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Els xiquets de 1r i 2n del CEIP Marqués de Benicarló
van realitzar el passat mes de maig una excursió a
l´Escola de Natura de Benassal.

Després d’esmorzar al pati de l’Escola de Natura va
començar la jornada amb un passeig pel mig del bosc
observant els diferents tipus d´arbres  (carrasca, roure), flora
i fauna, que els monitors els van explicar a partir d´uns
cartells informatius.

Van gaudir molt agafant fulles, flors i fruits que després
van utilitzar per a l´estudi d´un herbari i la realització d´una
bossa aromàtica.

text  JL GUZMÁN

EXCURSIÓ A  L´ESCOLA DE NATURA DE BENASSAL



EL TEMA

Vinaròs, Benicarló i Peníscola
estudien mancomunar els serveis de
neteja i escombraries. Van aconseguir
trencar, en tan sols una hora, amb les
velles i antigues rivalitats entre
poblacions, asseient-se al voltant de
la taula de reunions de Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló. No
només això. Van dissenyar un pla
d'atac i un calendari de reunions a
mantenir amb els seus suposats
“enemics”, aquells que els han deixat
de costat durant els últims anys:
l'administració central (socialista) i
l'autonòmica, del seu mateix signe
polític, que ací n’hi ha per a tots.

Conscients que la Serra D’Irta no
és més que un accident geogràfic en
el mapa físic de la província de
Castelló, els alcaldes de Peníscola,
Andrés Martínez, Benicarló, Marcelino
Domingo, i Vinaròs, Juan Bautista
Juan, es van mostrar disposats a
tombar la barrera psicològica
muntanyenca perquè les seues
reivindicacions comunes s'escolten a
València i a Madrid. Per això compten

amb poderosos aliats: el propi Andrés
Martínez, vicepresident de la
Diputació de Castelló  i els dos
diputats autonòmics, Jaime Mundo  i
Mariano Castejón, que serviran de
pont amb la Generalitat Valenciana.
La trobada celebrada pels alcaldes
dels tres municipis amb major
població del nord de la província va
dissenyar el full de ruta de les
reclamacions i accions conjuntes que
desenvoluparan a partir d'ara. I per
cert, en la balança guanyen els
incompliments de la Generalitat
Valenciana. Però la dels alcaldes, no
va ser l’única reunió comarcal. Hem
assistit estos últims dies a una
trobada entre caps de policia i
regidors de Governació, per unir
esforços i ser més operatius en la
lluita contra la delinquència. I és que
molts anys després de la constitució
de la Taula del Sénia, sembla que als
alcaldes del PP els ha entrat el
coneixement i, per fi, entenen que a
les nostres comarques o treballem
tots a una o ningú no se’n recorda del
nord de la província. A vore si al final...
haurem de fer una Veu comarcal!!

SERVEIS MANCOMUNATS

Una de les propostes que
s’estudiaràn és la possibilitat de
mancomunar alguns serveis de les
tres localitats. En concret, Juan
Bautista Juan, alcalde de Vinaròs, es
va referir als de neteja i recollida
d'escombraries “que casualment en
menys d'un any acaben les
concessions en els tres municipis”.
Juan va detallar que l'objectiu, que ha
de ser estudiat pels tècnics municipals
“és donar millor servei i de més
qualitat amb el menor cost econòmic”
per a les poblacions implicades en el
projecte. El primer edil vinarossenc va
recordar que la passada setmana es
van reunir els tres caps de Policia
Local dels tres municipis per a
aconseguir un objectiu similar al que
ara es proposa. “Tenim un numero
important d'efectius si els sumem tots
amb grans termes municipals i
problemàtiques comunes en l'àmbit
rural”, va referir. 

Mancomunats a tres bandes

text REDACCIÓ

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

Diumenge passat es va celebrar a Llíria el Campionat
Autonòmic de Ciclisme, una setmana abans de
celebrar-se el Campionat d'Espanya, on la ciclista
benicarlanda María del Mar López Merce, del Club
Ciclista Balaguer, va aconseguir classificar-se per a
formar part de la Selecció Valenciana que aquest pròxim
diumenge participarà a Casp en els nacionals. 

Recordem que, en l'última prova celebrada de les
Escoles de Ciclisme, celebrada en la nostra ciutat, sota
l'organització de la Unión Ciclista Benicarló, la jove
ciclista benicarlanda va imposar-se en carrera dins de la
seua categoria. 

Sort en els Campionats d'Espanya. 

text i foto VICENT FERRER

Mar López, classificada per el Campionat d’Espanya de Ciclisme

El Club Natació
Benicarló va celebrar
aquest cap de
setmana una nova
edició de les seues ja
tradicionals 24 hores
ininterrompudes de
natació en les
instal·lacions de la
piscina municipal,
aconseguint nadar la
xifra de 88.800
metres. 

Va obrir aquesta
jornada el millor
nedador de la
temporada 2010-
2011, Carlos Fuente,

seguit de la recent nomenada dama de l'entitat Meritxell
Sospedra. Després es va donar pas a la resta de
nedadors, des dels més menudets de l'escola del Club,
fins als de la secció màster, de recent creació, i als
pares que es van animar, molt més guerrejats en
aquesta classe de batalles. 

Durant el transcurs de la intensa jornada es va
organitzar el tradicional sopar de pa i porta per part dels
familiars dels membres del Club, al que va seguir una
llarga i animada tertúlia que va fer més suportables les
dures hores de la nit fins a l'eixida del sol, quan una
xocolata amb xurros va donar pas a les ultimes hores de
l'esdeveniment. 

Des d'ací, el Club vol donar les gràcies als
responsables de la piscina municipal i a quants han
col·laborat i participat, fent possible que aquesta nova
jornada de convivència permeta que la flama del Club

continue viva durant molt de temps. 
Sent fidel a la seua tradició de lluitar en diversos

fronts, els membres del Club també van disputar aquest
cap de setmana una nova edició del trofeu interclubs on,
Carlos Fuente va aconseguir una nova mínima nacional
en la prova de 400 estils, on va acudir acompanyat de
22 nedadors del Club. 

fotos JAVIER SOSPEDRA

www.clubnataciobenicarlo.com

88.800 Metres amb 24 hores de natació



RECLAMACIONS A LA
GENERALITAT POPULAR I AL
GOVERN SOCIALISTA

Més enllà de mancomunar els
serveis comuns, els tres edils van
decidir reclamar conjuntament obres o
serveis “que en realitat beneficiaran a
tota la comarca”, va puntualitzar
Martínez. Així, han sol·licitat una
entrevista amb el nou conseller de
Sanitat, Luís Rosado, “perquè
engegue l'ampliació de l'Hospital de
Vinaròs i el CSI de Benicarló, a més
de l'adjudicació del de Peníscola i el
del projecte del segon centre de salut
per a Vinaròs”, va indicar Martínez.
Amb Isabel Boning, nova consellera
d'Infraestructures reclamen reunir-se
per a recordar-li les nombroses
carreteres pendents d'execució a la
comarca. 

