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Benicarló va reunir dissabte als
representants de diferents àmbits de
la seua societat per a retre
homenatge a les Persones i Entitats
destacades pels benicarlandos pel
seu treball social, esportiu i cultural. 

L'Auditori Municipal va ser l'escenari
escollit per al solemne acte, en el qual
també va ser proclamada oficialment Laia
Pío com Reina de les Festes 2011 i la seua
Cort d'Honor, i es va acomiadar a la Reina i
Dames del 2010. Aquestes últimes van ser
les primeres a accedir a l'escenari per a
rebre l'homenatge dels benicarlandos, que van premiar
amb una tancada ovació el treball que han realitzat
representant al municipi durant l'últim any. Les llàgrimes de
la Reina, Julia Ramón, van posar el primer punt d'emotivitat
a l'acte. A continuació, van pujar a l'escenari les Dames que
componen la Cort d'Honor del 2011. Precedint a la Reina, la
Dulcinea 2011, Jennifer Crides Palacios, que casualment
és la cunyada de la màxima representant de les festes
benicarlandas. Amb elles en l'escenari, es reclamava la
presència de la Reina de les Festes del 2011, Laia Pío, que
era rebuda amb la solemnitat que requeria el moment: amb
el públic posat en peus i una tancada ovació com a banda
sonora.

Després de la proclamació de les noves
representants, s'iniciava la segona part de l'acte, el dels
reconeixements a les persones destacades. Són les
mateixes associacions de la ciutat les que trien als
benicarlandos que consideren que han destacat en les
diferents categories que es convoquen. Així, Lupe Castelló
era reconeguda com Persona Destacada en l'àmbit de la
Cultura, mentre que Agustín Cerdà rebia el de Persona
destacada en l'àmbit de l'acció social; a Jessica Lores Soto
la van seleccionar les entitats esportives com Millor
Esportista de l'any, mentre que a Julio Sánchez, li
reconeixien el seu treball per la Millor Trajectòria Esportiva.
Finalment, el Club Bàsquet Benicarló rebia el nomenament
de Millor Entitat Esportiva de l'any. 

text i foto NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ PROCLAMA A LA REINA DE LES FESTES



EL TEMA

En Benicarló ja estem
acostumats a que tots ens
prenguen el pèl: ho han fet, ho fan i
ho faran els diferents governs
centrals i autonòmics. És igual qui
governa ací i qui ho fa allà o si els
nostres governants guanyen per
ampla majoria o accedeixen al
poder mitjançant mocions de
censura. A aquest poble ens
toquen poques coses, i quan ho
fan, després d'anys de
reclamacions, reunions i falsos
anuncis, sembla que ens haja tocat
la loteria, som així de ximples. 

Sí, no se'ns pot qualificar d'altra
manera. Si no ens creuen, facen un
exercici de reflexió. Quantes vegades
han escoltat, sempre en campanya
electoral, que les obres de la carretera
de Càlig estaven a punt de començar?
Com a mínim, les tres últimes
municipals: en el 2003, 2007 i en el
2011. En la primera d'elles un flamant
Jaime Mundo es passejava amb
Victoriano Sánchez, director general

d’Infraestructures,  pel polígon
industrial assegurant que en pocs dies
començaven les obres. En el 2007,
amb Mundo desbancat per una moció
de censura, Carlos Fabra
s'encarregava de posar-li els punts
sobre les is al llavors alcalde, Enric
Escuder, assegurant que la carretera
encara no estava feta perquè
l'ajuntament no havia cedit els
terrenys. (Que roïns  els socialistes,
veritat?). Finalment, Marcelino
Domingo es va passar tota l'última
legislatura amenaçant amb que no
tornaria a encapçalar la llista popular
si no es licitava la carretera. Però ho
va fer, i sense que les màquines
començaren a treballar. Ara per fi
s'anuncia la licitació de les obres. I ací
poc ens ha faltat per a tirar les
campanes al vol, una cosa d'altra
banda bastant habitual en aquesta
ciutat (de tota manera sols el tram
benicarlando, ara es fan les carreteres
a terminis). De tota manera ja veurem
quan començaran. A més l'alcalde ha
retirat (altra escuderada) el PAI
Palmar, que tanta oposició veïnal va
tenir. I anem a demanar la devolució

del local destinat a la comissaria de
Policia Autonòmica, vist el cas que li
han fet al regalet que vam fer a
Camps i companyia. En fi. Coses de
l'urbanisme... i de la política.

