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Laia Montero ja és la nova
dama d’Afanias

La nova representant de l'entitat
va rebre la banda de mans de Laura
Albiol, qui ha ostentat el càrrec
durant l'últim any.

Laia va estar acompanyada durant el seu
nomenament pel seu tio Salva Ferreres i es
va mostrar molt emocionada amb les
paraules dedicades a la seua àvia i la seua
família. L'acte va tenir lloc en el transcurs del
tradicional sopar benèfic d’Afanias en la qual
es va fer incidència en el gran projecte teatral
que afronta el grup de teatre de l’associació
amb la representació d’"El rei Lear" de
William Shakespeare i el rodatge d'un
documental sobre el seu treball.



EL TEMA

Cinc anys de tràmits
administratius, burocràcia, falta de
convicció política i obres que
encara no han finalitzat, acaben
amb la paciència dels familiars de
les persones dependents que
necessitaven aquesta ajuda.

Esperant i desesperant. I tant ho
han estat que molts, per desgràcia,
s’han quedat pel camí sense poder
gaudir d’una atenció especialitzada a
la que tenien dret. La Llei de la
Dependència, que tant hauria de
solucionar els problemes d’aquestes
persones dependents i dels seus
familiars mitjançant serveis
especialitzats, s’ha acabat convertint
en un obstacle més que obliga a
realitzar complicats tràmits
administratius i burocràtics per
aconseguir, al final,... una llarga
espera. Ni l’administració estatal ni
l’autonòmica, no van fer res per
ajudar-los i així, la major part, per
desgràcia, es quedaren pel camí.
Tampoc l’administració local es que

fes molt per ajudar-los i així, cinc
anys ha tardat Benicarló en “voler”
posar en marxa el Centre de dia que
hauria de donar sortida a les
obligacions que marca la llei. Un
Centre de dia que pot donar servei
a l’escandalosa xifra de només 16
usuaris... quan estiga en marxa. I és
que al Centre Geriàtric municipal,
l’empresa encarregada de les obres
de remodelació ha fet fallida, deixant
les obres a meitat. Els nostres majors
pot ser es mereixen un futur millor. 

EL CENTRE DE DIA, ARA, A
L’AGOST

Segons els nostre govern
municipal, Benicarló té previst obrir el
Centre de Dia de la Tercera Edat el
pròxim mes d'agost. El centre, previst
per a acollir persones majors amb
dependència, té capacitat per a 16
usuaris, encara que enguany haurà
de començar a la baixa, oferint servei
a vuit persones i progressivament
s'anirà incrementant el nombre
d'usuaris fins a arribar als 16. De
moment, la Regidoria de Benestar

Social té vuit sol·licituds per a
ingressar en el Centre, de les quals
quatre podran incorporar-se
immediatament perquè ja tenen
reconeguda la dependència. Les
altres quatre sol·licituds estan
pendents de fer els tràmits per al
reconeixement de la dependència,
uns tràmits que es poden allargar
entre tres i quatre mesos. Al principi,
fa uns quants anys, la Regidoria havia
rebut fins a 60 sol·licituds per utilitzar
el Centre de Dia però al final, entre
decessos i el fet que les diferents
famílies afectades van acabar optant
per altres solucions, com l'ingrés de la
persona major en una residència o la
percepció de la prestació per
dependència, que suposa uns 400
euros mensuals, han acabat
d’alleugerir-lo. El nostre centre, quan
entre en funcionament, estarà
gestionat pel OACSE (Organisme
Autònom de Centres Socials
Especialitzats), comptarà amb serveis
de psicologia, fisioteràpia, metge o
animació sociocultural i, quan estarà a
ple rendiment, treballaran fins a 10
persones. L'horari serà de dilluns a

Un centre de dia on no surt el sol

text REDACCIÓ
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Menjar exòtic, nepalí. Beguda del terreny, espanyola,
amb cervesa i vi. Res de l’altre món diria algú viatjat. Per
nosaltres, sí; una aventura culinària interessant.
Bunyols amb farina de cigrons, amanides amb cacaus,
mandonguilles saborosíssimes de no  vam preguntar
què, pollastre amb una salsa prop de la coentor, al curry,
per a més senyes, abundants postres per als més
llépols –tots- i licors diversos d’herbes per pair la fartera.
Tancant amb cafès o infusions, que els nostres
estómacs no estant preparats per a tant d’exotisme.
Això sí,  conversa fluida des de l’inici. L’amo que no
estira, les noves tecnologies, els indignats... i Jennifer, la
choni de Castefa, que han posat de moda el Catarres. 

El lloc, d’allò més bonic, entorno idílico. Idílico però
amagat. Va haver qui es va perdre i li va tocar recular.
Los Palmitos em penso que es diu. A Peníscola. El
personal de servei i de cuina, excel·lents. Bons
cambrers  i bons cuiners. La propietària,
simpatiquíssima regidora de cultura de Benicarló, ens
va fer la foto. 

text REDACCIÓ

SOPAR DE CRISI

Bunyols amb farina de cigrons, amanides amb
cacaus, mandonguilles saborosíssimes de no  vam
preguntar què, pollastre amb una salsa prop de la
coentor, al curry, per a més senyes, abundants
postres per als més llépols –tots- i licors diversos
d’herbes per pair la fartera. 



divendres de 9 a 18.30 hores, amb
servei de menjador inclòs. 

Cinc anys ha costat que la ciutat
compte amb este recurs. Les primeres
noticies de la posada en marxa
d’aquest servei van ser pels voltants
de novembre de 2006, quan el llavors
alcalde, Enric Escuder, va anunciar
l’inici de la tramitació i la licitació de
les obres de condicionament del local,
ubicat a l’avinguda València. La
licitació estaba fixada en 114.623,74
euros. A l’octubre de 2008,
s’anunciava  que l’ajuntament havia
adjudicat les obres del futur Centre de
Dia per un import de 118.279 euros i
un període d'execució de 65 dies des
de la formalització del contracte. En
aquell moment Serveis Socials atenia
a aquest tipus de persones a través
del Servei d'Ajuda a Domicili. 

Quasi tres anys després, al mes de
març d’enguany, l’alcalde Marcelino
Domingo anunciava que el Centre
de Dia de Benicarló obriria les
seues portes al maig per a rebre als
16 usuaris que se seleccionaran
entre la seixantena de sol·licituds
que havia rebut Serveis Socials...
de feia cinc anys. Així ho va anunciar
l'edil de Benestar Social, Sarah Vallés,
durant l'acte d'obertura de les
instal·lacions que entraren en
funcionament, des del punt de vista
administratiu, que no pràctic, tot just
abans de les eleccions. En aquell
moment quedava per completar
l'equipament del centre i la resolució
d'una barrera arquitectònica en forma
d'uns graons existents en l'accés al
despatx de direcció. Ha passat el més
de maig i seguim sense inaugurar.