Pel que fa a les peticions al govern
central, els tres alcaldes tenen clar
que és necessària una reunió amb
Costes i Foment. En el primer dels
casos “reclamarem la protecció del
litoral” davant la regressió marina,
mentre que al ministeri encarregat de
les obres, se li demanarà que
accelere la construcció de la N340,
així com la conservació de la rotonda
de Vinaròs en l'encreuament amb la
carretera de Morella. Els tres
munícipes també sol·licitaran una
reunió amb representants d’Adif per a
demanar que els trens Alvia arriben
fins a Vinaròs. “Si tenim la via i tenim
els trens, perquè només arriben fins a
Orpesa?” es va preguntar Martínez.
Domingo, per la seua banda, va
anunciar que “ara el treball és dels
tècnics, que han d'estudiar totes les
propostes i veure com les anem portar
a terme” i va anunciar que a partir
d'ara les reunions entre els tres
municipis es mantindran de forma
fluida i constant per a aconseguir que
“si anem conjuntament podem
aconseguir un poc de les
administracions supra municipals”. I
així, amb el convenciment que “les
tres poblacions ens necessitem unes

a unes altres” és més que probable
que els tres alcaldes escrigueren ahir
una nova pàgina en la Història de la
comarca. El temps i el treball per
aconseguir els objectius que s'han
marcat amb tant optimisme ho diran. 

REUNIÓ DE GOVERNACIÓ I
POLICÍA

A més dels alcaldes, regidors de
Governació i caps de Policia Local de
Vinaròs, Benicarló i Peníscola es van
reunir a Benicarló amb la intenció de
conjuminar esforços en la lluita contra
els delictes. “Busquem tenir més
efectivitat en el nostre treball,
conjuminant esforços”, va explicar el
regidor benicarlando, Marcos Marzal.
Així, seran els tres caps de policia els
encarregats de coordinar esforços i
accions, un treball que ja realitzen des
de fa un temps però que ara es
reforçarà encara més. “Els caps
mantindran reunions periòdiques de
coordinació”, va explicar Marzal, qui
es va mostrar convençut de
l'efectivitat de les accions conjuntes.
En aquest sentit, recordava que
alguns dels manteros que venen les
seues mercaderies a Peníscola “viuen
a Benicarló” pel que és interessant
que ambdós cossos de seguretat
estiguen en contacte, malgrat tenir
problemàtiques de delictes diferents.
L'edil benicarlando va assenyalar que
a Vinaròs els problemes es
concentren en els robatoris
d'habitatges en l'extraradi de la ciutat,
mentre que a Benicarló, el camp és el
més afectat pels lladres. Peníscola
centra les seues actuacions
majoritàriament contra els manteros.
Malgrat això “és necessari marcar
unes directrius conjuntes d'actuació”
que impliquen als tres municipis en la
vigilància per la seguretat dels seus
ciutadans. 

Encara que fa temps que els tres
municipis més importants de la
comarca treballen conjuntament en
matèria de seguretat, la reunió d'avui
ha servit per a iniciar una nova etapa
amb dos regidors que estrenen càrrec
al capdavant de la Policia, com són el
regidor de Governació de Peníscola,
Alfonso López i la regidora de

Vinaròs, Mar Medina. Marcos Marzal,
regidor de Policia de Benicarlo,
repeteix en el càrrec, així com els
caps de Policia Local dels tres
municipis. A la reunió també ha
assistit el portaveu del Bloc per
Benicarló, Ricardo Mascarell,
convidat pel regidor. 

I MENTRE, ENS VISITA EL
DELEGAT DEL CONSELL

Mentre els nostres governants
comarcals es fartaven a fer reunions,
el Delegat del govern en la província
de Castelló, Ximo Borrás, va visitar
Peníscola, Vinaròs i Benicarló “per a
conèixer de prop les problemàtiques
reals d'aquests municipis”. Armat amb
un IPad d'última generació, el
representant del govern valencià va
prendre bona nota de les
reclamacions dels alcaldes per a
traslladar-les als màxims dirigents de
l'administració autonòmica. En el cas
de Benicarló, Marcelino Domingo va
sol·licitar “la construcció de la
depuradora, l'adjudicació de la
carretera de Càlig, l'obertura del CSI,
la construcció de la carretera
Benicarló-Peníscola i la del nou
col·legi Ángel Esteban”. En aquest
últim cas l'edil va assegurar que “és
tema de màxima prioritat per a mi,
donada la situació en la qual estan els
xiquets en els barracons”. És per això
que ha sol·licitat una entrevista amb el
nou conseller d'Educació “al que ja li
he enviat un fax amb tots els temes
pendents d'aquesta conselleria amb
Benicarló”. 

A Borrás de poc se li peta l’Ipad
amb tantes reclamacions… el delegat
es va mostrar convençut que “podem
executar totes aquestes obres si no al
cent per cent, sí en un percentatge
molt elevat. La intenció d'aquest
delegat és dur-les a terme en aquesta
legislatura”, va assegurar. Així, va
manifestar que “hem pres bona nota
de les reclamacions de l'alcalde, per a
anar desbloquejant temes”. La que
més prompte pot veure la llum és
l'obertura del nou centre de salut, del
que va afirmar que “obrirà a finals de
setembre o principis d'octubre”. 

ve de la pàgina anterior
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Els tres alcaldes tenen clar que és necessària una reunió amb Costes i Foment 

Les empreses adjudicatàries de les
obres de remodelació del Pavelló
Poliesportiu Municipal han començat a
treballar per a aconseguir millorar
aquesta instal·lació que, pel pas del
temps, presentava greus deficiències
que entorpien en algunes ocasions la
pràctica esportiva. 

S'ha començat per canviar la coberta
de l'edifici, canviant-se els panells
superiors per uns de nous, amb el que
es pretén evitar que quan ploga molt fort,
com va passar en l'anterior temporada
en el partit contra l’Inter Movistar, deixen
d'haver goteres en el pavelló que
perjudiquen el joc. Amb aquesta millora,
a més, es permetrà estalviar energia ja
que les planxes translúcides amb el pas
del temps s'havien tornat més opaques i
tot just deixaven passar la llum solar. 

Al mateix temps que es canvien les planxes del sostre
s'està treballant en la instal·lació elèctrica que permetrà
millorar sensiblement la il·luminació del pavelló, ja que es
col·locaran 24 focus en cadascun dels laterals, amb tres
sistemes d'encés: per a entrenaments, per a partits de
competició, i per als partits on haja presència de televisió, com
en el futbol sala, el que donarà també en una major qualitat de
les imatges fotogràfiques. 

L'últim pas de la remodelació serà la substitució del vell
parquet, per un de flotant, el que redundarà en una menor
càrrega per als jugadors, al no ser aquesta superfície dura
com l'actual, ja que el parquet actual descansa sobre un jaç
de formigó i terratzo. 

S'espera poder tenir tota l'obra finalitzada para mitjans del
mes d'agost, atès que està previst que el Barcelona Alusport,
campió de totes les competicions de la passada temporada,
jugue un partit amistós el divendres 19 d'agost, un dia abans
de l'inici de les Festes patronals de Benicarló.

text i foto VICENT FERRER

Comencen les obres de remodelació del Pavelló Poliesportiu
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LOCAL ESPORTS

La Tourist Info de Benicarló compta amb un punt
d'informació en la platja del Morrongo gràcies a la contractació
de dues persones a través dels programes d'ocupació pública
Emcorp. A més, l'Àrea de Cultura podrà desenvolupar quatre
projectes a través d'aquest mateix programa i d'uns altres com
el del Salari Jove, que suposarà la contractació de 7
persones. En total, entre tots els programes subvencionats, es
contractaran 16 persones. Concretament, el programa
Emcorp permetrà la contractació per a aquest estiu de
personal per a portar a terme diversos projectes. El primer que
s'ha engegat és el de reforç del servei de la Tourist Info amb
la contractació de dues persones que treballaran fins al 31
d'octubre tant en l'oficina central de la plaça de la Constitució
com el punt d'informació turística que s'ha instal·lat en la platja
del Morrongo. La subvenció que ha concedit el Servef para
portar a terme aquest servei és de 20.640,40 euros. L'Àrea de
Cultura també aprofitarà les subvencions del Emcorp para
desenvolupar quatre projectes durant els pròxims mesos. En
primer lloc, es contractaran dues persones per a la promoció
del patrimoni històric de Benicarló mitjançant visites guiades i
tallers didàctics. El segon dels projectes de l'Àrea de Cultura
serà l'excavació de la fase final del poblat ibèric de El Puig de

la Nao, per a la qual ja ha rebut l'informe favorable de la
Direcció territorial de Patrimoni Cultural de Castelló. Els
treballs, pendents ara de l'informe de la Direcció general de
Patrimoni, consistiran a excavar l'única zona del poblat que
queda, la qual correspon a la zona d'extramurs, darrere de la
torre de vigia. L'objectiu és recuperar i consolidar la zona
amurallada. Per a aquest projecte es contractarà un arqueòleg
i dos peons. 