ADJUDICADA LA CARRETERA DE
CÀLIG

Aprovada per fi la construcció de la
carretera Benicarló-Càlig, en el tram
que discorre pel nostre terme
municipal. El consell ha adjudicat
l'obra a l'empresa Vial Obra SA, del
grup Pavasal, per un import que
supera els dos milions d'euros.
Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha manifestat la seua
“satisfacció i alegria” per aquest nou
tràmit administratiu, el més important
perquè l'obra comence. “Ara solament
queden uns quants tràmits
administratius, però espere que
comence l'obra prompte”, va
manifestar. Domingo va recordar que
les obres es desenvoluparan en el
tram més perillós del vial, el que
discorre entre el Polígon Industrial El
Collet i el dipòsit d'aigua municipal

Una carretera a mitges i una comissaria sense policies... i tan contents
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En el camp de futbol de l'Estadi d'Atletisme va iniciar el
CD Benicarló una nova pretemporada, en l'any que
compleix 90 anys. El president del club Pedro Giménez va
anar presentant als entrenadors Juanjo Martorell i Javier
Celma als components de la plantilla. 

Dies abans en una reunió, dijous passat 28, en el Municipal
Àngel Alonso, amb els integrants de la plantilla se'ls va indicar
el pla de treball durant la pretemporada, on destaca la
presència de l'equip en les presentacions del Vinaròs CF, el 13
d'agost, i l’Esportiu Roquetenc de la Regional Catalana el 3 de
setembre. A més, l'equip jugarà a Càlig el 7 d'agost, en Alcalá
el 17 d'agost, es presentarà davant la seua afició el 25 d'agost
davant el Sant Jordi i la setmana abans de l'inici de la
temporada disputarà un triangular a La Jana amb l’amfitrió i
l'OD Sant Mateu. 

La plantilla per a la pròxima temporada la formen els porters
Jordi i Denis; els defenses Vizcarro, Adell, Javi Ferreres, Ciro,
Loza, Rafa i Juan David Toro (del juvenil); els migcampistes
Pitu, Guillermo Colom, Ernesto, Gotzon, Caio, Brian, Javi
López i Víctor Ribera (del juvenil); i els davanters Joan,
Vázquez, Monti, Johan Esbrí, Hugo Albalate i Guillem (juvenil). 

Una barreja d'experiència i joventut, en la qual el cos tècnic
confia plenament on serà la pretemporada la que marcarà
l'elecció definitiva de la plantilla del CD Benicarló. La resta
passaran a formar part de l'equip B que militarà en la Segona
Regional dins de l'estructura del Benicarló Base Futbol. 

El president va indicar que se li ha donat tota la confiança
al cos tècnic amb la il·lusió que l'equip practique bon futbol i
defense els colors d'un club, que aquesta temporada compleix
90 anys, per aconseguir que l'afeccionat torne en major
nombre a presenciar els partits. Per la seua banda l'entrenador
sols va voler prometre treball seriós amb un grup de jugadors
que, pràcticament, són tots de l'escola de futbol del Benicarló
Base Futbol.

text i foto VICENT FERRER

El CD Benicarló presenta la seua nova plantilla

Domingo va recordar que les obres es
desenvoluparan en el tram més perillós
del vial, el que discorre entre el Polígon
Industrial El Collet i el dipòsit d'aigua
municipal.

El divendres 29 de juliol es
va celebrar la final del Torneig
de basquet “MEMORIAL
VICTOR PRATSEVALL” amb
una gran afluència de públic
donada la qualitat dels partits i
la intensitat que van posar al
llarg del Torneig els jugadors. 

El Club Basquet Benicarló
va preparar amb molta il·lusió
el Torneig amb la finalitat que
els amants del basquet
tingueren l'oportunitat de viure
una competició i gaudir de
l'esport.



conegut com la Bassa de Sales. “És
un tram estret, pel qual circulen
camions de gran tonatge que tot just
caben si se’n creuen dos”, va detallar.
Conselleria no executarà, no obstant
això, les obres d'urbanització de l'últim
tram del vial, de la bassa al centre
urbà ja que es va cedir al municipi i
està considerat a més com sòl urbà.
Serà per tant el consistori qui haurà
d'escometre les obres, encara que
l'alcalde va recordar que hi ha dos
PAIS que afecten aquesta zona i que
per tant estan obligats a urbanitzar els
vials. Cal recordar, a més, que la
carretera en el tram urbà es desdobla
en un accés a la N340 i en un pas
subterrani perquè els turismes no es
vegen obligats a creuar-la quan volen
accedir al municipi. “El problema el
tenim amb aqueix accés, doncs quan
s’ajunten diversos camions que volen
accedir a la nacional, col·lapsen la
carretera Benicarló-Càlig i no deixen
als turismes arribar al pas subterrani”
va matisar l'alcalde. 