UNITAT DE RESPIR

D'altra banda, la Diputació de
Castelló i l'Ajuntament de Benicarló
han signat un conveni per al
manteniment de la Unitat de Respir
destinada a malalts de demències
primàries i degeneratives associades
a la vellesa. Un centre inaugurat el
passat mes de març en el carrer

Francisco Pizarro i al que la institució
aportarà 21.240 euros. Aquest servei
permetrà el desenvolupament
d'activitats a persones afectades per
la malaltia d’Alzheimer a Benicarló,
que ja no haurien de portar les seues
familiars en el Centre de Dia de
Vinaròs. El centre té capacitat per a
15 persones i compta amb psicòleg,
tècnics especialitzats, treballadors
socials, auxiliars d'infermeria i servei
de transport i neteja, entre uns altres.
La gestió de l'entitat corre a càrrec de
l'Associació de Familiars de Alzheimer
(AFA) de Castelló. En l'actualitat la
institució provincial finança amb
40.000 euros les despeses de

manteniment dels tres Centres de Dia
que l'Associació de Malalts de
Alzheimer té a Castelló, Vinaròs,
Vall’d Uixó i Onda. En aquests centres
es presten els serveis de menjador,
transport, neteja, estimulació
cognitiva, atenció sanitària
d'infermeria i d'avaluació
neuropsicológica. En les seues
instal·lacions els usuaris reben, a més
de les cures bàsiques, una
estimulació específica en la seua
activitat mental i desenvolupament
social. A més, els centres ofereixen
suport als familiars, descarregant-los
durant una important franja horària de
la seua labor de cuidadors.

ve de la pàgina anterior
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Cinc anys ha costat que la ciutat compte amb este recurs

Si els dies de cada dia aquests rondinaires de
pilotaris tenen més tirada a la xalera i la brofegada
fàcil que al treball seriós, només els faltava que
arribés l´estiu! Diumenge a la tarda, al frontó del
Coromines, en el marc d´això que anomenen
profies d´estiu – i que no és altra cosa que una
altra excusa per perdre el temps en lloc de
treballar pel poble i fer-lo ben gran–, no en faltava
ni un, d´aquests vividors d´Arrea-li Bona. Poca
faena! És clar, tant d´estudiant, de mestres, de
pensionistes i de dropos de tota mena, els sobra
el temps per perdre´l en lloc de fer-lo servir com la
gent de profit (banquers, alcaldes i jugadors de
borsa, per posar-ne tres exemples). En fi,
Benicarló sabrà en mans de qui deixa els seus
joves a l´estiu i si prefereix que aquests perden el
temps estabornint una paret en lloc d´anar a
buscar un treball – precari i mal remunerat, però
treball al cap i a la fi – a les ETTs. 

Les profies s´encetaren amb el plat fort de la
jornada: en un duel d´antigues rivalitats
s´enfrontaven Jon i Manyà contra “Martell”
Esteller i Tito. El bessò tornava al frontó del
Coromines després de bregar tota la temporada a
diverses competicions autonòmiques per eixos
trinquets de Déu. I des del principi va deixar ben
clar que ell i la seua parella de ball – un Manyà
que per un dia va abandonar el seu rol d´amo de carxofar per
esdevenir-ne humil feridor i punter– anaven a berenar-se a
dos rivals de talla fins a reduir-los a la categoria d´spàrrings,
que no d´espàrrecs. I el vent els bufà a favor des de bon
principi perquè Esteller, des que ha fitxat pel Torreblanca, va
més tort que la carretera de Càlig.  Cansat i poc entregat, el
Martell n´errà més del compte i acumula ja tres derrotes en
tres profies – dos d´elles davant Peña amb idèntic resultat (31
-25) – des que va revalidar el títol de la Faixa. Tito, massa
gelat, res no va poder fer per impedir que els caigués la del
polp i que a poc a poc Jon i Manyà s´anaren creixent amb
jugades enormes i de bella factura que tant bon punt duia els
seus rival a ajupir-se apegats a la paret per buscar pilotes
perdudes pels racons com estirant-se més enllà de la línia de
quatre per intentar tornar-les de palma. A la fi, 31 – 25 per Jon
i Manyà.

La segona profia enfrontà a Peña i Xatet contra Garrido i
Franjo. The Wall continua la seua ratxa de victòries en pos del
número u que encara conserva Esteller, encimbellat dalt de tot
del rànking qui sap si per gaire temps. I ahir en féu un pas
més. Aquest adolescent de manró fàcil, amb una traça enorme
per jugar al frontó, comença a fer por de veritat: primer deixa
jugar els rivals, donant-los peixet, fent-los creure en la victòria;
i quan aquests se senten més segurs i confiats, un dolç
xiuxiueig els arriba a l´oït, suau i letal com un escurçò: és un
“ja s´ha acabat” que Peña pronuncia a mitja veu, com qui no
vol la cosa, amb un mig somriure. En eixe moment, els rivals

saben que estan morts. I així va ser: Garrido i Franjo
aguantaren fins a mitan partida, arribant a tenir avantatges de
tres punts (18-15). Però van fer la de la botella de cava: un
estrepitós esclafit inicial que acaba aigualint-se ràpidament.
Amb un parcial aclaparador de 16 – 4, Peña i Xatet – aquesta
darrer un dels pilotaris que més ha progressat enguany –
capgiraren la partida fins a un 31- 22 al seu favor. 

I, per cloure, en un duel individual, Xeto i Senar
protagonitzaren un autèntic espectacle, una partida
memorable, de les millors que s´han jugat enguany al
Coromines, tant per l´emoció del resultat i la lluita a ultrança
com per l´enorme qualitat dels punts en joc. De bon principi,
Xeto, amb més experiència, manà en la partida. Però prompte
Lo Flaret, que jugava la seua primera partida individual,
començà a restar meravellosament bé i a tornar-li-ho tot.
S´encetava així una batalla a cara de gos que va entretenir
d´allò més la parròquia cadufera, sobretot des que algú va fer
una escapada al bar de davant i regà la vesprada amb
“refrigeris” diversos. Per moments, l´ambient cervesero-
pilotari-estival al Coromines semblà més aviat el d´un camp de
futbol ple de tifossi, cadascú animant els seus colors: el roig o
el blau. L´apoteosi arribà amb el 29-29. El flare, molt rodat a la
Faixa i ben entrenat, disposà de dos pilotes de partida, però
Xeto, animat pels seus, s´entregà com no ho fa mai,
recuperant el caràcter i fent córrer la sang per les venes, fins
alçar les dos pilotes de partida en contra per endur-se la
partida per 34-32.  

text ARREA-LI BONA

ELS JOVES COMANDEN LES PROFIES D´ESTIU
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LOCAL ESPORTS

Benicarló segueix sufragant amb mig milió
d'euros anuals procedents de les arques
municipals les despeses de finançament del
Conservatori de Música Mestre Feliu sense que
les reclamacions de finançament al govern
valencià hagen tingut resposta de moment. I
això, malgrat que més de la meitat dels alumnes
que assisteixen a les classes no són de
Benicarló. La situació, que se suporta des de fa
anys, suposa un llast per a les arques
municipals i el consistori s'està plantejant la
possibilitat de crear dues taxes: una per als
alumnes empadronats a Benicarló i altra per als
que no ho estan. “Nosaltres tenim ben clar que
per a la gent de Benicarló l'Ajuntament té
l'obligació o el deure de subvencionar els cursos
dels xiquets que acudeixen al conservatori a
estudiar música, però al mateix temps entenem
que per als alumnes de fora l'Ajuntament no té per què tenir
aqueixa obligació", va assegurar Marcelino Domingo, alcalde
de Benicarló. Per al pròxim curs, el nombre de matriculacions
ascendeix a 250 alumnes “i el 50% no són de Benicarló, són
de poblacions de la comarca, fins i tot d'Alcanar”, a la
província de Tarragona. Les ajudes d'institucions oficials que
arriben de moment per a subvencionar el conservatori
procedeixen únicament de la Diputació Provincial, que està
aportant des de fa dos cursos 60.000 euros com ajuda per al
sosteniment del Conservatori de Música “però tanmateix no és
suficient, per la qual cosa nosaltres el que estem buscant és
una solució”.