La tercera de les actuacions consistirà a continuar
restaurant les peces arqueològiques que s'han trobat en les
diverses campanyes d'excavacions del poblat a través de la
contractació d'una restauradora. I finalment, a partir del mes
d'octubre s'iniciarà tot l'inventari cultural de forma digitalitzada
i actualitzada, un projecte en el qual treballarà també una
persona. L'Ajuntament també ha rebut subvencions, a través
del projecte PAMER, per a contractar quatre persones per a la
neteja selectiva i condicionament de les lleres de les rambles
d'Alcalá, Pulpis i Aiguadoliva. A més, les ajudes permetran
també contractar quatre persones que treballaran en projectes
com l'actualització d'una guia comercial de Benicarló,
l'inventari del patrimoni històric de Benicarló, la intervenció
social en joves amb dificultats o la tramitació de la relació de
llocs de treball de l'Ajuntament.

text NATÀLIA SANZ

PER FI, TURISTES INFORMATS 

La segona jornada de la fase regular ha començat
a desvetlar els favorits per vore qui passa a quarts
dels diferents grups.

Així, en el Grup I, Gellida e hijos va guanyar en un
partit molt igualat a Confort Gas/Ferreteria Arnau i ja
encapçala la classificació en solitari. Toldos Raiva no
podia punxar davant Pub Tortuga i no ho va fer, encara
que va haver de remuntar un resultat advers. Puchal
Climatización va patir un important revés en les seues
aspiracions a l'empatar contra Salón de Te Akram. En el
Grup II. Centre Infantil AEIOU i Sacred Pain van
guanyar els seus partits contra El Pinche de Oro i Bazar
Arín Assardoune i comanden amb pas ferm la
classificació. El Xiringuito de Pepito i Pizzería Trevi van

acabar empatant un partit vibrant que va poder guanyar
qualsevol dels dos. I en el Grup III, Plantacar i
Neumáticos Polito/Iurisor van disputar un dels millors
partits del torneig, que va acabar decantant-se del
costat dels primers, el que els permet encapçalar la
classificació al costat d'un dels grans favorits, Frutería
Remi/Bar Enmi, que va golejar a Excavacions
Majo/Pinturas JPB, amb cinc gols en l'haver de l’MVP
del Torneig de l'estiu passat, Migue. Per la seua banda,
Bar de Willy segueix imbatut en el tercer lloc, després de
guanyar a Amigos i manté intactes les seues opcions a
l'espera dels enfrontaments amb els dos primers. 

En la classificació de l'esportivitat, ja no queden
equips sense penalitzar i encapçala la taula Pub
Tortuga, amb 1 targeta groga en els dos partits.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Els favorits trauen el cap

Exposició de pintura 

“Un jardín tan extraño”,

de Carlos Gomis i Elsa Medra 
(fins al 14 d'agost). Mucbe (planta segona) 

Organitza: Regidoria de Cultura
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ESPORTS LOCAL

El Pavelló municipal de la ciutat peniscolana va ser
testimoni de la cerimònia de cloenda i lliurament de premis del
8è Torneig Internacional d’Handbol de Peníscola amb la
presència dels Regidors Daniel Biosca i Sandra Albiol i del
President del Club Juan A. Escuder. 

Els equips guanyadors van anar desfilant per rebre els
trofeus acreditatius, sota els aplaudiments de la resta
d’esportistes que han pogut gaudir d’una setmana d’handbol i
platja en la ciutat en el mar.

Després, els equips, vinguts de bona part de la geografia
espanyola i de França, així com els arbitres i acompanyants
van celebrar el final de festa amb una sopar barbacoa a la

zona del camp de futbol i es van acomiadar dels membres de
l'organització del torneig, format enguany per nombrosos
jugadors i jugadores de totes les edats, pares, mares i
acompanyats dels clubs d'handbol de Peníscola, de Benicarló
i de la zona del Maestrat. 

L’organització ha valorat de forma molt positiva aquesta
edició del torneig, destacant la fidelitat de participació de la
majoria de clubs que venen any rere any, amb més de 40
equips d’handbol pista i d’handbol platja i més de 400
participants, així com el comportament esportiu tant dins com
fora de la pista de tots els jugadors i monitors. 

El quadre d’equips guanyadors ha quedat de la següent
manera:

text i foto CHP

Finalitza el vuitè Torneig d’Handbol “Peníscola Internacional Cup”

Benicarló ja té Falleres Majors per
al 2012. La xiqueta Paula Gilabert, en
representació de la Falla Mercat Vell i
la senyoreta Ingrid Vizcarro,  de la
Falla El Grill, seran les encarregades
de representar al món faller de la
ciutat. L'acte d'elecció es va celebrar
dissabte a la tarda en un abarrotat
Auditori Municipal, que va reunir a la
gran família fallera del municipi en el
que va ser també la presentació en
societat de les components de la
nova cort d'honor. Les primeres a
accedir a l'escenari van ser les
representants infantils, que són
enguany Patricia Ros Morales, Belen
Borrelli Sarobbi, Sara Soto Giner,
Ainhoa Cases Echemendia, Sol
Mendoza Boorwod, Andrea Requena
Febrer, Sheila Leon Zapata, Patrícia
Ramia Perez, Marina Llorach, Mireia Blasco Pruñonosa, a
més de les dues candidates a Fallera Major Infantil de
Benicarló, Paula Gilabert Bellvis, de la Falla Mercat Vell i Laia
Arin Sanchez de la Falla Benicarló. A continuació van ser
cridades a ocupar el seu lloc en l'escenari les integrants de la
cort major. Rebeca Domingo Castillo, Olatz Ros Castillo,
Jessica Foix Bretó, Paula Ferrer Ripoll, Angela Sanahuja
Domingo i Begoña Mañá Burriel van precedir a les candidates
al càrrec de Fallera Major, Noelia Bened Vallés de la Falla

l'Embut i Ingrid Vizcarro Coll de la Falla El Grill. 
Així, després de la presentació de les quatre candidates als

dos càrrecs, la Junta Local Fallera va iniciar la votació secreta
que va determinar a les dues triades. Paula i Ingrid van ser
acompanyades al centre de l'escenari pel president de Junta
Local Fallera, Pedro Manchón Pau, que va ser el primer a
felicitar-les. L'acte va finalitzar amb el discurs de l'alcalde,
Marcelino Domingo, que va animar la Junta Local Fallera a
segur treballant en la línia que va iniciar el passat exercici.

text NATÀLIA SANZ

PAULA I INGRID, FALLERES MAJORS

El Bloc de Benicarló demana el
manteniment de l’ensenyament
públic i que el sector no es
precaritze per beneficiar el sector
privat

Pañella: "l’actual dinàmica farà que seguim
amb els problemes de dotacions al
professorat, material i barracons als centres
educatius públics valencians"

BENICARLÓ, 13 DE JULIOL 2011

El Bloc-Compromís ha demanat a Benicarló a través del
seu diputat autonòmic, Josep Maria Pañella, explicacions
per l’afavoriment i creació de noves linies concertades
privades “quan l’ensenyament secundari està perfectament
cobert amb els actuals centres públics”.

