilatori complet  del que fins ara
han fet els experts de l’Univers.

Canvi estalviador?
Els tafaners, que a tot hi peguem

cullerada, no tenim massa clar això
que l’alcalde diu que farà més
Juntes de Govern per estalviar-li
faena al Ple. O siga que vol llevar-li
“tràmits” al Ple? I nosaltres que
pensàvem que les atribucions de la
Junta de Govern eren delegades de
l’Alcalde i no del Ple? Ui, que
estrany sona això! I l’oposició sense
piular perquè no s’ha assabentat
encara. I que no ens vinga amb
l’excusa que així pagarà menys als
funcionaris, que la despesa de les
Juntes de govern no és precisament
brossa de riu. 

Endevinalla playera

Açò de les platges sempre fa
parlar al nostre poble. I enguany no
havia de ser menys. Algú ens pot
explicar qui va deixar de convocar la
vigilància de les platges???? Per
què s’ha hagut de contractar, a dit, a
Saepla durant els darrers dies de
juny???? Per què Creu Roja no s’ha
presentat al concurs de vigilància de
platges???? Per què s’ha adjudicat
a Saepla????? Au, a vore qui és el
xulo que les encerta totes...

ve de la pàgina anterior
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Els membres del claustres  sotasignants, volem
manifestar el nostre desacord amb la concertació d’un
batxillerat al Col·legi La Salle de Benicarló pels següents
motius:

1. L’Administració ha ignorat absolutament la posició
presa pel Consell Escolar Municipal en què es va decidir
rebutjar la implantació d’un batxillerat concertat a
Benicarló.

2. La nova distribució de l’actual alumnat de batxillerat
de Benicarló perjudicarà greument tots els estudiants de
tots els instituts perquè es veuran obligats a triar únicament
aquelles assignatures optatives que es puguen oferir des
dels seus centres. No es poden impartir optatives amb
menys de quinze alumnes. No cal recordar que una de les
bases primordials per poder accedir a la Universitat amb
garanties és haver pogut cursar aquelles matèries que més
s’adeqüen als currículums de les diferents carreres. Es
construirà, per tant, la llibertat d’aquells pares que desitgen
una educació amb uns valors religiosos determinats per als
seus fills damunt de la llibertat de la resta de pares. 

3.  No s’entén que en una època d’austeritat i retallades
en les destinacions públiques, es destinen diners públics a
un servei que està suficientment cobert. És ben sabut que
als IES de la comarca hi ha suficients places a batxillerat
com perquè l’Administració no haja de recórrer a la
concertació amb altres centres i augmentar per tant les
despeses. 

4. Un ensenyant públic de secundària es veu obligat a
passar uns processos de selecció objectius que li permeten
accedir a l’escola pública. Això, sense que siga garantia de
res, implica un procés selectiu dels més qualificats. Si la
tria no es fa des d’aquestes premisses, el criteri esdevé
arbitrari i sense cap tipus de constatació objectiva de la
qualificació del professional. 

5. La societat benicarlanda i la del conjunt del Maestrat
hauria d’entendre que el grau d’especialització del
professorat de secundària a l’escola pública és clarament
superior al que treballa a la privada. Això que, a la primària,
pot ser un problema, no hi ha dubte que és un avantatge a

l’hora d’impartir uns continguts altament especialitzats com
els que es donen a la secundària i, especialment, al
batxillerat.

6. Des de determinats estaments s’ha indicat que calia
respectar la “llibertat religiosa” dels pares en l’elecció de
centre per als seus fills. Aquesta “llibertat religiosa” queda
reconeguda i garantida en l’àmbit de l’educació pública per
l’oferta de l’assignatura de “Religió Catòlica” (no així
d’altres religions) en tots els cursos de l’ESO i en 1r de
batxillerat. En qualsevol cas, resulta difícil de justificar que
s’ antepose l’esmentat “dret” a qualsevol criteri econòmic o
de qualitat de l’ensenyament.

7. Amb situacions com aquesta veiem clarament que
l’Administració Valenciana ha apostat per la privatització de
l’ensenyament.