La situació ja ha estat compartida amb el seu homònim de
la ciutat de Sogorb, Rafael Calvo, amb qui ja en la passada
legislatura va iniciar contactes el primer edil benicarlando per
a crear un front comú de reclamacions. De fet, ambdós es van
entrevistar amb el llavors conseller d'Educació i Cultura,

Alejandro Font de Mora, al setembre de l'any passat. Del
representant autonòmic l'única cosa que van aconseguir és
que no s'aplicara l'anunciada rebaixa en la subvenció que
arribava a ambdós consistoris, que en la pràctica suposaven
cent mil euros menys. Però malgrat que la pressió per part de
Domingo i Calvo va seguir per a aconseguir més inversió, els
tràmits no han avançat, pel que l'edil benicarlando va anunciar
que “en cas no d'arribar ens farà plantejar la creació de dos
tipus de taxes, una per als estudiants de música de la nostra
ciutat i altra per als alumnes que no siguen de Benicarló, i que
vagen als seus respectius ajuntaments perquè els
subvencionen els estudis, de la mateixa manera que nosaltres
fem amb els joves benicarlandos”. Cal recordar que Marcelino
Domingo va amenaçar el passat any amb tancar el
conservatori si els organismes oficials no assumien els costos
del centre, assegurant que “arribarà un moment que els
ajuntaments no els podrem assumir”.

text NATÀLIA SANZ

…I CONTINUEM PAGANT EL CONSERVATORI DE LA NOSTRA BUTXACA

La tercera jornada no va poder completar-se
perquè de nou la pluja va fer acte de presència,
obligant a ajornar els partits previstos per al
dimarts. La resta de la jornada es va disputar sense
més problemes i sense grans sorpreses, com ve
sent habitual en el torneig. 

En el Grup I, Gellida e hijos va guanyar per la mínima a
Puchal Climatización i té ja un peu en quarts de final, igual que
Toldos Raiva/Xiringuito de Toni, que va golejar a Confort
Gas/F. Arnau. En el Grup II, Sacred Pain continua comptant els
seus partits per victòries i en aquest cas guanyant a un dels

teòrics rivals directes, Pizzería Trevi, que encara no coneix la
victòria i té quasi impossible la passada a l’altra ronda. La
resta de partits d'aquest grup van ser els ajornats per la pluja
i es jugaran el dia 28. I en el grup III, el més destacat va ser
l'empat a sis gols entre Excavaciones Majo/Pinturas JPB, en
un dels millors partits vists fins a ara en el torneig, encara que
el repartiment de punts no beneficia a cap dels dos de cara a
la possible passada a quarts. Un passe que Frutería Remi/Bar
Enmi, que va tornar a guanyar per golejada, en aquest cas a
Amics, ja té pràcticament assegurat. Plantacar i Bar de Willy
van empatar a dos i mantenen les seues opcions de passar,
especialment Plantacar, que segueix invicte. En la
classificació de l'esportivitat, quíntuple empat al capdavant
entre els equips: Pub Tortuga, Amics, Plantacar, Bar de Willy i
Frutería Remi/Bar Enmi.

text i foto GREGORIO SEGARRA

XXXI Torneig Futbol Sala estiu “Ciutat de Benicarló”

A l’equador del torneig

Reunir a tota la família entorn d'un mateix esdeveniment
lúdic és l'objectiu de la segona edició de L'Arjup a l'aire, un
esdeveniment organitzat per la Penya L' Arjup de Benicarló en
col·laboració amb l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de
Benicarló. La cita és el pròxim 30 de Juliol de 2011 en el
Recinte de Penyes de Benicarló i tindrà tot tipus d'al·licients
per a totes les edats, depenent de la franja horària que se trie
per a visitar la trobada. Les portes del recinte s'obriran a les
18h. i es podrà gaudir d'un mercat a l'aire lliure, unflables per
a totes les edats, bou mecànic, futbolí humà, taller de pintura
i servei de bar. En una altra de les zones del recinte es podrà
participar de diverses partides de Paint Ball, mentre que els
amants de les carreres de cotxes tindran l'oportunitat de
provar fortuna en el scalextrix gegant de 20 metres de

longitud. A les 19h arribarà l'hora dels jocs infantils, amb la
participació de personatges tan populars com Bob Esponja i el
seu amic Patrici. La cita també oferirà una gran masterclass
per a tots els públics a càrrec de l'Escola de Dansa Sevilla i
una exhibició de ball a càrrec d'aquest mateix centre. Així
mateix, les gimnastes del Club Mabel realitzaran també una
exhibició de gimnàstica rítmica. 

Amb la posta del sol s'iniciarà el sopar popular a l'aire lliure,
amb tapes, entrepans i carn rostida. No faltarà una gran rifa i
sorteig de regals i una videoproyecció amb les millors fotos i
videos de l'esdeveniment. La nit centrarà un dels seus reclams
en l'actuació del Mag IGNASI i els concerts a càrrec dels grups
locals: “Defectes Naturals”, “Matèria Grisa” i els valencians
“Els Descomposts”. Per a tancar l'esdeveniment, a partir de la
1h els assistents podran ballar al ritme dels Caxo’n2 Dj's i la
seua discomóvil.

text NATÀLIA SANZ

L’ARJUPA L’AIRE

La saltadora d'altura benicarlanda que competeix amb
el Playas de Castellón, Cristina Ferrando Forés, s'ha
classificat en tercera posició en el Campionat d'Espanya
júnior a l'aconseguir saltar 1,79 metres, en el Nacional de
la seua categoria que s'ha disputat aquest cap de setmana
a Xàtiva. 

D'aquesta manera, l'atleta benicarlanda, que ja havia
aconseguit saltar la mínima en tres ocasions durant la present
temporada, i que en enguany ha saltat 1,82 metres,
s'assegura el seu passaport per a acudir al Campionat
d'Europa júnior que se celebrarà a partir del divendres 22 de
juliol a Tallin (Estònia) on Cristina buscarà una plaça en la
final. 

L'objectiu previst en aquest Campionat, que passava per
tornar a realitzar la mínima per a l'europeu s'ha vist complit i la
seua marca és destacable en un clima d'altes temperatures i
humitat, per tant és un indicador del seu bon estat de forma,
abans de l'europeu, on l'atleta espera millorar la seua marca i
entrar en la final.   

Aquest és el cinquè any consecutiu en el que ha fet ple de
pòdiums, tancant el seu pas per les categories menors de
l'atletisme nacional amb dotze medalles en campionats
d'Espanya. L'any que ve donarà el salt de categoria on tindrà
tres anys per a agafar més experiència en categoria sub-23 ,
per a seguir familiaritzant-se, colze a colze, en la competició,
al costat de les millors saltadores absolutes del nostre país 

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando al Campionat d’Europa Júnior
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ESPORTS LOCAL

El nedador del CLUB NATACIÓ
BENICARLÓ Joan Ferran Barrachina, ha
participat aquest passat cap de setmana,
durant els dies 15 a 17 de juny, en el
Campionat d'Espanya Junior d'Estiu en la
piscina Són Hugo de Palma de Mallorca. Ha
acudit en companyia de la seua entrenadora
Lucia Vicente juntament amb la seua família
que no ha volgut perdre's aquesta nova
participació en els campionats d'Espanya. 