Segons el Bloc-Compromís “es constata com segueix la

política de desplaçar diners públics cap a entitats privades”
quelcom que per als nacionalistes “és asumible en etapes
obligatòries, però no així en les no-obligatòries, el que
ocasiona una fuita de diners evitable en temps de crisi
económica que afecta especialmente la nostra autonomia i
amb uns pressupostos de la Generalitat molt mermats”. Per
a Pañella l’actual dinàmica farà que seguim amb els
problemes de dotacions al professorat, material i barracons
als centres educatius públics valencians. “Amb els diners
que van anualment a la privada, s’hagueren pogut construir
30 centres públics totalment dotats, una necessitat que
trobem inajornable”, ha dit.

Segons el president del Bloc, “a Benicarló a més es
generarà un problema, com és que s’anul·laran linies
existents a l’enseyament públic, amb el que l’oferta será
menor, s’eliminaran optatives i especialitats en els
batxillerats”.

Per això, segons Pañella, dins el compromís amb
l’ensenyament públic “seguirem demanant uns
pressupostos dignes per al sector educatiu, que son el
nostre futur i que es trenquen els concerts amb els centres
privats i que els diners retornen als públics, per davant de la
política nefasta de seguidisme dels criteris del desaparegut
conseller Font de Mora”. 
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La primavera de 1960 Truman Capote, el seu
company Jack Dunphy, un parell de gossos i un gat
siamès van arribar a Palamós i s’hi van instal·lar
durant tres estius. Capote començava a ser un
escriptor reconegut i ja era un personatge singular
del món de la faràndula americana. Capote
necessitava un petit refugi,de
paisatge bonic i amb força
ginebra,per endinsar-se
plenament en la redacció d’A
sang freda, sens dubte una de
les seves obres essencials que
va veure la llum sis anys després
del seu inici de redacció aquell
estiu de l’any 1960.

Seguint la línia d’aprofitar
fets curiosos i interessants com
aquest per convertir-los en
reclam de turisme cultural i de
prestigi que, per exemple, a
l’estat francès té una bona i
llarga tradició, Palamós, un lloc
ben significatiu i màgic de la
Costa Brava, va endegar l’any
passat, per celebrar els
cinquanta anys de l’arribada de Capote a la vila que
encara no sabia que seria un puntal turístic
important, unes visites guiades pels llocs on va
viure i on va fer vida durant tots aquells tres
períodes d’estius. Amb més o menys gràcia i passió
–tot depèn de la persona que ens fa la visita- ens
podem imaginar el peculiar personatge i el genial
escriptor vivint amb tranquil·litat i amb certs
excessos alcohòlics el batec d’una població que no
era conscient que oferia  els seus carrers, el seu
paisatge, la seva vida marinera, a un dels noms
més rellevants de la literatura nord-americana de la
segona meitat del segle XX. Truman Capote, l’home
dels pijames de seda –tal i com el retrat novel·lístic
que ha fet Màrius Querol d’aquests estius
palamosins de l’escriptor-,treballava intensament
en el seu gran projecte narratiu, la novel·la de no-
ficció que volia retratar els fets i els personatges
tristament protagonistes de l’assassinat múltiple de
la família Clutter,una família acomodada  i que  vivia
tranquil·lament en una mansió d’un poble de
Kansas. Capote escrivia i esperava notícies sobre
la condemna dels dos responsables dels crims. I
anava definint amb claredat un estil narratiu propi
que ha deixat una empremta clara a la història de la
literatura.

De la mà de retalls de records ens podem

imaginar un Capote d’aspecte sempre personal,
amable, força reservat, una mica perdut entre la
força del projecte literari, dels draymartinis i dels
rastres d’una infantesa força tortuosa.  

I ens podem imaginar a un Capote abatut quan
va llegir a la portada de La Vanguardia a la ja
desapareguda llibreria Cervantes –on anava a
comprar la premsa estrangera- que la seva
estimada amiga Marilyn Monroe havia mort. A

Música per camaleons, la  seva
darrera obra acabada i sens dubte
una peça imprescindible per
gaudir d’un Capote en estat pur, hi
podem llegir, en el bloc de retrats,
un perfil meravellós, tendre, ple
d’amor i alhora sincer, de la seva
estimada amiga. El retrat se situa
a Nova York l’any 1955, quan es
troben en un funeral d’una actriu
estimada pels dos amics i després
van a prendre xampany i a parlar
dels seus amors. Finalment, van a
passejar pels molls i el retrat
acaba així:

“Repenjada contra un puntal
per amarrar Mostrava el perfil.
Galatea inspeccionant distàncies

no conquistades. La brisa li revoltava els cabells i va
girar el cap cap a mi amb una serenor etèria, com si
hagués estat una brisa qui l’hagués fet girar.

TC: Així que, quan donem de menjar als ocells?
Jo també tinc gana. És tard i no hem dinat.

Marilyn: Te’n recordes que t’he dit que,  si mai
algú et preguntava com era jo, com era de debò
Marilyn Monroe, bé, que què contestaries? (El to
era bromista, burleta, però també sincer. Volia una
resposta honesta).  Em jugo que els contestaries
que era una estúpida, una flasca.

TC: És clar, però també diria.. 
Se n’anava la llum. Marilyn semblava  com si

s’apagués alhora, com si es barregés amb el cel i
amb els núvols,com si s’allunyés més enllà d’ells.
Volia alçar la veu més alt que el crit de les gavines
i cridar-la que tornés: Marilyn, Marilyn.  Per què tot
va haver d’acabar d’aquella manera. Per què la vida
ha de ser tant filla de puta.

TC: Diria... Marilyn, no et sento.
TC: Diria  que ets una criatura preciosa”.

Senzill i simplement meravellós. Potser algun
racó de Palamós encara recorda un home abatut
per la pèrdua d’una amiga. Sortosament, va saber
fer-la una mica més immortal.

Truman Capote a Palamós

text  JOAN HERAS

Fronteres

MOTIVA’T
El Pla Integral d'Ocupació "Motiva't" que s'està

desenvolupant a Benicarló ha començat a impartir el quart
curs de manipulador d'aliments amb la col·laboració del
Centre de Turisme de Castelló. L'objectiu és donar formació
i facilitar la recerca de treball als aturats del sector de
l'hostaleria. Amb aquest curs, els alumnes obtenen el carnet
de manipulador d'aliments, que és un dels requisits cada
vegada més demandats per les empreses del sector de
l'hostaleria i facilita i millora les possibilitats de les persones
que ham de trobar treball en aquest sector. El Pla d'Ocupació
"Motiva't" és fruit de la subvenció que la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació va concedir a l'Ajuntament
de Benicarló per a informar, orientar i assessorar itineraris
d'inserció amb la finalitat de facilitar la inserció laboral dels
66 persones aturades inscrites en el Servef i perceptores
d'una ajuda a l'atur. 

OBERT EL TERMINI DE MATRÍCULA EN EL
CONSERVATORI DE BENICARLÓ 

El Conservatori Professional de Música "Mestre Feliu"
de Benicarló ha començat a treballar per al pròxim curs
acadèmic amb l'obertura del període de matriculacions, que
estarà vigent fins al 15 de juliol. A més, els alumnes ja tenen
a la seua disposició el calendari de matrícula i les dates
d'exàmens del mes de setembre. A més de les tasques
administratives, l'activitat docent del Conservatori tampoc ha
finalitzat, i ara mateix el centre està impartint un Curs obert
d'orquestra de corda que finalitzarà el 16 de juliol amb un
concert a Sant Mateu (el mateix dia 16) i altre a Benicarló, a

l'endemà. Es tracta de la quarta edició d'un curs que va dirigit
a alumnes de corda d'ensenyaments professionals del
Conservatori i també a antics alumnes, així com a qualsevol
estudiant o músic que vulga assistir, amb l'objectiu de donar
a conèixer el treball del Conservatori a possibles futurs
alumnes i d'aglutinar el col·lectiu de músics de corda a nivell
comarcal. 