I és que malgrat que el pas
subterrani és de gran utilitat, Domingo
va recordar que amb la conversió a
bulevard de la N340 “s'eliminaran els
passos subterranis per a fer rotondes
en superfície” que acaben amb els
problemes d'inundacions que es
provoquen cada vegada que hi ha un
episodi de fortes pluges. 

REVOCAT EL PAI PALMAR

En altre ordre de coses, l'alcalde
de Benicarló va anunciar la retirada
del PAI sector Palmar que tanta
oposició veïnal va tenir en el seu
moment, i la seua reconversió per un
Pla Especial que permetrà la
construcció dels nous accessos al
centre comercial Costa azahar. La
Junta de Govern ha aprovat
l'exposició al públic del pla “que ara
només afecta als propietaris dels
terrenys on es construirà la rotonda”
que permeta l'accés a les
instal·lacions comercials. Domingo va
anunciar que el document també s'ha

remès al consistori peniscolà ja que la
meitat dels terrenys es troben en
aquest terme municipal. De moment
es construirà una rotonda partida en
superfície, però quan la N340 es
reconvertisca en bulevard “quedarà
tancada, tal com es va aprovar en el
seu moment”. El document, per tant,
ha quedat a exposició pública per a
rebre, si cap, les al·legacions dels
afectats. 

I RECLAMADA LA COMISSARIA

L'ajuntament de Benicarló
reclamarà a la conselleria de
Governació que retorne la cessió de
l'edifici administratiu del carrer Doctor
Pera. Fa tres anys que la ciutat va
traspassar a l'administració
autonòmica les instal·lacions perquè
es poguera situar allí una comissaria
de Policia Autonòmica però de
moment, les obres ni han començat.
Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, va anunciar que “anem a
donar-los un termini perquè posen la
comissaria o que posen ells el termini,
però amb una data concreta. Si no la
respecten, farem ús de l'edifici”, va
manifestar. El primer edil es va
mostrar disgustat per la situació que
s'està vivint, ja que els locals donen
mostra de la brutícia que comença a
acumular-se en ells. La planta baixa i
el primer pis de l'edifici administratiu,

són la superfície que es va cedir de
l'immoble, ja que en els pisos
superiors es troben situats serveis
administratius de l'ajuntament. “No
podem tenir un edifici municipal
desocupat”, va assegurar Domingo,
donada la necessitat de comptar amb
espai públic per a satisfer diferents
demandes de diferents entitats de la
ciutat. El consistori benicarlando va
cedir les instal·lacions a
l'administració autonòmica després
que aquesta demanara la cessió d'un
terreny a Vinaròs, on inicialment
s'anava a instal·lar la comissaria.
Després de ser rebutjada la petició en
ple, Benicarló va aprofitar la visita del
conseller Serafí Castellà per a oferir-li
a l'abril de 2008 les dues primeres
plantes de l'edifici que es va alçar amb
ajuda del primer Pla E. Ara, tres anys
després, el mateix consistori que va
aprovar la cessió sol·licitarà la seua
devolució a la ciutat, atenent que la
comissaria de policia autonòmica ni
està, ni se l’espera. La futura seu
comarcal de la Policia de la
Generalitat de Benicarló, té 500
metres quadrats, i estarà integrada
per un mínim de 40 agents, i
s'encarregarà dels assumptes relatius
a Menors i Atenció a la Dona, Medi
ambient, Atenció al Ciutadà, Joc i
Establiments i Espectacles Públics i el
de Seguretat. Si arriba!

ve de la pàgina anterior
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Domingo va recordar que amb la conversió a bulevard de la N340 s'eliminaran els passos subterranis