8. A hores d’ara des dels sindicats d’ensenyament s’està
estudiant la possibilitat d’acudir als tribunals perquè
existeix la possibilitat que aquesta concertació siga il·legal.
Aquest fet es fonamenta en la normativa que la pròpia
administració valenciana va aprovar i que implica que
prèviament a un determinat concert educatiu cal que el
centre a concertar hagués impartit prèviament durant 2
cursos sencers un batxillerat privat.

9. Des de fora pot semblar que el professorat públic de
secundària vetla pels seus interessos, és així. A curt o mitjà
termini, hi haurà una pèrdua de llocs de treball a l’escola
pública que repercutirà, a banda de la disminució de la
qualitat, en la mobilitat forçosa del professorat, augmentant
el nombre de professors desplaçats. 

10.  Atés que pretenem que tota la població
benicarlanda i de la comarca siga coneixedora d’aquesta
situació, hem decidit trametre la nostra indignació davant
d’unes mesures que col·loquen a l’ensenyament públic
valencià en un carreró sense sortida. 

MANIFEST SUBSCRIT PELS claustres dels IES ”Alfred
Ayza “ de Peníscola, IES ”Ramon Cid”  i  l'IES “Joan
Coromines” de Benicarló

Quan li van preguntar a
l’alcalde per aquesta “curiositat”
va dir que ell no té problema de
dir i reivindicar les coses, si són
per a Benicarló...

COMUNICAT: 
Desacord amb la concertació d’un batxillerat al Col·legi La Salle



Me llaman el desaparecido

La nostra administració,
sincerament, és tot un desgavell.
Per una banda busca  una persona i
per l’altra la publicita i no la troba.
Apa, que no és broma, i tot, tot, en el
mateix butlletí. I així ens trobem al
BOP 76 (21-6-2011) un Anuncio de
la delegación de economía y
hacienda de castellón, gerencia
territorial del catastro, sobre
notificaciones pendientes, on es pot
llegir: En virtud de lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/ 2003, de
17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la
notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración
Tributaria, o por ser desconoci dos
sus interesados o sus domicilios,
por el presente anuncio se cita a los
titulares catastrales abajo indicados,
para ser notificados por
comparecencia de los actos
administrativos derivados de los
procedimientos que se relacionan a
continuación:

7 . E X P E D I E N T E
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 222843.2011 
TITULAR CATASTRAL: JUAN

MANUEL URQUIZU MEJÍAS
MUNICIPIO: BENICARLÓ

REFERENCIA CATASTRAL:
1280617 BE8718S

Però el més divertit del cas és
que al mateix BOP, apareix la
mateixa persona amb dos
nomenaments al nostre ajuntament.

AYUNTAMIENTOS 
06175-2011-U 
BENICARLÓ 
Nombramiento miembros de la

Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Benicarló 

Por Decreto de Alcaldía de fecha
13 de junio de 2011 se ha procedido
al nombramiento de los siguientes
concejales como miembros de la
Junta de Gobierno Local:

- Don Juan Manuel Urquizu
Mejías

AYUNTAMIENTOS 

06180-2011-U 
BENICARLÓ 
Anuncio delegaciones especiales

Ayuntamiento de Benicarló
d) Don Juan Manuel Urquizu

Mejías, concejal delegado de
Promoción Económica, empleo,
desarrollo local y consumo
(servicios adscritos al Área de
Comercio, Turismo y Promoción
Económica).

A vore, a nosaltres el que haja fet
aquest senyor, ni ens va ni ens ve,
però si així funciona la nostra
administració, per trobar a algú que
té, no al costat… a la plana del
costat, anem apanyats. Açò seria un
argument per justificar que l’adjectiu
que millor li escau a aquesta terra de
promissió és el de kafkiana.

El constrenyit
Ara, si divertida pot ser la

coincidència de dalt, la d’ara la
supera. Tal com va dir el BLOC la
passada setmana va aparèixer
també al BOP que el nostre
ajuntament, davant la impossibilitat
de contactar amb l’empresa Floirac
(sí, la que és ama i senyora del
centre comercial Costa Azahar allà
on hi havia la fàbrica de Palau vora
la N-340, per si l’ajuntament no ho
sap o no té l’adreça i que va
autoritzar Jaime Mundo), doncs el
que dèiem, que sembla no la troba,
a l’empresa, i li ha demanat per via
de constrenyiment el pagament del
seu deute, publicitant-lo al susdit
BOP de Castelló. Sembla que ací el
personal o s’ha tornat una mica boig
o ha perdut l’agenda d’adreces. Ah,

i el més divertit, fa unes setmanes el
faraó Kun-ka, exregidor de
l’Il·lustríssim, és va reunir amb
aquesta empresa per vore si d’una
vegada arranjaven els accessos
tercermundistes del centre
comercial.