EXPOSICIÓ REINA DE LES FESTES
Benicarló ha inaugurat una mostra que, sota el nom de

60 anys de Reina de Festes intenta reflectir la importància
d'aquesta figura en la ciutat. Enguany  es compleix el 60
aniversari des de la seua institució, triada per primera
vegada en l'any 1952 amb motiu de la celebració de les
Festes Patronals. L'exposició aborda, a través d'una mostra
de roba, vestits regionals, complements, fotografies i panells
explicatius, la història de la figura de la Reina de les Festes
Patronals de Benicarló. El repàs per aquesta mostra recorda
que en els seus inicis, la representació de la “Reina de les
Festes” se centrava només en els dies que comprenien les
festes en honor als patrons de la ciutat, San Bartomeu, Santa
María del Mar i els Sants màrtirs Abdón i Senén, durant la 3ª
i 4ª setmana del mes d'agost. Amb el temps, la figura
representativa ha anat augmentant en popularitat i la seua
representació s'estén als 365 dies de l'any, acudint i presidint
tots els actes festius del municipi. Actualment, la Reina de les
Festes es podria definir com la màxima autoritat festiva de la
ciutat sobre la qual s'assenten les sòlides ensenyes de la
cultura, tradicions i costums de la ciutat. Aquesta mostra,
romandrà en exposició fins al pròxim 2 d'octubre de 2011, en
la primera planta del Mucbe – Centre Cultural Convent de
San Francisco de Benicarló. És la segona vegada que en els
últims anys la ciutat li dedica una mostra a la seua Reina de
les Festes.

text  NATÀLIA SANZ

BREUS
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Anem a vore si ens aclarim. En
primer lloc hem de recordar que el
nostre poble té, entre altres moltes
coses, una festa importada però
tradicional que es diu les falles.
Bàsicament la cosa consisteix en
gastar-se una quantitat indecent de
diners per a comprar-li a un senyor
foraster tot un munt de ninots de gust
dubtós per a després pegar-li foc. O
siga, que alguns benicarlandos es
graten de bon gust la seua butxaca,
posen totes els diners al mig del carrer
per a que després vinga una xicota
que s’ha gastat una altra quantitat
indecent de diners en vestits forasters
i altres guarniments, i amb un misto a
la mà, convertesca aquell grapat de
bitllets en cendra. Així de senzill. Els
benicarlandos ens hem fet tan rics i
sobrats que ens poden permetre el
luxe de,  literalment, cremar els
nostres diners sense cap complex ni
remordiment. Partint d’aquesta sòlida
base, fonamentada en els pilars
bàsics d’allò que podem anomenar “el
nou exemplar típic benicarlando”, i en
la més rància i caduca tradició nostra,
queda ben clar que la passa següent
no és una altra que llançar-nos de cap
al batxillerat privat concertat pagat per
tots. A aquestes altures ja no ens
hauria de sorprendre el fet d’un
suposat malbaratament dels recursos
públics en l’àmbit de l’ensenyament.
Que la demanda de places de
batxillerat ja està coberta per
l’ensenyament públic? No passa res,
en posem un altre de privat i ja està,
que els xiquets ha d’aprendre els
dogmes de la religió que no aprendran
als centre públics, nius d’infidels i
d’ateus que corrompen la joventut i
separen les ovelles del seu lloc
natural: el corral. Així que tots els
xiquets dins del seu cau, que per fora
hi ha una gent molt estranya i és millor
viure dins de la protecció d’unes
bones faldes, que això no falla mai.
Seria interessant esbrinar fins on
arriba el llarg braç del clero, tan
perseguit per tothom segons la

premsa de búnker, però amb tants de
privilegis segons la crua realitat. Mire,
senyora Garcia, ells han volgut
concertar un batxillerat, i l’han tingut
sense cap problema. Ara ens haurem
de rascar la butxaca una miqueta més
per a pagar el caprici d’uns pares que
no saben ni ells què és el que volen
per als seus fills. La conclusió final no
pot ser una altra, i podríem tornar al
plantejament inicial d’aquesta qüestió:
aquest desgavell no és més que
l’evolució del caràcter benicarlando.
Ha passat de ser un poble treballador
i estalviador a viure al dia sense mirar
res, tant se val si lo caduf està buit, la
qüestió és gastar, viure al dia i, si ve
algun primo i ens dona diners, petar-
los ràpidament.

M’ha semblat una absoluta poca
lliga això d’anar a casa de l’alcalde a
fer un sopar al carrer. Penso que si es
vol fer una protesta, s’ha d’anar als
llocs on estan els polítics en la seua
condició de polítics. Per això trobo
que no està bé barrejar la vida privada
de les persones amb el càrrec que
ocupen en un moment donat. La
màxima expressió de la intimitat de
les persones és la seua casa i tot allò
que l’envolta. Per això, no es pot anar
a les cases de les persones a tocar el

nas. Que vagen a l’ajuntament. Així
que aquesta vegada l’opinió dels
tafaners de “bona la iniciativa dels
indignats” no la comparteixo en
absolut. Deixem en pau a les
persones i emprenyem els polítics,
que per a això els tenim i no els obliga
ningú a posar-se on esposen.

Quin embolic amb tot això dels
sous dels regidors, de les dedicacions
exclusives, parcials, assistències... El
que queda clar i transparent és que
els politics són els únics “treballadors”
del món que es fixen ells mateixos els
seus propis jornals. Això és fantàstic.
S’imagina vostè, senyora Garcia, que
tinguera la possibilitat de decidir el
sou que ha de cobrar? Què votaria?
Votaria una retallada de sous? Votaria
un jornal simbòlic? La conclusió, com
sempre, és que els polítics, quan
governen, fan les mateixes coses que
quan estan a l’oposició critiquen als
que manen. Aquesta premissa no falla
mai, i es pot comprovar legislatura
rere legislatura.

Magnífica la breu col·laboració del
senyor Adell. No es pot resumir millor
el fariseisme dels sectors més
papistes de l’església i la seua doble
moral. Quin fàstic que fa tot.  

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

text EL LECTOR

Patrimoni... quin patrimoni?