Joan Ferrán ha participat en aquesta edició
del Campionat d'Espanya en les proves de 200
papallona, 400 estils, 200 esquena i 100
papallona, quedant-se sense participar en la
prova de 200 estils, en la que també tenia
mínima, a l'haver completat el seu topall de 4
inscripcions. 

Novament s'ha mesurat amb els millors de la categoria a
nivell nacional, quedant-se, tan sols, a 20 centèsimes de
classificar-se per a les finals en la prova de 200 papallona. A
més va ratificar els temps que ja tenia en les restants proves,
deixant el llistó molt alt per a la resta de nedadors del club que
vénen pel darrera donant guerra. 

Un magnífic final de temporada per a aquest nedador que
ha desenvolupat una excel·lent temporada i que, segurament,
el veurem a la Peníscola-Benicarló. 

Pròximes competicions a Benicarló:
Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló

text i foto CNB

Ferran Barracgina es mesura amb els millors nadadors d’Espanya

El conductor d'una motocicleta va passar dilluns a
disposició judicial després d'atropellar a dos agents de
la Policia Local de Benicarló. Rubén C.G, de 22 anys,
circulava al migdia per la Plaça de la Constitució quan
una patrulla li va donar l'alt a l'advertir-se que conduïa a
gran velocitat. Una vegada consultada la documentació

i després de comprovar que no tenia permís per a
conduir una motocicleta de 250 cc com la que conduïa
en aqueixos moments, el conductor va pujar novament
a la motocicleta, atropellant als agents fins a la seua
caiguda pel forcejament amb els mateixos. Els policia
van procedir a la seua detenció i després d'obrir
diligències judicials contra ell, va ser posat a disposició
judicial.

text NATÀLIA SANZ

SUCCÉS A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ

Mes de dos anys de treball els ha costat a
les Dones Progressistes de Benicarló la
recollida de material amb destinació al
campament saharaui de Tinfud. El 25 de juliol
arribarà allí la caravana amb el carregament
de roba, medicaments, calçat i menjar després
de “moltes aportacions i haver de cridar a
moltes portes per a poder aconseguir-lo”,
assegurava la presidenta, Giovanna
Prosdocimo. 

L'entitat benicarlanda treballa en el marc
d'ajuda a dones amb problemes i en aquesta
ocasió ha saltat els límits comarcals per a prestar
la seua ajuda a les dones sahararuis. Prosdocimo
va recordar que “es tracta d'una societat en la
qual tot gira al voltant de la dona, ella és la que
organitza i distribueix, pel que vam considerar
que arribant a elles arribaríem a tota la societat”.
Les Dones progressistes van indagar sobre les necessitats del
col·lectiu i “vam estar arreplegant roba, joguets per a les
guarderies, material escolar, calçat, medicines, productes
d'higiene, llet infantil i menjar”. En el procés també compten
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló que “ens va
cedir una furgoneta amb la qual vam poder arreplegar els 144
embalums, a més de dos empleats de la brigada que es van
unir als voluntaris en aquesta tasca”. Per la seua banda, la
Diputació, a través d'un programa va prestar un autobús amb
el qual desplaçar tot el material arreplegat fins al Sahara, “de
manera que nosaltres hauríem de pagar el desplaçament amb
vaixell que va suposar 1.227€, van detallar.

Dues farmàcies de la ciutat es van sumar a la iniciativa, així
com una empresa de joguets i la cambra arrocera d'Amposta.
“Hem compilat tot el material en caixes, borses i sacs, i els
hem posat cordell i agulles en l'interior, ja que les dones del
campament després poden utilitzar aqueix material per a
reparar les haimas”, va explicar Paula Gaspar, membre del
grup. Aquest grup de treball format per dones benicarlandas
no és la primera vegada que treballen amb objectius solidaris,
ja que en diverses ocasions han col·laborat amb la Federació
Internacional de la Policia en l'enviament de contenidors amb
destinació a Nicaragua. A través d'aquest gest solidari intenten
contribuir que les dones puguen tenir als seus fills

escolaritzats, reivindicar els drets del poble saharui de viure en
el Sahara occidental, oferir material escolar per a poder
continuar els seus estudis en aqueixa zona, potenciar la
interculturalidad entre el Sahara i la Comunitat Valenciana,
promoure els valors de solidaritat i convivència, proporcionar
una educació digna a la infància amb jocs i possibilitar el
castellà com segona llengua oficial del poble saharaui. El grup
de treball de Dones Progressistes de Benicarló ja està
planificant la seua pròxima meta solidària.

text NATÀLIA SANZ

DONES PROGRESSISTES I SOLIDÀRIES
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Llegeixo que el mateix dia que es va saber que
Francisco Camps aniria a judici com acusat pel
famós cas dels vestits (més anomenats com a
“trages”), aquell mateix dia, dic, per la nit va sopar
amb Bernie Ecclestone, el propietari de la Fórmula
1. Es veu que el Gran Premi de València s’allargarà
fins al 2021. Com una manera de dir: “Ací no passa
res”.

De fet, la portaveu del Consell, Lola Johnson,
va dir que “los valencianos no comparten el auto”

del Tribunal Superior de Justícia que encausava
Camps. Bé, s’hauria de veure a quins “valencianos”

es referia, suposo que volia dir eixa majoria de
valencians que van votar el PP en les últimes
eleccions. Afirmació temerària, no m’ho negareu.
Perquè els votants del PP no són els únics
“valencianos”, encara que siguen majoria. I s’hauria
de demostrar que tots aquests votants creguen en
la innocència del President.

Però aquesta no és la qüestió. Encara que tots,
fins a l’últim valencià, pensaren que Camps és
innocent, això no el convertiria en innocent. Les
urnes i els jutjats segueixen camins diferents. Però
els nostres governants fa temps que s’entesten a
extreure dictàmens exculpatoris de les eleccions.
“Las urnas nos han absuelto”, va dir Carlos Fabra fa

quatre anys. Perdona: els electors t’han votat, però
això no vol dir que t’hagen declarat innocent.

És una llàstima, una llàstima tan gran que quasi
fa plorar, que els valencians no s’adonen de com
estan prostituint el seu vot. Com l’utilitzen de
manera immoral per a justificar o donar per tancats
casos que la justícia no veu gens clars. Com
manipulen les eines democràtiques per a ocultar o
tirar cortines de fum sobre embolics tèrbols. Estic
segur que si molts votants del PP prengueren
consciència d’això, canviarien el vot o no votarien.

Quan escric açò fa sis dies que tenim un
president de la Generalitat que anirà a judici acusat
de corrupció; l’únic de la història de l’Espanya
autonòmica. Hi haurà gent que dirà: home, per
14.000 euros no crec que es deixara comprar.
D’acord; però encara que fóra innocent, hauria de
dimitir. Crec en aquella màxima clàssica que deia
que la dona de Cèsar, a més de ser honesta, ha de
semblar-ho. En política no hi ha d’haver cap ombra
de sospita pel que fa a l’honestedat. Perquè la
política és una de les tasques més dignes i
compromeses èticament que existeixen.