La setmana passada ja vaig haver de suportar una
quantitat indecorosa de trucades de l’amo al voltant de
la meua incorporació a la legió (ja,ja) de col·laboradors
que habitualment es deixen les neurones per a que
aquest pamflet mantinga el seu nom. Fart, esgotat i
derrotat, ha decidir mamprendre de nou aquesta
insulsa secció relativa al Club Deportivo Benicarló -
que no al futbol local- perquè ja estem al mes d’agost
i qualsevol dia començaran els tradicionals partits
amistosos de pretemporada. En primer lloc, i abans de
començar aquesta pàgina, vull deixar ben clar que no
sé gaires coses del meu estimat club. Això no vol dir
que ara mateix deixaré d’escriure i em desentendré de
tot. No. Si que sé que farà cosa de tres setmanes, a la
seu dels del futbol base, es a celebrar una assemblea
de socis que va contar amb una assistència
d’aficionats directament proporcional a la situació
econòmica i esportiva del club. Jo no hi vaig assistir,
però va ser per motius plenament justificats que no
exposaré perquè no vull cansar a ningú amb les
meues coses. Segons que m’han contat, la cosa va se
més aviat tristota. Hi ha mols de deutes i pocs de
jugadors. No sé si a hores d’ara hi ha prou jugadors
per a fer un equip. Dic només equip, i m’estalvio el
qualificatiu de competitiu, perquè les coses que m’han
arribat no són gens bones i la cosa no pinta bé per a
la propera temporada. M’he assabentat que ha hagut
fuita de jugadors a altres invents futbolístics locals,
encara que hi ha PERSONES que s’han estimat més
seguir al club. Desconec el motius dels que se n’han
anat, encara que penso que tot està relacionat amb
disputes personals i l’absència d’acords entre les
parts. O siga, que els punts de vista de jugadors i
directiva no han estat coincidents i la cosa s’ha trencat
per la part més fluixa. Per una altra banda, la situació
econòmica del CDB és pot qualificar de molt delicada.
Es veu que els deutes són considerables i el president
s’està plantejant un projecte econòmic a tres o quatre
anys per tal de fer sortir del pou al club. Pel que fa a la
part esportiva, sembla que la direcció de la mateixa
estarà a càrrec del Benicarló Base Futbol. Es veu que
aquests tenen clar que tot allò que puga sortit de la
base ha de nodrir l’equip del poble. Es veu que la idea
era formar una plantilla amb gent del poble, estalviant
el màxim per tal d’anar pagant els deutes més urgents
i que encapçala alguna entitat bancària. Encara que
l’objectiu de l’ascens de categoria es mantindria, no
seria una cosa urgent, i allò realment important seria
poder fer un equip amb aspiracions format per gent del
poble. El que si que sembla segur és la inscripció, per
part del BBF, d’un equip a segona regional per tal de
nodrir el CDB. Ja vorem com sortirà la cosa.

Aquest dies he anat preguntant a gent, però ningú

no m’ha donat cap notícia ni cap pista sobre el CDB.
Aquest matí, sense anar més lluny, he parlat amb un
que es dedicava –o es dedica, no o sé- al tràfec legal
de jugadors de futbol, i m’ha dit que ell no ens sabia
res. També m’ha dit que el gran problema que té el
Benicarló és que tothom vol cobrar. Però en canvi, no
se’ls f la cara roja a l’hora de fitxar per experiments
sense gasosa sense demanar cap remuneració en
moneda de curs legal. No ho entenc. Cada dia me
n’adono que això del futbol em supera per totes les
bandes. Ni comprenc tot allò que fan els entrenadors,
ni m’entren al cap les reaccions d’alguns jugadors, ni
soc capaç d’assimilar als nous conceptes futbolístics.
No sé si estem abocats a la desaparició del futbol local
tal i com el coneixem, o el que ara es portarà seran les
aventures de genis il·luminats que s’acabaran en el
moment que desapareixerà la il·lusió del joguet nou.
En fi. Ara li prometo, estimat lector, que la setmana
que ve la informació serà real i que aquesta pàgina
serà un dechado de coses interessants, encara que no
sé si bones o dolentes. L’amo m’ha demanat una
pàgina i ja la té. No puc fer més.    

TORNEM?

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Els punts de vista de jugadors i
directiva no han estat coincidents i la
cosa s’ha trencat per la part més fluixa.