La setmana passada parlàvem
de com havien deixat
l’ajuntament vell i de quina
atenció rebia aquest edifici del
patrimoni. Algú no deu saber que
les obres d’aquesta mena, un cop
acabades, cal mantindre-les. Ho diem perquè avui en tenim més exemples. Mireu fa molts anys, en un poble
hi havia una enorme indústria tèxtil que ocupava bona part de la població, famílies senceres hi treballàvem i
molts recorden la bonhomia del patró que, en els bons temps, pagava comunions i facilitava altres necessitats
als treballadors (economat, vivendes socials, etc.). I no cal entrar-nos-en ara més endins. Bé, doncs, aquell
home havia vist món i va contractar el millor paisatgista del moment, Rubió i Tudurí, perquè li dissenyara un
jardí de la categoria del que havia creat per a altres grans burgesos del país veí. I van plantar el jardí: frondós,
amb espècies locals i exòtiques, amb un rierol que recorria la finca i permetia que els visitants que s’hi
endinsaven no sentiren el soroll dels telers ni el dels primers cotxes que corrien pel poble. Al càrrec del verger
el patró va posar Tiano, un home alegre de família llauradora destinat a manrindre el jardí en esplet cada dia
de l’any. Doncs va passar el temps, i igual que es va perdre el tèxtil es va perdre el jardí. Diuen que perquè
era d’un o de l’altre o de no ningú. Al cap d’uns anys no hi havia més que indicis en la memòria dels que havien
jugat de xiquets i del que havia allò estat. I va ser que un ajuntament es va decidir a restituir-lo. No va quedar
com en origen, tot i que amb un poc d’interés, possiblement en un altre lloc del món, els manaires hagueren
buscat un paisatgista capaç de recuperar el projecte inicial i refer l’obra d’art... però ací ja sabem com es

treballa. La qüestió és que
arrangen el jardí i ràpidament
l’obliden. I passen els anys, ja
no tants, i avui allò és un
merder, que rima amb verger:
carrets de supermercat dins de
l’estany, arbres rosegats i
maltractats, vegetals
desprotegits d’evacuacions
animals, sortidors de reg
desorientats... un desastre, una
vergonya i un munt de diners
tirats. I si en voleu més, passeu
pel carrer de sant Jaume i
veureu l’estat en què es troba la
canal de pvc de la paret de
l’antiga casa dels Miquel. Quan
vinguen les pluges, l’arrebossat
de la paret a fer la mà. Qui en
dóna més?    

FOTO!

Al cap d’uns anys no
hi havia més que
indicis en la memòria
dels que havien jugat
de xiquets i del que
havia allò estat...



estava fora de lloc. De totes
maneres, ja està bé que ho diga
públicament i vaja a manifestar-se
amb els pares però no estaria gens
malament que també ho
transmetera privadament a la
Conselleria, i per escrit (per allò que
les paraules se les emporta el vent),
que és com ell es mou. Ara, quan ho
faça li demanaríem que fes ell
directament la gestió i no com quan
la manifestació de pares reclamant
la nova escola de l’Àngel Esteban,
que va dir que li ho demanaria al
nostre superconseller Mundo. No és
per res però... és que els tafaners ja
sabem el que vol dir demanar
alguna cosa a Mundo. 

Barreres
Amb les barreres

arquitectòniques que encara tenim a
la ciutat, als cappensants del nostre
ilustrísimo no se’ls ha ocorregut
altre que plantar les barreres del
bous... ja! Sí, tal com sona, a més
d’un mes dels bous! Més d’un deu
estar pensant si no han d’arribar ací
també els Sanfermins. El que
dèiem, si per als vianants en general
la cosa ja és emprenyadora, com ho
deu de ser als que tenen mobilitat
reduïda. I és que són ganes de tocar
els dallonses.

Misteri resolt
Un misteriós grup de tafaners

ens feia saber, setmana rere
setmana, que els aparells d’aire
condicionat de l’Ajuntament es
quedaven engegats tot el cap de
setmana. Aquesta banda sinistra
ens deia que aquesta circumstància
no feia més que confirmar que els
nostres funcionaris no mereixien la
fama de mandrosos i poc donats a
l’esforç que tenen entre els

ciutadans. Ells insistien que aquesta
era la prova més evident del
caràcter benicarlando, resignat i
treballador, i que si l’aire condicionat
estava en marxa era perquè el
empleats públics es guanyaven el
jornal de debò, sense horaris i amb
total disponibilitat. Una part d’aquest
grup d’estranys personatges tenia la
teoria que els aparells es quedaven
encesos per desídia, és a dir, per tot
el contrari del que deien els altres.
Aquest grup mantenia que no estan
els temps per a anar fent rica la
companyia d’electricitat i que es
podrien estalviar uns quants
calerons només prement un botó.
Els més radicals de la colla deien
que el motiu de tot plegat no era un
altre que la comoditat dels
treballadors de la casa gran que,
d’aquesta manera, en arribar dilluns
al matí a la feina es trobaven tot ben
fresquet a l’estiu i calentet a l’hivern.
Després d’aguantar setmana rere
setmana aquests comentaris, a un
tafaner de l’oposició li va vindre al
pensament que potser una bona
opció podria ser preguntar a alguna
persona relacionada amb la Casa
gran sobre el motiu del neguit
d’aquest grup de malpensats.
D’aquesta manera tan original, es
va descobrir que l’aparell en qüestió
feia la seua feina per a un lloc de
l’Ajuntament on hi ha la majoria
d’equips informàtics i altre tipus de
màquines, cosa que podria justificar
la despesa energètica. La tercera
part del conte és saber què dimoni
feien aquest grup de tafaners a la
plaça de Maria Victòria un divendres
a la nit a hores tan intempestives.
Potser ens hauríem de plantejar una
hipotètica ingesta massiva de
begudes espirituoses portades allà
amb bosses d’alguna superfície
comercial, juntament amb altres de
refrescos i alguna bossa de
glaçons. Potser aquesta siga la
teoria més consistent. O potser, com
deien uns altres, miraven els llums
encesos de la planta baixa o
escoltaven el soroll d’un altre aparell
d’aire condicionat... que no era el
que refrigerava les màquines
pensants del nostre Il·lm. De tota
manera, seguim sense saber què
feien  a eixes hores.

Sant Pere
Com ja sabeu dissabte 2 va

celebrar-se la reviscolada festa de

sant Pere al carrer Pubill. El que no
és tan sabut és que el nombre
d’assistents va superar de llarg els
esperats i que la clau de la capella
va anar a parar per sorteig a la
mateixa persona que l’ha
mantinguda últimament i que ja per
sorteig la va rebre l’any passat. La
causa de la primera cosa deu ser el
canvi de menú, enguany consistent
en dos paellons d’arròs i de fideuà
elaborats per repectats cuiners
locals comandats pel patró
Almenarín, i la de la segona
segurament la intercessió d’un sant
agraït.

Facebook interactiu 
Quin embolic el que s’han muntat

entre l’alcalde i la regidora socialista
Romero per un quítame aquí tres

pajas. Com si fos una autèntica
partida de billar a tres boles, es van
enganxar al facebook de la nostra
reportera intrèpida, Natàlia Sanz,
per discutir sobre si tres són tres o
no so res. I tor perquè es van reunir
els tres alcaldes de la contornada
per vores i junts aconsegueixen
alguna cosa útil per a tots. I allà que
la regidora socialista amolla el carro
pel pedregal i no té més ocurrència
que dir “tres eran tres las hijas de
elena......,, y los tres cerditos, y si
vale tambien los
mosqueteros,.....”.No li va faltar
temps al nostre alcalde a entrar i dir
la seua “Lamentablemente lo
primero que hace la concejal del
PSOE de Benicarlo, la señora
Romero, es insultar a los alcaldes
de Benicarlo, Vinaros y Peñiscola,
es lamentable pero......”. A partir
d’ací... va haver de ser la nostra
Natàlia qui ficarà pau perquè no es
desmadrara l’invent. I és que açò de
les noves tecnologies de la
informació trau a la llum el que
volem... i el que no. Però ja està bé,
així els tafaners tenim més de que
parlar a les nostres tertúlies.

ve de la pàgina anterior
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LOCAL

L'ajuntament de Benicarló s'ha vist obligat a ampliar les
places oferides en la Escola d’Estiu per a cobrir la gran
demanda existent enguany. Així, els alumnes han passat de
300 a 350 per a cobrir la creixent demanda existent, sobretot
per al mes de juliol. Les classes s'allargaran fins al 12
d'agost, dividides en tres torns que aniran del 1 al 15 de juliol,
del 18 al 29 de juliol i del 1 al 12 d'agost. El servei està
organitzat per la Regidoria de Benestar Social. Els alumnes,
d'entre 3 i 12 anys, es reparteixen entre el CEIP Martínez
Ródenas, per als alumnes més menuts, i el CEIP Marquès
de Benicarló, que acull alumnes de totes les edats amb
servei de menjador i de vesprada inclòs. En total, s'han
contractat fins a 18 monitors que s'encarreguen de coordinar
les activitats que es realitzen durant el dia, ja siguen treballs
manuals, jocs o activitats a l'aire lliure. Com novetat,
enguany es realitzaran tallers de jardineria que aniran a
càrrec dels professors i alumnes del mòdul de jardineria del
Taller d'Ocupació "Benicarló cuida l'entorn" i s'apostarà
especialment per a fomentar l'educació no sexista entre els
alumnes. L'Escola d'Estiu també inclou, per cinquè any
consecutiu, un aula d'educació especial per a usuaris amb
discapacitat física, psíquica o sensorial, en horari de matí i
servei de menjador. 