Guanyen les eleccions, d’acord, això no ho
discuteix ningú. Però la responsabilitat ètica està
per damunt d’unes eleccions. Digueu-me antiquat.

NR: Quan vam rebre aquest artiicle encara no se sabia

que el President Camps havia dimitit

Camps i la dona del Cèsar

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

TDT COMARCAL
Els alcaldes de Vinaròs,

Benicarló i Peníscola es
marquen, dins dels seus
objectius de treball conjunt
entre els tres municipis,
l'engegada del consorci de
Televisió Digital Terrestre
comarcal dins d'aquesta
legislatura “sempre que siga
possible”. L'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo,
recordava que és Vinaròs qui
ostenta la presidència d'aquest
ens i que, "en la passada
legislatura, va ser un tema
totalment aparcat per part del
primer edil" que no va arribar a
convocar ni una reunió per a
tractar del tema. La llicència
atorgada, segons la llei TDT,
suposa que el consorci format
pels tres municipis tinga un
canal de televisió, amb la finalitat de difondre informació
municipal i d'interès per a la ciutadania. Ara, els tres alcaldes
haurien de decidir si aqueixa oferta comunicativa
institucional s'engega o no, estudiant els pros i els contra
d'aquesta decisió. “Hauríem d'estudiar què volem i com ho
volem”, per a després valorar si realment val la pena la seua
posada en marxa.

VISITES GUIADES AL PUIG
Un estiu més i després de la finalització dels treballs de

condicionament de l'accés al jaciment del Poblat íber de El
Puig de la Nao, l'Associació Cultural Pere de Thous, amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'ajuntament de
Benicarló, té previst realitzar noves visites dramatitzades al
primer enclavament de poblament de la ciutat. Les visites
seran els diumenges 24 de juliol i 7 d'agost, a les 19:00h.
Aquest estiu, no obstant això, els visitants no disposaran
d'autobús gratuït per a poder anar al poblat, amb el qual
l'accés fins al poblat serà amb vehicle propi. D'altra banda,
amb l'objectiu de sufragar les despeses que genera, s'ha
establit un donatiu de 3 euros. Les entrades s'adquiriran de
forma anticipada en el Mucbe. Al finalitzar la visita guiada pel
poblat, com en les edicions anteriors, s'oferirà un piscolabis
als visitants amb productes típics de l'època ibèrica. Amb
l'entrada s'inclourà un plànol per accedir al jaciment, però
igualment a les 18:30h. (mitja hora abans de l'activitat) està
prevista l'eixida des de davant del Mucbe amb els vehicles
d'aquells visitants que no sàpien com arribar fins al lloc. Les
visites guiades a El Puig de la Nao estan incloses en la
programació estiuenca de Benicarló.

MOLINER, PRESIDENT DEL CONSORCI DE
RESIDUS

Javier Moliner, president de la Diputació de Castelló,
presidirà el Consorci de Residus de l'Àrea I. Així ho va
avançar Andrés Martínez, vicepresident de la Diputació de
Castelló, després de l'última Comissió de Govern de la
legislatura que es va celebrar a Benicarló. “El president vol
liderar el procés, igual que ho va fer en la zona centre, i per
a nosaltres és tota una satisfacció que s'involucre amb
nosaltres”, va manifestar Martínez. Moliner substituirà en el
càrrec a Ximo Puig, alcalde d'Albocàsser, qui ha estat al
capdavant del consorci durant l'última legislatura. En breu es
reunirà el consorci al complet per a renovar els càrrecs que
portaran al relleu polític dels representants municipals, fruit
de les últimes eleccions generals. A més d'aquesta novetat,
la reunió celebrada a Benicarló tenia en l'ordre del dia
diversos temes administratius com el repàs a l'estat en el
qual es troben les obres de construcció de la nova planta de
tractament de residus de Cervera. “Jo crec que a finals d'any
ja es podran fer les primeres proves, perquè les obres estan
molt avançades”, va explicar el vicepresident de la Diputació.
Davant la immediatesa d'aquest anunci, els ajuntaments ja
haurien de començar a preparar-se perquè el cobrament del
rebut de les escombraries es tramite a través del consorci.
“La taxa per l'eliminació i tractament la cobrarà directament
el consorci i la del transport, els ajuntaments”, va recordar
Martínez. Un altre dels temes tractats en la reunió va ser “la
posada en marzxa dels ecoparcs, que esperem estiguen tots
en marxa a finals d'any”. A través d'ells serà possible la
valorització dels residus reciclables i la disminució del cost
del tractament del RSU.

text  NATÀLIA SANZ

BREUS

Un altre dels temes tractats en la reunió va ser “lla posada en marxa dels
ecoparcs, que esperem estiguen tots en marxa a la fi d'any”. A través d'ells
serà possible la valorització dels residus reciclables i la disminució del cost
del tractament del RSU.

Foto arxiu
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Al·lucinat és com estic després
d’haver llegit el tema de la setmana
passada. A vore si ho he entés.
Resulta que ara els alcaldes d’allò que
el bo de Pepe Palanques anomenava
“triángulo turístico” han decidit unir
esforços per reivindicar millores que
afecten els tres pobles a les diverses
administracions que ens governen (?).
Ací passa que o bé fins ara no havíem
tingut necessitat de reclamar res
perquè no hi havia res a reclamar o bé
acaba de baixar l’Esperit Sant i ens ha
il·luminat atots fent-nos sabedors que
si anem juntets possiblement tindrem
més força. No troba? Em sembla
patètic, trist però risible, que ara, com
que tots són del mateix partit s’hagen
adonat que, oh, podem tindre
necessitats compartides. Això és un
exercici de cinisme, pur i dur. Si fins
ara no  podien reunir les tres primeres
autoritats, tot i l’existència d’aqueixes
reivindicacions comunes, és perquè
els alcaldes prioritzaven el partit als
interessos de la col·lectivitat. Ho veig
així. Ara sí que estarem, en los quixals
fora,ara sí que estarem bé i el senyor
Siquà tamé. Ridícul, ridícul i agressiu.
Em sento com amb el pèl pres,
crega’m. Però ací no s’acaba la cosa,
no. Resulta que ara el senyor
Marcelino Domingo ha d’enviar-li un
fax al nou conseller del ram per fer-li
saber com estem de malament ací al
poble –La Salle, no, que quede clar-
en matèria educativa; què passa?,
que aquest home prendrà possessió
del càrrec i no l’informarà ningú del
que hi ha i el que no? O no ho
preguntarà ell mateix? Increïble. I
encara més. Resulta que ens hem
d’entrevistar també amb el conseller
de Sanitat i la senyora
d’Infraestructures(Bonig i no Boning
com li diuen vostés), com si tot el que
s’haguera fet fins ara no valguera per
a res. Quan érem menuts déiem allò
de terra ponassa; ací passa el mateix,
terra ponassa i tornem a començar de
cap nou. Buf! 