L'ajuntament reclamarà
a la conselleria de
Governació que retorne la
cessió de l'edifici
administratiu.
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LOCAL ESPORTS

Benicarló modificarà durant dos exercicis consecutius la
taxa municipal d'escombraries per a adaptar-la a les
necessitats del consorci de la zona I. El pròxim mes de
setembre, els benicarlandos haurien d'abonar la part
corresponent de la taxa de transport aprovada el passat
exercici, xifrada en 29 euros per habitatge. Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló va recordar que “només
cobrarem des del dia que es va engegar la planta de

transferència”, a principi del passat mes de juny. Però a més
els benicarlandos abonaran enguany també el cost del rebut
de les escombraries, que enguany ascendirà a 39 euros, i que
encara ha de ser aprovada pel ple. “Però l'any que ve la
tornarem a canviar, perquè entrarà en funcionament la planta
de Cervera”, que serà l'abocador de pla zonal, “i serà molt
més cara”. Domingo va recordar que a partir d'aqueix moment
serà la Diputació de Castelló qui s'encarregue del cobrament
dels rebuts, gràcies a la delegació que el consorci va realitzar
en l'administració provincial el passat mes de maig. 

Va ser la Junta de Govern qui va
sol·licitar a la diputació que es fera
càrrec de la gestió del cobrament “vista
la manca de mitjans personals i
materials dels quals es disposa per a
la seua aplicació”, segons resa l'acord
adoptat. El conveni entre la diputació i
el consorci va ser aprovat amb efectes
de 1 de juny de 2011. D'altra banda,
l'alcalde de Benicarló va anunciar que
el consistori estudia els terrenys on se
situarà el futur ecoparc del municipi,
també per a adaptar-se als
requeriments del pla zonal, que preveu
la construcció d'un en cadascun dels
municipis integrants. “Probablement ho
instal·larem en el Polígon Industrial” va
anunciar el primer edil, qui va detallar
que l'actual Punt Verd serà tancat quan
s'engegue la nova instal·lació. 

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ PUJARÀ EL REBUT DE LES ESCOMBRARIES EN DOS EXERCICIS

La primera fase del Torneig ja és història i ara els vuit
millors equips de la mateixa es preparen per a afrontar la
decisiva fase d'eliminatòries.

Al final, poques sorpreses i els grans favorits van passar
sense excessives complicacions. En el Grup I, Gellida e Hijos,
Toldos Raiva/Chitinguito de Toni i Pub Tortuga van ser els que
van aconseguir passar, quedant fora un dels favorits, Puchal
Climatización. En el Grup II, Centre Infantil AEIOU i Sacred
Pain van ser els classificats, quedant-se en portes Pizzería

Trevi i El Chitinguito de Pepito, que van tenir opcions fins a
l'últim moment. I en el Grup III, Frutería Remi/Bar Enmi,
Plantacar i Bar de Willy van fer bons els pronòstics i van
passar a quarts en aquest mateix ordre. Així els aparellaments
per a la primera eliminatòria de la fase definitiva, a partit únic,
seran:

CENTRO INFANTIL AEIOU - BAR DE WILLY
SACRED PAIN - T. RAIVA/CHIRINGUJITO TONI
FRUTERIA REMI/BAR ENMI - PLANTACAR
GELLIDA E HIJOS - PUB TORTUGA

La Calssificació de l’esportivitat està encapçalada Frutería
Remi/Bar Enmi i Toldos Raiva/Chiringuito de Toni. Pot seguir
l’actualitat del torneig en www.esportsarin.com.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Arriba l’hora de la veritat

El passat cap de setmana es va celebrar en aigües de la
nostra comarca la segona mànega  que puntuava per al
Campionat Autonòmic de Cazafotosub. Disciplina
aquesta, en gran auge dins de les modalitats d'activitats
subaquàtiques, i que consisteix bàsicament en la captura
fotogràfica del major nombre d'espècies de peixos
diferents en llibertat a pulmó lliure. 

Els participants es van congregar a les 8 del matí en les
instal·lacions del port esportiu de Benicarló (Marina Benicarló),
una vegada inscrits i abillats amb les pertinents càmeres
estances i útils de busseig, van ser duts en embarcació fins a
la part exterior de l’escullera de Vinaròs, on des de les 9 a les
14 hores es va disputar la competició. 

Al finalitzar la prova, i ja a Benicarló, els participants van
lliurar una còpia del material fotogràfic als jutges federatius
perquè posteriorment puga ser verificat i avaluat en funció de
les fotografies presentades pels participants. El club va oferir a
tots els participant i col·laboradors un xicotet esmorzar que va

servir per a recuperar forces i comentar les anècdotes de la
jornada. 