D'altra banda, les activitats del campus Generaventura,
altra aposta de la Regidoria de Benestar Social i de la
Regidoria d'Esports per a aquest estiu, també han començat
aquesta setmana amb un total de 35 joves inscrits. El

campus, emmarcat en el programa Generacció, pretén
fomentar l'oci saludable entre els joves a través d'activitats
relacionades amb la naturalesa, com eixides amb bicicleta,
senderisme, excursions, paintball o tallers educatius. El
primer torn finalitzarà el 15 de juliol i el segon començarà el
dia 18. Les inscripcions per al segon torn encara estan
obertes i es poden formalitzar fins al dia 15 de juliol en El
Fanal. L'engegada del campus Generaventura, dirigit a joves
d'entre 12 i 16 anys, així com l'Escola d'Estiu, que acull
xiquets i xiquetes d'entre 3 i 12 anys, han suposat un esforç
important per part de la Regidoria de Benestar Social i han
aconseguit donar servei al col·lectiu de joves i menuts d'entre
3 i 16 anys de cara als mesos d'estiu.

text  NATÀLIA SANZ

INICI AMB ÈXIT DE LES ACTIVITATS D'ESTIU PER ALS MÉS JOVES 



La Chupaeta

Tot i que ací semble que fem
conya no és així. Cal denunciar amb
tota contundència els abusos de
molts polítics, que tenen el mal
costum d’amagar-se les vergonyes
oferint càrrecs importants a qui els
ha fet algun servei... Així ens trobem
a qui es va fer famós per aquella
frase cèlebre de l’època del PP de
Saplana “estoy en política para
forrarme” que, suposem, clar, no per
eixos serveis, va ser nomenat
després secretari General d’RTVV i
que ara, ha estat jutjat per abusos
sexuals sobre les persones de tres
periodistes de Canal 9. Sí senyor,
tota una “xupaeta” asquerosa la que
va sol·licitar aquest desaprensiu al
PP i que ara es destapa amb l’auto
del jutge que indica, segons el
Mundo.es, que hi ha “indicios de que
Sanz se prevalió de su puesto para
solicitar entre los años 2007 y 2010
favores de naturaleza sexual a estas
tres periodistas.” I ara ens el jubilem
amb tot el sabó, els honors i, per
descomptat, les remuneracions. En
quin altre país passaria això? No
són còmplices els superiors que
l’han mantingut al seu despatx i al
lloc que ocupava fins que ha estat
massa vergonyós... També és veritat
que la vergonya té un terme diferent
per a cadascú i hi ha per a qui el
camp no coneix amo. Aquesta és la
classe política que ens governa i
aquesta la manera de medrar-hi:
procura saber més de qui et mana el
que ell no diria mai a ningú. Tens la
jubilació assegurada i una carta
d’immunitat.

Oberbuquin

No sabem si va ser per la
panissola amb què vam obsequiar la
flamant regidora de Cultura per no
acudir a l’acte de final de curs de
l’Escola de Música, però és cert que
dissabte passat, en un acte
organitzat per la mateixa associació,
a falta d’una regidora se n’hi van
presentar tres. I és ja se sap, qui no
ve de raça, o en fa poc o en fa
massa.

Oberbuquin (2)
Doncs el que dèiem o es queden

curts o se’n passen de llarg. I si no,
mireu a l’elecció de les Falleres

Majors de Benicarló: fins i tot regidor
d’urbanisme hi vam tindre. No tenim
massa clar a què devia la seua
presència però en cercles més
íntims es comentava que si era...
per si havia de donar alguna nova
llicència de barraqueta! I és que açò
de l’urbanisme és molt seriós i una
barraqueta és una barraqueta i si ha
de pagar algun impost, en aquests
temps que corren, no és qüestió de
deixar-lo perdre.

Oberbuquin (i 3)
De tota manera quan no, ningú i

quan no, massa... o quan no tard.
Que li ho diguen al regidor d’esports,
Pérez Ollo, a qui esperaven a les
passades 24 hores de Natació per
donar la sortida, a les 12 del migdia,
i... van haver de saltar a la piscina
sense ell. Tampoc és que va ser
molt... només uns minutets més
tard, quan ja havia nadat la Dama i
el millor esportista. Uns minutets de
res. No la van encertar aquesta gent
de La veu amb la portada de fa dues
setmanes, quan li van llegir el
pensament al regidor Marzal, amb el
seu rellotge al cap. Nosaltres
proposaríem regalar rellotges, amb
alarma per descomptat, a tots els
regidors quen entren de nou. A vore
si així arriben d’hora als
compromisos.

Presa de notes
Hem llegit a la premsa local que

ha visitat la ciutat el delegat del
Consell Valencià a Castelló i que el
nostre benvolgut alcalde li ha tramés
totes aquelles coses que estan
pendents. Així tenim: la carretera
Benicarló-Càlig, la depuradora, la
carrera vella de Peníscola, el nou
CSI (que si fan com amb l’hospital
no cal que l’inauguren, tenen les

infraestructures però no hi ha
metges), el nou col·legi de l’Àngel
Esteban (que ja avancem que no es
farà, si no al temps)... tot promeses
sense complir que no van provocar
la dimissió de Marcelino (per què
serveix la paraula donada?). Ara
han pres bona nota de tot... una altra
volta. I així vinga marejar la perdiu
(que som els votants i els pagants).
Sembla que amb l’ordinador de
1.000€ que es van emportar per 100
els (diputats) que han deixat el
càrrec devien endur-se els
compromisos i les promeses i ara
cal tornar a començar. Que els dure!

De capote

Com de content deu estar el
nostre estimat col·laborador
Delcastillo en veure el seu fill
demostrant el seu art amb el capot a
la ma. Sabem del cert que ell també
és un enamorat de la “Fiesta”
espanyola per antonomàsia, per
això a qui esperèvem veure vestit de
llums com una gaiata és a ell. És
una cosa curiosa, per algun motiu a
les fotografies que acompanyen el
reportatge de la capea publicat per
El Dissabte no apareix enlloc
l’orgullós pare de la criatura. Una
criatura que podia passar-se la
vaqueta per baix cama de tan alt
com és i estalviar-se el capot. Posat
en té el xiquet, i sap mirar tant la
vaca com la càmera. Com que li
albirem un futur prometedor com a
èmul de Jesulín, ací van un parell de
noms artístics que li podrien
escaure: el Xiquet del Camí la Mar,
Quico del Castillo, Francisco el
Chuleta o Fran Arriera.  