Una llengua, dos llengües...
Fa pocs dies es van celebrar les

diverses festes de final de curs a les
escoles i instituts de la ciutat.
Certament tot va anar molt bé. Els
xiquets s’ho passaren com cal i els
pares i mestres igual. No entrem en
detalls en aquest apartat. Ara, al
col·legi Ródenas, el que no acabem
d’entendre és si deuen creure que
estan a Madrit i, com si fos aquell
famós acte de contrició lingüística
dels candidats del PP a les
alcaldies, van dir els numerets de la
rifa també en castellà. Igual
pensaven que algú no els entenia.
Però no deia l’altre dia Camps que el
valencià està més present i
normalitzat que mai? No diu l’altre,
l’exconseller de xinés que als
centres educatius la situació és
desequilibrada i que hi ha xiquets
que no saben parlar castellà però
s’expressen en valencià com Carles
Salvador? Així, en què quedem?
Sembla que usar únicament el
valencià quan és adequat els fa una
mica de vergonya i que si ho fan
alguns és per un defecte, ja se sap:
“como és la nuestra lengua materna
no lo podemos evitar”. Visca el
bilingüisme ben entés!. 

Una llengua, dos llengües,... (i
2)

Ara, els que semblaven
directament de Madrit, però del
Madrit més carpetovetònic, eren els
del Ramon Cid en la seua festa de
final de curs a l’annex de pavelló.
Ací, ja, ni en bilingüe. Directament
en castellà. Ni per vergonya aliena.
Ja ho dèiem la passada setmana al
debat tan sucós que vam tindre dins
el si dels tafaners sobre si açò del
valencià té futur. Un futur molt fosc.

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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MARTÍ GIRONELL. 
L'arqueòleg. 

Barcelona. Columna edicions.
2010.

Bonaventura Ubach, monjo de
Montserrat i profund coneixedor de
les llengües de l'Orient bíblic, va
viatjar diverses vegades a Terra
Santa territori pel qual sentia
autèntica fascinació, volia conèixer
els paisatges on es desenvolupa la
Bíblia per tal d'il·lustrar-ne una edició
montserratina, així com arreplegar
materials per a crear un museu bíblic
en el monestir. Ell mateixa ens ha
deixat testimoni d'aquests viatges en
dos llibres: El Sinaí. Viatge per
l'Aràbia Pètria. Cercant les petjades
d'Israel (1913) i Dietari per les
regions de l'Iraq (1922 -23),
recentment reeditat.

Un personatge amb aquestes
característiques per força havia de
ser atractiu per a qualsevol escriptor,
i així ho ha entès Martí Gironell que
novel·la un viatge realitzat pel monjo
l'any 1910, que com explica en una
nota al final del llibre si bé s'ajusta
prou als fets reals introdueix algun
element que pertany a la seua
imaginació.

Bonaventura Ubach es mostra
com un personatge tossut, amb unes
idees molt clares del que volia aconseguir, i cap
dificultat no el deté, i així en el seu viatge  haurà de
travessar deserts, on es tindrà d'enfrontar amb
enormes tempestes, i als perills que tot desert
comporta, serà assetjat per bandits, però també per
xacals i hienes, ensopegarà amb enormes traves
burocràtiques, amb xeics sanguinaris, amb plagues
bíbliques i amb misterioses sectes, però res no
l'apartarà del camí per a assolir el seu somni.

El viatge per al monjo de Montserrat serà un
camí d'aprenentatge, anirà coneixent sobre el
terreny els llocs que apareixen a la Bíblia, i anirà
aclarint i interpretant els misteris que la seua lectura
li havien procurat com per exemple què era el
mannà, l'aliment que Déu havia enviat al poble

hebreu durant la travessia del desert. 