Ressenyar la inestimable col·laboració dels Bombers del
Parc comarcal de Benicarló, Protecció Civil, Ajuntament de
Benicarló, Ajuntament de Vinaròs i Marina Benicarló.

text i foto VICENT FERRER

Segona mànega del campionat autonòmic de fotografia submarina a Benicarló

Monumental embolic el organitzat al voltant del
Conservatori de música Mestre Feliu. Ara, que està tot el
personal de vacances, s’enrecorden que ens costa un Potosí.
I la questió, com en quassi tot, és parlar per no callar.
L'ajuntament de Benicarló té previst aprovar en el pròxim ple
una moció perquè conselleria d'Educació es faça càrrec del
cost de les despeses de personal del Conservatori de Música
Mestre Feliu. El conveni que es plantejarà pretén acabar amb
els problemes de finançament que el servei suposa per a les
arques municipals de Benicarló, xifrats en 600.000 euros
anuals. “En aquests moments estem negociant amb el
personal del conservatori i remenant diferents possibilitats per
a poder salvar la situació”, va explicar Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló. El consistori té en la seua plantilla de
funcionaris a 7 dels professors, d'un total de 24 professionals
que es dediquen a la docència en el centre. Així mateix,
s'estan estudiant les noves taxes de matriculació, en les quals
es contempla la possibilitat que els alumnes no empadronats
a Benicarló paguen un preu més car pels serveis. Els nous

imports de matriculació haurien de ser aprovats en el pròxim
ple municipal, malgrat que en la web del consistori ja estan
operatives les taxes ja que el termini de matriculació dels
alumnes, en la primera convocatòria, ja es va realitzar entre l’1
i 15 de juliol passats, amb les taxes antigues. 

Amb tot, el consistori segueix mantenint en peu la petició
d'una reunió amb el nou conseller d'Educació, a la qual
acudiran acompanyats de l'alcalde de Sogorb, amb el que
mantenen històries paral·leles i reclamacions comunes. Rafa
Àvila, director del conservatori, ha recordat que “abans de fer
res cal estudiar bé la normativa. Nosaltres estem oberts a tot,
sempre que es respecte la legislació vigent”. En aquest sentit,
reconeixia que han existit contactes entre els professionals i el
consistori, on es va “acordar fer reunions de treball durant tot
el curs que ve” per a perfilar el futur del centre i les accions
encaminades a una bona rendibilitat. “Però no ara, que està
tot el món de vacances”, va lamentar. Respecte a les taxes de
matrícula, va recordar que la primera tanda de matriculacions
ja s'ha realitzat, pel que va considerar complicat modificar-les
en aquest curs.

text NATÀLIA SANZ

PALS DE CEC EN EL CONSERVATORI
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ESPORTS LOCAL

Històric cap de setmana en la natació benicarlanda on,
per primera vegada, ambdós guanyadors són del Club
Natació Benicarló. 

Els nedadors del Club Natació Benicarló Joan Ferran
Barrachina i Meritxell Sospedra amb un temps de 1:32.07 i
1:47.46 respectivament van ser els nous guanyadors de la
XIX Edició de la Travessia Peníscola-Benicarló. Per primera
vegada la categoria masculina i femenina era guanyada
simultàniament per nedadors del CN Benicarló on, en aquesta
nova edició, també es batia record de participants del Club
amb un total de 18 inscrits i amb la participació de la nova
secció dels Màsters. 

Però també de molt important es pot considerar l’altíssima
participació de nadadors. Així, d’un total de 64 inscrits, 57
homes i 7 dones, van prendre la sortida 62, els quals van
completar, tots (no va haver cap abandonament), els 7.000
metres de mar obert entre Peníscola (Platja Nord) i Benicarló
(Platja del Morrongo), en un estat de la mar molt bo.

Els 3 primers classificats en categoria masculina van ser:
Joan Ferran Barrachina, Jordi Romeu i Hector Saurí. En la
categoria femenina: Meritxell Sospedra, Sara Marquès i Sara
Mendonça. 

El lliurament de trofeus a tots els nedadors participants es
va realitzar en els jardins del Parador Nacional de Benicarló
de la mà dels Alcaldes i Regidors d'Esports de Benicarló i
Peníscola, el President del Club Natació Benicarló i la Dama
del Club Meritxell Sospedra. 