Escola pública
Diu el nostre alcalde que ell està

per l’ensenyament públic i per això
porta els seus fills a l’escola pública.
La veritat és que incorre en un error
de representació, diríem.
Segurament a ell, a la seua família i
amics sí que els deu interessar on
envia Marcelino Domingo els
xiquets, però la resta de famílies el
que vol és poder portar-los a un
centre digne i lliurement elegit.
Pensem que ací Marcelino no ha
parlat ni ha actuat com a alcalde
sinó com a pare de família en una
conversa d’amics i això òbviament

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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No hi ha dret. No pot ser. Això se n’està anant de
mare i algú hauria de posar remei a aquest desgavell i
lamentable espectacle que està protagonitzant una part
del nostre món faller local. Aquesta comissió d’experts
fallers, que tanta saviesa fallera acumula i atresora, s’ha
hagut de reunir -una vegada més- amb caràcter
d’urgència davant els greus fets protagonitzats per uns
personatges que no mereixen portar el títol de “fallero”.
Perquè si bé l’hàbit no fa al monjo, el vestit de fallero no
fa el fallero. Aquesta comissió no pot permetre tanta
permissivitat ni tanta anarquia en el si de les falles. La
falta de respecte per part d’uns inqualificables
personatges no es pot deixar sense resposta. Si no
estan contents, que se’n vagin cap a casa, que ningú no
els obliga a estar allà on estan. Si un és fallero, ho és
amb elegància i posar fallero. 

Seguidament reproduïm l’informe que ens va passar
un dels membres d’aquesta comissió que va assistir a
l’acte i que, tot i ser confidencial i d’ús estrictament
intern, aquesta comissió vol reproduir per a vergonya i
escarni dels que van protagonitzar tan lamentable
espectacle.

“Si algú va creure que el foc en les Falles estava apagat,
pateix d’al·lucinacions. O les van patir els centenars
d'espectadors que el dissabte a la tarda van assistir a
l'elecció de les noves Falleres Majors de Benicarló. Pati de
butaques clarament dividit, entre els defensors i els
detractors de Pedro Manchón, guanyador de les últimes
eleccions a president de la Junta. Ni rastre, malgrat el seu
declarat amor per les falles i les seues ganes de fer coses,
del breu president guanyador de les primeres. Doncs bé, se
suposa, que això no ho ha de dir ningú, que per respecte a
la figura de les falleres majors i al mateix acte en si, la
vestimenta que un portar els representants és, com a mínim,
decent, i al nivell de l’espectacle. Fins i tot els de la premsa
o canallesca, que de per si mateix semblen mig vagabunds,
se solen vestir bé per a aquest tipus d'actes. Tot l'Auditori va
guardar les formes…menys els tres presidents erigits com
nucli dur de l'oposició fallera. I això que un d'ells tenia
candidata que, per a més conya, va eixir triada. Sí. Aqueix
senyor es va presentar vestit amb vaquers i samarreta negra
de Ferri de cotó, de dos botons, de les de tota la vida. Com
si acabara d'eixir de la piscina. Va tenir el valor de pujar a
l'escenari a votar i passejar-se per ell amb aqueixa pinta.
Sense cap tipus de respecte, ni cap a les candidates ni cap
a les seues pròpies falleres. El murmuri entre el públic va ser
tan audible que totes les mirades dels que estaven a dalt de

l'escenari es van dirigir cap al pati de butaques.
L’altra banda del nucli dur encara va mantenir les formes

tot i que a la seua manera si considerem que la seua
indumentària no anava d’acord a la resta de la gent i del que,
suposadament demanava el protocol però, tot i així, es podia
fer la vista grossa.

De tota manera, la pregunta, com no podia ser d'altra
manera, va començar a circular de boca en boca. I no és que
no fos sonora la bocadorada popular. Si els fallers d'aqueixa
comissió van tenir el valor de plantar-li la canya al seu
president i obligar-li a votar a Manchón, després de l’afer de
l’elecció anterior, per què no el van fer dimitir directament?
Ara ens hagueren estalviat a tots un espectacle realment
vergonyós. Una falta de respecte immensa, com les que fa
anys no es veuen per aquests barris. Es mereix que el dia de
la seua presentació es presenten tot en calçotets. Així, com
sona. A veure si aprenem que el protocol és per a tots igual
i l'educació i el respecte, sobretot en aquests casos, està per
sobre de moltes coses. Si aquest és el que li mereixen les
Falleres Majors de Benicarló, apaga i anem-nos-en.”



M I S C E L · L À N I A

La Trilateral del Maestrat

Inicialment, tot el que siga sumar, sempre serà bo. I
si els alcaldes de les tres ciutats del nord del país
consideren que anar de la maneta ens ha de ser més
rendible per a tots, tampoc és qüestió de contradir-
los... abans de veure els resultats. I si, a més, són del
mateix signe polític, encara hauria de ser millor.

Si pensem que som la parenta pobra del país, i que
qualsevol actuació-inversió de les administracions
provincial, autonòmica o estatal que ací es faça voldrà
dir que més prop de les capitals aquesta haurà estat,
probablement, multiplicada per quatre, tenir un pes
multiplicat per tres sempre, sense cap mena de dubte,
serà més beneficiós per tothom. Només el temps
podrà dir si aquesta mena de casament propiciat pel
nostre Marcelino ha estat una calentura d’estiu o una
aposta decidida per revitalitzar aquesta zona
degradada i abandonada.

De tota manera sorgeix el dubte que aquesta
actuació distorsione o anu·le l’altra entitat
supramunicipal (bé, aquesta unió d’ara no és encara
una entitat supramunicipal pròpiament dita però podria
ser-ho en un futur), ja creada, La Taula del Sénia, que
tot i els entrebancs que, inicialment va rebre, està
acomplint una missió important per revitalitzar i ajudar
a d’altres municipis més menuts de la nostra zona.

És per això que, tot i considerar que la iniciativa pot
ser bona, s’haurà de tindre molt de compte per no
duplicar esforços inútilment ni xafar-se iniciatives entre
uns i altres i sense oblidar-nos dels altres municipis de
la comarca. Cal veure com s’articula tot i si açò no
crearà ara picabaralles entre els grans i el menuts.

Mancomunar el serveis de neteja dels tres
municipis pot ser una bona pedra de toc per veure si,
realment, el més important són els municipis i els seus
ciutadans. O a millor, també es creuen que la seua
Comissió Trilateral del Maestrat, pot per crear un nou
grup de pressió al més pur estil de qualsevol novel·la
del Club Bilderberg.

Esperarem esdeveniments. Ara per ara, ens
haurem de conformar veient com el delegat del consell
valencià, tecnològicament avançat, Ipad d’última
generació en ma, torna a prendre nota, altra volta, i en
van... de les necessitats d’aquesta zona! 

Mentrestant, i per no avorrir-nos, anirem creant-nos
la nostra pel·lícula i la seua Teoria de la Conspiració.
Estarem entretinguts. 
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Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Panissola: ja hi tornem, no sabem de qui haurà estat la idea però, mirant la nova Agenda
Cultural de juliol i agost, és clar i manifest, que a la nostra llengua no la veuen amb massa bons
ulls al nostre il·lm. El valencià, una vegada més, queda relegat al final, com un afegitó, en una
lletreta que no es pot ni llegir. La regidora responsable, tot i haver aterrat fa quatre dies, s’ho
hauria de fer mirar (a millor s’ho ha fet mirar i...), per canviar aquesta dinàmica per a turistes.
Nosaltres som respectuosos i li donarem els 100 dies de “la paciència” a ella i a les activitats
que allí surten perquè, suposem, encara no ha tingut temps de ficar-se a la faena, però...
Esperem no haver de veure o escoltar, en la línia del seu partit, demanar perdó...per si es
passen al valencià. Tot i així, el responsable es mereix una panissola ben rasposa.
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CARXOFA I PANISSOLA

Sense comentarisPer Xavi Burriel

EL CÒMIC