He canviat de paràgraf per no
castigar tant la vista, però segueixo
amb el tema de la setmana. Diuen que
ha vingut un senyor de Càlig que li
diuen Borràs i que és el delegat de no
sé què i que ha pres nota de tots els
problemes que tenim a Benicarló. I
què ha dit aquest prohom de la pàtria?
Doncs ha dit que tractarà d’executar
(no sé si al garrot vil o amb una
injecció letal) totes les obres durant
aquesta legislatura. El millor de tot és
que el tal Borràs... ja era delegat de no
sé què en l’anterior legislatura!
Sensacional. Com si fins ara no
haguera sabut res. Es comprén que
aquest senyor cada legislatura canvia
de llibreta (l’Ipad diuen vostés) i no
guarda cap de les anotacions
anteriors. Me’n riuria si no fóra perquè
tinc ganes de plorar, quina manera de
menysprear els ciutadans, quina
manera de dir-nos faves, quina
manera d’insultar-nos. Ja acabo amb
el tema de la setmana. Com que
suposo que tot allò que es posa entre
cometes necessàriament ah de ser
una transcripció textual del que es diu,
estic alarmat pel vocabulari tan
políticament incorrecte que usa el
nostre alcalde; com se li acut dir
“barracons” a les “aules
prefabricades”? Per favor, per favor,

que s’ho faça mirar que això com, diu
el Núñez del Cracòvia, no es pot
permitir. 

Em té preocupat el món de les
falles. Molt preocupat. No he entés
mai per què la gent es pot barallar per
anar a xalar, no entenc com hi ha gent
que s’agarra tan i tan a pit fer festa, no
ho comprenc de cap manera. Em
supera, crega-s’ho. M’alegro que hi
haja falleres majors i menors i
m’alegro que, per sort, tinguem la
immensa fortuna de comptar amb la
comissió de savis falles per fer llum
–que no foc- en qüestions
protocol·làries de tanta envergadura
com la que ens han ocupat aquests
darreres setmanes. 

I ací ho deixarem. La foto
denúncia, impactant; som uns grans
porcs. Tinc un però al còmic de la
setmana; a vore, jo veig que els
xiquets de l’ensenyament públic
també se’n riuen, malgrat que el
dibuix de Burriel és la imatge d’allò
que els agradaria vore a molts. I ara,
ja me’n vaig. Me’n vaig a llegir el llibre
alguna cosa de Truman Capote, que
el tal Heras m’ha deixat amb ganes. 

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

text EL LECTOR

“Ara si que va açò de debò”, va exclamar satisfet
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, després
de la visita que van realitzar representants de la
Fundació de La Llum dels Imatges al municipi.

La gerent de l'ens, Carmen Quintero, i el
director territorial de Cultura, Francisco Medina,
acompanyats de l'alcalde, Marcelino Domingo, van
visitar Benicarló per a comprovar l'estat dels béns
mobles i immobles que formaran part de la pròxima
edició de l'exposició que tindrà lloc en el nord de la
província. Els tècnics que han acompanyat als
responsables polítics van poder visitar l'església
parroquial de Sant Bartomeu, un edifici del segle
XVIII, amb façana principal d'estil barroc i
campanar octogonal. També van comprovar l'estat
d'algunes de les peces més importants que es
conserven en el seu interior, com un retaule de la
Verge del Remei, atribuït a Vicente Macip, una
escultura d'Esteve Bonet, i diverses peces de
orfebrería com la creu procesional del segle XV o
la custòdia del segle XVIII. La comitiva ha aprofitat
per a visitar la capella del Convent de Sant
Francesc. El director territorial i els responsables
tècnics de la fundació també van visitar els
diferents edificis religiosos de Vinaròs, que
compartiran seu amb Benicarló per a la pròxima
edició de l'exposició que La Llum de les Imatges
organitzarà el nord de la província. La pròxima
visita de la Fundació s'ha confirmat per al mes de
setembre i en ella està previst que es determine
tant els edificis que acolliran la mostra com els
objectes que seran objecte de restauració per a la
seua exposició, que està previst que òbriga les
seues portes en el 2013 .

text NATÀLIA SANZ

RESPONSABLES DE LA LLUM DE LES IMATGES VISITEN BENICARLÓ I VINARÒS 

La Mancomunitat de la Taula del Sénia va signar el
Conveni de Desenvolupament Rural Sostenible per a
l'any 2011 amb el MARM (Ministeri de Medi Ambient i
Mitjà Rural i Marí), per un import total de 4.850.000 €,
aportant el Ministeri un total de 4.000.000 i la resta la
Mancomunitat. Ho van fer, per part de la Mancomunitat
el seu President Juan José Palomo i pel ministeri el
Secretari d'Estat Josep Puxeu. Aquest Conveni va sorgir
després de la positiva experiència del Conveni de
camins rurals (2008-2010) que en 3 anys ha permès la
millora de 350 km de camins en 24 pobles de la
Mancomunitat, amb una inversió total de 13,5 milions,
dels quals el Ministeri ha posat 11,7 i la Mancomunitat la
resta. L'any passat es va signar el nou Conveni CDR
2011-2015, aportant el Ministeri durant els 5 anys un
total de 25 milions, però ja orientant totes les actuacions

a temes de desenvolupament rural sostenible. La
partida més gran (2,5 M€) se seguirà destinant a camins
rurals, ja que és un territori eminentment agrícola i rural
i encara hi ha moltes necessitats. Amb la signatura del
Conveni s'ha donat llum verda al Pla de camins
d'enguany que permetrà la millora d'uns 65 km amb una
inversió de més de 3 M. Però, a més, hi ha ajudes del
66% dels costos salarials totals a empreses i
ajuntaments per a la contractació de titulats universitaris
que han permès que 61 joves d'aquest territori troben un
treball de 6 mesos, el que pot ajudar que finalment es
queden ací. També haurà ajudes per a 9 Agrotendes
que s'han instal·lat o ampliat en alguns dels pobles de la
Mancomunitat. I ara s'acaben de presentar peticions
d'ajuda per a 122 inversions d'Emprenedors. I encara
està oberta la possibilitat d'ajuda a inversions industrials
en els pobles de la part catalana que no poden optar a
les ajudes Reindus.

text NATÀLIA SANZ

CONVENI AMB EL MARM

La visita a Saint-Pol-de-Léon ha reforçat les relacions institucionals entre les dos ciutats



xops però almenys així
n’apredrien que cagar a casa
comporta menys perill.

Farolitis
Recordeu el que us vam dir

de les faroles mal col·locades al
voltant de la rotonta de
l’avinguda Corts Valencianes
amb el carrer d’Iaac Albéniz, que
les havien fet desaparèixer?
Doncs ací teniu la prova fefaent
que no us enganyàvem, la
imatge que demostra que... han
desaparegut del mapa, millor dit
de la rotonta (n’ha aparegut una
de nova al mig). Com és allò que
diuen... fer i desfer faena del
matalasser. I a pagar la
incompetència i la faena mal
feta... Mangales, no? Si alguna
vegada els polítics o els tècnics
que han de supervisar les obres
públiques els tocara pagar de la
seua butxaca, tots els nyaps que
permeten segur que anirien amb
més cura. Però com són diners
públics...