Aquesta edició va comptar, un any més, amb el suport de
diferents empreses, organismes i persones que han
col·laborat amb la seua realització: Ajuntament de Benicarló i

Ajuntament de Peníscola, Creu Roja Benicarló, Saepla, Club
Gurugú Kayak, piragüistes, Bombers de Benicarló, Parador
Nacional, Llotja de Benicarló, embarcacions privades i moltes
altres persones i entitats que haurien de disculpar el no ser
nomenades per falta d'espai. I no és qualsevol cosa atès que
suposa un gran esforç d'organització i molta col·laboració per
part de tots, assegurances de responsabilitat civil, logística,
desplaçaments amb autobús, senyalització (boies, eixida,
meta), avituallament (refrescs, aigües, glucosa, entrepans i
fruita) per als nedadors durant i al final de travessia,
ambulàncies i serveis sanitaris, embarcacions de suport i
piragües, arbitres (vigilància, control d'eixida i arribada),
samarretes, megafonía, carpes, capells, comunicacions,
trofeus, recordatoris, etc. Moltes gràcies a tots.

text i fotos CNB

Joán Ferran Barrachina i Meritxell Sospedra guanyen la Peníscola-Benicarló 

Papers i paperases. El que hauria d'haver
estat un gran aparcament públic que
solucionara els problemes estiuencs, s'ha
quedat de moment en un immens solar de
dos mil metres quadrats sense urbanitzar al
costat mateix de la Platja del Morrongo i el
port de Benicarló. Problemes burocràtics
impedeixen que el consistori urbanitze el
solar, tal com tenia previst, per a solucionar
els problemes d'aparcament que durant l'estiu
registra aquesta zona, una de les més
visitades del municipi. En aquests moments el
conveni amb l'entitat Bancaixa Habitat,
propietària del solar “ja ha entrat en
l'ajuntament i els tècnics ho estan estudiant”, va anunciar
Pedro López, regidor de l'Urbanisme. En els pròxims dies està
previst que “se signe el conveni” que permetrà la cessió al
consistori i la consegüent urbanització de l'immens solar per a
la seua utilització com aparcament públic. De moment,

l'empresa que s'encarregarà dels treballs ha començat a
barrar el terreny i “construirà la vorera que ho voreja per a
evitar que durant les Festes Patronals tinguem problemes”,
degut al fet que per aqueixa avinguda passen els bous tots els
matins. D'aquesta manera, es pretén que almenys quede

urbanitzat l'entorn del solar, a expenses
que l'empresa propietària del mateix
urbanitze l'avinguda lateral Marquès i Polo,
com és la seua obligació. Pel que fa a
l'acondicionament del solar per part del
consistori, encara no es coneix la data
d'execució. 

El regidor d'Urbanisme es va referir
també a l'antic magatzem que es va
conservar després de l'enderrocament de
la poma, a causa del interès arquitectònic
dels arcs que els sustentaven. Ara, no
obstant això “no sabem què passarà amb
ells. Bancaixa en principi semblava
interessat en conservar-los, per a fer algun
tipus d'edifici cultural allí, però ara no ho
tenen clar”, va assegurar l'edil
d'Urbanisme. Per la seua banda,
l'ajuntament “ja té molts edificis per a fins
culturals” sobretot després de les últimes
obres de restauració escomeses en el
Magatzem del Mar o l'antic ajuntament,
entre uns altres. Contar amb un nou edifici,
a més d'haver d'assumir els costos dels
treballs, suposaria per al consistori una
despesa més de manteniment d'unes
instal·lacions que no farien sinó duplicar
oferta. Així les coses, sembla que el futur
de la futura nau, després de l'aixecament
de plànols i l'ampli reportatge fotogràfic que
s'ha realitzat d'ell, serà el mateix que el de
la façana modernista que tenia l'edifici. En
ambdós casos, Benicarló només
conservava del seu passat dos exemples
en peu. Ara, la nau també corre perill i el
més probable és que acabe els seus dies
pel terra.

text NATÀLIA SANZ

SENSE APARCAMENT  I SENSE ARCS

L'ajuntament “ja té molts edificis per a fins culturals” 