El començament és impactant, i ens augura un
llibre d'aventures trepidant, però a partir del segon
capítol, la narració adquireix un aire narratiu més
reposat amb l'estructura de dietari que agafa,
tanmateix la tensió del interès de la lectura no
decau en cap moment. Martí Gironell amb ma
d'orfebre va introduint nous personatges, llegendes,
xicotetes anècdotes, que fan el llibre d'allò més
atractiu.

L’arqueòleg ens transporta a uns temps en què
l’aventura encara era possible, tot narrat amb un
estil àgil, clar i que per tot això la converteix en una
lectura força recomanable.

CAMINS BÍBLICS

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres



M I S C E L · L À N I A

Actituds

Arrogància i prepotència és la sensació que va
transmetre el nostre alcalde en el passat Ple on es van
debatre i aprovar, només per part del PP, els sous dels
regidors per a aquesta legislatura que acaba de començar.

Que al nostre alcalde, quan està en el Ple, el traeixen les
formes no és una cosa nova però que ho justifique amb
maximalismes com que els regidors són regidors a temps
total ens sembla excessiu. La frase, “quan un es presenta
com regidor està a tota hora, i ja sap al que s'exposa” o “i
quan m'haja d'anar de viatge a Madrid, què he de dir, que no
puc anar perquè he de treballar en la meua empresa?”, per
voler justificar, segons el seu parer, que si estàs de regidor
ho estàs les 24 hores, denota a les clares el respecte que li
mereix qualsevol treballador, que a més és regidor, però que
no ha fet d’açò el seu modus vivendi.

Òbviament, qualsevol treballador que, a més, és regidor,

pot sol·licitar, per llei, l’exempció horària al seu cap per
aquests menesters però qui els garanteix que a l’enèsima
vegada, el seu cap no els diga que... “ací està la porta”.

Seria bo veure que faria el senyor alcalde en el cas que
algun dels seus treballadors, si fos regidor, li sol·licites unes
10 vegades, o més, cada mes, permís per absentar-se
perquè ha d’anar a una comissió, o a un Ple, o “a Madrid”. I
ja no diguem si s’és un autònom i ha de tancar el seu negoci
“por acudir al ayuntamiento”... en hores de treball.

Ara per ara, els únics regidors que hi són a temps total o
parcial i que cobren, i molt bé per cert, per fer de regidors,
són els del seu partit i els dos portaveus de l’oposició.

Al final l’únic que ha quedat clar és que d’austeritat, no
res de res, i que el tan pregonat estalvi només ha estat un
bluf... d’estiu.

De tota manera seria bo que cada més cadascun dels
nostres regidors penjarà al web de l’ajuntament el que
cobra, en brut, i amb dietes i quilometratge. A més de fer-los
fitxar a la seua entrada i sortida (per veure les hores reals
que fan atès que si fan més hores cobraran més), com a
qualsevol altre treballador. Així si que hi hauria transparència
i voríem quan de cert hi ha en eixa famosa “austeritat” que
ha volgut vendre l’alcalde Marcelino. 

I si l’austeritat és la que pregona el nou superegidor,
Serrano, emulant el faraó Kuen-ka, matisant, altra volta, les
paraules de l’alcalde, volem fer-nos combregar amb rodes
del seu molí... amb els seus “números”, li aconsellem una
lectura fàcil i eficient per desenganyar-lo, la del llibre
“Números pares, impares e idiotas”. I no és per ningú.
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Una mica d’història
CLOENDA DE L'ESCOLA DE MÚSICA
L'acte comença amb gairebé un quart d'hora de retard. No ho deuen tindre preparat els de

l'Escola de Música? Impensable! Hi ha problemes tècnics? No, funcionen els micros, els
alumnes i els professors estan amanits, també els presentadors. Què deu passar? Res
d'especial, només que s'espera la presència d'algun representant de l'Ajuntament i al 

final no hi ha més remei que començar sense ell o ella. El ram de flors que li havien de
regalar es queda baix de l'escenari. Bon debut!

Panissola: No poden tenir més poca vergonya en aquest aiuntament pel despreci que li han
fet a la nostra Banda de Música. Damunt que no van... ni avisen. Més menyspreu i
desconsideració a aquesta institució representativa de tot el poble no és possible per part d’un
equip de govern que, de totes, totes, s’ha comportat com una colla d’autèntics botiflers.
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CARXOFA I PANISSOLA

“l'important é sortir a la foto”Per Xavi Burriel
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