Un sopar de duro
Diuen que uns altres que se’n

van anar de sopar l’altra nit van
ser els radicals del consell de
redacció d’aquesta casa. Ho
sabem del cert i sabem més

coses que pensem contar ara i
ací perquè algú devia considerar
que els tafaners no hi érem
benvinguts en aquella taula de
cordialitat. Saben, per exemple,
que es van reunir nou hòmens i
una sola dona perquè entre
prejubilats i sonsos no són
capaços de convocar-ne més;
sabem també que l’acte es va
verificar en un restaurant
propietat d’una regidora de
l’equip de govern local, amb la
qual cosa queda clara la
connivència de La Veu amb el
poder, que tants beneficis i
avantatges li ha comportat; és
més, esta gent que presumeixen
de patriotes i de bons
benicarlandos, no va i se’n van a
un restaurant de Peníscola?
Que no prou bons els d’ací?
Que no té categoria l’hostaleria
benicarlanda? I la cosa no
s’acaba ací: l’inri va ser que van
acabar molestant el veïnat, ara
sí, el de Benicarló, fins a les
tantes de la matinada entre
cerveses... No se’n podien anar
a beure davant l’Ermitana, no.
Per cert, i açò ho deixem dit per
als que, com nosaltres, no van
ser convocats: les cerveses, les
va pagar l’amo.

Ral·lis 
Un dia sí i un altre també, si

feu temps per la plaça de la

Constitució, veureu els
conductors d’incauts autobusos
lluitar contra les inclemències
del trànsit local. Baixen
autobusos al recte pel Pla i fan
cap davant de la Sindical, tot
com una seda i sense cap
indicació que els advertisca del
perill. I un cop allí suen la
cansalada per encabir el vehicle
dins l’embut cap a la dreta.
Impossible. Una cosa semblant
els ocorre als experimentats
conductors dels autobusos de
Martines, que són capaços de
maniobrar, el morro del vehicle
per damunt de la vorera, sense
ferir a ningú per girar a la rotonta
de la plaça de la Constitució-
Ferreres Bretó. Són uns
mestres... i ja porten molts anys
sortejant la inèpcia que, pel que
fa al tema del trànsit, viu
instal·lada a l’ajuntament des de
fa lustres.   

El PPtrio
Diu el diccionari que

mancomunar és: “associar, unir,
reunir, fusionar, agrupar,
confederar”. Doncs, els tafaners
volem ajudar al nostre periodista
virtual (virtual perquè només
l’escoltem), de capçalera, Peiró,
quan, en el seu “retalls”, en una
classe magistral del que és
entendre, sembla no entendre
com “mancomunar” les peces
que representen la portada de
La veu passada. Amb la definició
de dalt, ja suposem s’entén, no?
El que fa una veu clara.

Sacrifici
La dimissió innocent del

nostre Presi, bé expresi ara, és
similar a quan les donzellles del
paradís es treien la seua pròpia
vida abans que les hordes
bàrbares els pretengueren
arravassar la seua innocència.
Un màrtir que tenia a les seues
mans el futur d’Espanya i la
salvació nacional.  San Paco y

cierra Espana!

ve de la pàgina anterior
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Estrena al MUCBE  el dimecres 27 de juliol a las
19.00h, de 'Planeta Xufa', una pel·lícula que
inaugura el gènere de l'agrociència ficció dirigida
pel multifacètic cineasta i periodista benicarlando
Fèlix Tena. 

Esta nova proposta fílmica, presentada a XXXII
Mostra de València, uneix la tradició d'un producte tant
valencià com la xufla als viatges intergalàctics, la lluita
per la supervivència i l’enfrontament amb la vida
extraterrestre. Comèdia, drama i aventura es
combinen gràcies a la màgia interpretativa de Txema
Millán, Pep Ramada, Paco Morrió i Josep Parreta, els
protagonistes d'esta pel·lícula curta en extensió però
grandíssima en objectius. 

El prolífic Tena, conegut pel programa medi
ambient de televisió valenciana, Porta uns anys
intensificant el seu treball en produccions
cinematogràfiques. Comença amb Peces i altres curts,
com Karting, També autor dels documentals 'Sorolla, el
pintor de la llum' i 'Els camins de Cavanilles' produïts
per TVV, Així com col·laboracions amb altres
pel·lícules singulars com ara 'Zhao' amb temàtiques
d’infantesa i adopció. El dimecres tindrem l’ocasió de
veure la darrera producció i conversar amb ell.

text  REDACCIÓ

PLANETA XUFA



Benicarló amb glamour
Com a mínim és original la

iniciativa que ha tingut la
regidoria de Turisme per a
potenciar (?) el nostre poble
repartint barra de llavis per al
sol. Certament al nostre poble fa
solet per tant? Ens preguntem si
deixaran triar sabors (cacau,
maduixa, cirera...) o tonalitat, si
n’hi haurà de gloss, si la
repartiran només als turistes o
els locals també quedem
inclosos en aquesta mesura
preventiva... Seria curiós
escoltar com ho conten en tornar
a casa... ¡Mira, amor, qué labios

tan bonitos se me han puesto en

Benicarló! 

Claqué o sapateao

Carrer de César Catalado,
recentment acabat i tot el panot
del terra es mou de mala
manera. Vas caminant per la
vorera i no saps si estàs ballant
alguna mena de claqué, fent
unes classes de sapateao o és
un joc d’eixos dels xiquets que
has d’anar trobant i saltant sobre
el quadre que es mou. Bé, o a
millor era això el que volia el
nostre il·lustríssim que la gent
provara abans el carrer... per
demanar després
responsabilitats al constructor.
Potser ens equivoquem, que ja
sabeu que ací, més que en cap
altra secció del pamfletet, parlem
per no callar, i resulta que ha de
quedar així, “flotant”, però una
cosa que no es pot passar per alt
són els acabats, els remats al
voltant de tapes d’aigua i dels
escocells dels arbres. Ací un
pegot, allà un nyap, i tot per
ajustar. Ho han acabat així
perquè no esperen cobrar, del
Plan Tu Confia i no córregues? 

Transgènics
De sobte pareix que se’ls haja

engolit la terra. Aquella gent dels
transgènics que havien de

plantificar una soca d’arròs
modificat genèticament al poble
veí del nord sembla que ha
sofert una mutació i ja no sé sap
si estan o no estan. El que sí
hem sentit per ràdio macuto és
que els arrossaires del delta de
l’Ebre estan una mica esglaiats
però, tot i així, no es decideixen
a mobilitzar-se. Si ells que són
els màxims interessats no
mouen fitxa, després que no es
queixen si ningú els compra
l’arròs per temor a acabar com el
careto de la imatge. 

Resopar
Els tafaners hem llegit

atentament l’al·legat contrari a la
nostra opinió sobre el fet que els
indignats anaren al davant de la
casa de l’alcalde per expressar,
molt correctament, amb un sopar
de pa i porta, que no estaven
d’acord amb l’afirmació del cap
de govern local, Marcelino, en el
sentit que amb el sou mínim no
podria viure i hauria d’anar a
menjar a casa d’algun altre

regidor. Curiosament va
remarcar “a casa d’un regidor de
l’oposició”. Per què, ens
preguntem? No confia que el
convidaren a ca d’un regidor del
seu partit? Però bé, a vore que
ens entenguem, com diuen en la
llengua de qui més mana, o siga
el castellà, no hay que mezclar

las churras con las merinas... a
no ser que fos ell mateix,
l’alcalde, qui donés peu a
aquesta actuació, no ja pel fet
del sou, que també, si no perquè
ell mateix va dir que ell era
alcalde a tota hora, a jornada de
24 hores i a tot arreu. És el que
hi ha. Això sí, el que s’ha de
mantindre és un escrupolosa
cura envers la seua família i no
fer una mena d’assetjament a
l’estil Sálvame De Luxe. La cosa
va amb el càrrec. Això és
democràcia real i com sempre
s’ha dit, als pobles es vota les
persones, no als partits. Doncs,
clar, després els votants van a
traure els colors a les persones,
no als partits. Sense estar-hi
implicats, des d’ací lamentem
que l’acte dels indignats poguera
haver causat alguna nosa a la
família de Marcelino. 

La punta de la merda
Mireu que n’arriben a ser de

porcs alguns. Però porcs dels
més porcs, i amb perdò per
l’animal que segurament no ho
és ni la meitat que estos, que no
es mereixen altre nom més que
porcs, porcells, bacons, etc. que
es caguen a la punta del moll de
fora, conegut pels pagesos com
el muro. Allí es deixen el present
i el paper amb què s'han torcat. I
no oblidem als que pixen per
qualsevol racó. Si els agarre un
apretó que no pot esperar que
vagen darrera, a les roques i ben
prop de la mar perquè els torque
el cul, i si se’ls emporta tampoc
passaria res, quedarien
arregladets del tot, una mica

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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La festa de Sant Antoni a Benicarló, ja amb el
guardó d’interès turístic provincial, dóna els primers
passos d’una nova edició amb la presentació de la
nova Dama de l'entitat i el relleu dels Majorals.

El dia del Carme, la cosa va de sants i santes, als
salons del Restaurant Edén, la Confraria de Sant Antoni
Abat de Benicarló va realitzar el primer acte de la Festa
de l’any 2012 amb la presentació de la nova Dama i els
nous Majorals, entre les notes de la música de la festa. 

En primer lloc, la Confraria va lliurar un ram de flors i
una placa amb una “lloa” inscrita a la Dama del 2011, Na
M. Pilar Marzal Herrera, qui en un emotiu discurs de
comiat, entre forts aplaudiments, va agrair els intensos
moments viscuts. Acte seguit, i amb molta emoció, va
imposar la banda a la nova Dama, Na NÚRIA VIDAL i
FERNÁNDEZ, des de ben menuda vinculada a les
festes de la ciutat ja com a Dama Infantil, en l’actualitat
integrant del Grup de Danses Renaixença i vivint la
festa de Sant Antoni sempre de forma activa. Núria es
va mostrar molt il·lusionada, i agraint a la Confraria
l’haver pensat en ella, es va emocionar en recordar al
seu oncle, Mossèn Tomàs, Consiliari de la Confraria
durant molts anys.

La presentació va continuar, també amb
aplaudiments per a rebre i donar la benvinguda a les
tres parelles que seran Majorals de la Confraria durant
els propers quatre anys: Antonio Llorach Senar i Sònia
Viura Panisello,  Miguel Antonio Pellicer Marzal i Susana
Victoria Grau Bueno, i Vicente Paris Fores i Esther

Esteller Boix. Tot seguit M. Pilar, va fer lliurament d’un
detall a cada majoral, a la nova Dama i al Consiliari de
la Confraria, Mossèn Joan Guerola.

L’acte es va tancar amb les paraules del President,
José Antonio Esbrí Bayarri, que va felicitar a la Dama M.
Pilar i va encoratjar a la nova Dama Núria a gaudir al
màxim de la festa més ancestral de Benicarló. En el seu
discurs també va donar la benvinguda a les tres noves
parelles de Majorals i va agrair als que ja acaben la feina
feta a la Confraria. Així mateix es va mostrar satisfet
amb la declaració de festa d’interès turístic provincial i
va remarcar la celebració de la 25 edició de la Fira de
Sant Antoni, que es desenvoluparà els dies 17 i 18 de
desembre, donant les gràcies a la resta de membres de
la Confraria per la seua il·lusió i dedicació.

Enguany, la presentació va estar magistralment
conduïda per la periodista Irene Pitarch Lacruz que va
destacar la importància de la Festa a Benicarló i la
magnitud de la Fira, una de les més importants de la
província.

La nit va continuar molt animada amb una revetlla
amenitzada pel Duo musical Osiris, i es van escoltar de
nou les notes de la música de Sant Antoni.

Des de la Confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló
es vol felicitar a tota la ciutat per la seua implicació amb
la festa i s’anima al comerç i demés sectors productius
a participar activament en una 25 Fira que tornarà a ser
un extraordinari aparador on mostrar els seus productes
donat que, la de Benicarló és la fira més multitudinària
de les nostres comarques.

De coquetes, ja ho sabeu, hi haurà per a tothom, de
lloes per a uns pocs.

Visca el Pare Sant Antoni !

+ info a: www.santantonibenicarlo.com

text NATÀLIA SANZ

foto GUILLERMO

Acte de presentació de la Dama de SANT ANTONI 2012: Núria Vidal i Fernández



M I S C E L · L À N I A

Un centre de dia que aplega sense “llum”

La joia de la corona, la regidoria de Benestar Social,
també amaga alguna que altra vergonya. Tot i que, en
conjunt, la seua actuació la podríem catalogar de prou
correcta en aquest tema tant delicat, com és l’ajuda a
la persones dependents, tal volta, se’ls ha oblidat que
certes necessitats són, realment, imperioses i el
Centre de Dia ho era i ho seguiex sent.

Ha plogut molt, massa, des que a l’any 2006, en la
legislatura que estava d’alcalde Escuder, es va
començar a moure el tema i es va anunciar l’inici de la

tramitació i licitació de les obres del Centre de Dia. I
diem ha plogut massa perquè van haver de passar
dos anys més, a l’octubre de 2008, ja sent alcalde
Domingo, perquè aquestes obres s’adjudicaren. Unes
obres adjudicades que tenien un període d’execució
de 65 dies i que, segons els terminis licitats’ahurien
d’haver acabat el desembre de 2008.

Però no, ací ens trobem ara, al 2011, amb la
segona legislatura en marxa, el mateix alcalde i la
mateixa regidora de Benestar Social, Vallés, quasi tres
anys més tard, com es torna a  anunciar... que a
l’agost, per fi, obrirà les seues portes el tan “oblidat”
Centre de Dia. I diem es torna a anunciar perquè
resulta curiós, per no dir lamentable, que aquest
anunci ja hagués estat fet pel propi Marcelino
Domingo al més de març. Fa quasi sis mesos. Això si,
per a només 16 places de la seixantena de sol·licituds
inicials que havia. 

No sembla una actitud seriosa ni curosa envers
totes aquestes persones, que han estat esperant tants
anys aquest centre amb el patiment que els ha
representat tant per a ells com per els seus familiars,
que els han hagut de cuidar, haver-los fet passar per
aquest calvari administratiu. De tota manera més
lamentable ens sembla que aquest últim anunci vinga
acompanyat d’una reducció, ostensible, per no dir
ostentosa, en la meitat dels usuaris. Però no cal patir,
la resta de places, segons sembla, s’anirà
incrementant... progressivament.

No voldríem malpensar, ni tenir el dubte, si aquest
decrement té alguna cosa a veure amb el fet que
moltes de les persones inicialment sol·licitants han
desaparegut durant aquests passats cinc anys. O sí?

De tota manera, cal alegrar-nos que entre en
funcionament.
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Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: per al grup de Dones Progressistes de Benicarló i la seua inestimable tasca
solidària. A més de la feina que fan dia rere dia per a les dones d'este poble, ara també ho fan
per les del Sahara enviant-los tota mena de material. El nostre més profund reconeixement en
forma de la nostra més reconeguda hortalissa, la carxofa.
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