Els nedadors del Club Natació Benicarló Joan Ferran
Barrachina i Meritxell Sospedra amb un temps de 1:32.07 i
1:47.46 respectivament van ser els nous guanyadors de la
XIX Edició de la Travessia Peníscola-Benicarló.
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TROBADA DE GEGANTS
28 gegants es van donar cita a Benicarló per a participar

en la XXI Trobada de Gegants i Cabuts que la colla de la
ciutat va organitzar amb motiu del seu aniversari. El passeig
de Febrer Soriano va ser el punt de reunió de les 14 entitats
que, vingudes de diferents punts, van voler unir-se a la
celebració. Així, les colles d'Alcanar, Badalona, Benicàssim,
Borriana, Calafell, les Feres de l'Estel del Collet, l'Aldea, la
Roca del Vallès, Passeig dels Palmeres de Tarragona, Sant
Carles de la Ràpita, Ulldecona, Vinaròs, Xerta, i la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de Benicarló van conformar la
colorida desfilada que va recórrer els carrers del centre de la
localitat. Cal destacar la gran quantitat de públic que es va
concentrar en els carrers per a contemplar la desfilada,
animat pels tocs de dolçaina i tabalet que van acompanyar
les evolucions dels gegants. El gegant de Benicarló Tolo, va

estrenar un pergamí a la mà, que simbolitzarà la Carta de
poblament de Benicarló, com símbol de la Ciutat. La trobada
anual de colles de gegants finalitzava a la plaça de la
Constitució, on se celebrava la ballada final.

DISPOSITIU DE FESTES
Benicarló comptarà amb més de cinc-cents agents de

diferents cossos de seguretat vetlant per a la tranquil·litat
dels seus ciutadans durant la celebració de les Festes
Patronals del mes d'agost. és la xifra pactada en la Junta de
Seguretat Local que es va celebrar a Benicarló amb la
presència del subdelegat del Govern, Antonio Lorenzo.
Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil es posaran al
servei de la seguretat ciutadana en els diferents àmbits
necessaris durant els deu dies que duren els festejos.
Antonio Lorenzo, subdelegat del Govern en la província de
Castelló, va mostrar la seua “plena disposició per part de la
subdelegació per a col·laborar amb totes les festes” malgrat
que en aqueixes dates són nombroses les poblacions que
celebren els seus festejos. En principi les dates més
complicades seran “totes les nits per la presència del recinte
de penyes i el segon i últim cap de setmana per la
coincidència de diferents concerts i festejos taurins”, va
detallar Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló. és per això
que el subdelegat del govern va demanar “responsabilitat”
als participants en els festejos i va anunciar que la delegació
de Trànsit de la Guàrdia Civil es desplegaria pels voltants de
la ciutat per a vetllar per la seguretat vial en l'entorn del
municipi. En concret, el dispositiu de Guàrdia Civil estarà
compost de tres-cents efectius ja que al destacament
habitual de Benicarló “s'uniran els reforços que vindran per a
aqueixa setmana”.

text  NATÀLIA SANZ

BREUS FESTIUS

Són tantes les coses que
m’agradaria comentar-li que no sé per
on començar, crega’m. Mantindré
però els rutinaris costums i em
centraré una miqueta en el tema de la
setmana: l’incendi a l’abocador
d’escombraries i la situació del famós
Consorci de Residus. Com a ciutadà
vaig patir la nauseabunda pudor que
van provocar les flames de
l’abocador; no s’hi podia estar, quin
fàstic. La gent d’ací ja sap vosté que
som resignats de mena i que si ens
enverinen i ens entabutxem, no diem
res, és més, segons qui ens haja
enverinat i entabutxat encara estarem
contents; però els turistes, els pocs
turistes –que els hi ha, que els he vist
jo- quina imatge s’hauran emportat del
nostre poble? Pel que fa al celebèrrim
Consorci, sembla ser que després
d’onze anys encara no està clar què
s’ha de fer i quan tot i gastar-se
(segons vostés, compte) “milers de
milions d’euros”  seguim tenint
problemes amb les escombraries.
Ara,el nou president de la Diputació
diu que ell serà el president dels tres
consorcis; quina gràcia. Aquesta gent
del PP actuen com si no hagueren
manat mai, com si començàrem de
nou en tot. I no, no és així, el senyor
Moliner continua treballant amb el
programa del senyor Carlos Fabra, en
teoria no hi ha hagut més que un canvi
de persones, però no de manera de
gestionar. Insisteixo, penso que em
prenen per idiota quan veig coses
d’aquestes. Per cert, per cert, senyora
Garcia, segueixo preguntant-me per
què no va tirar endavant aquella
proposta tan moderna que va
plantejar el senyor Cuenca... Contaré
una anècdota, gairebé com si fóra un
d’aqueixos tafaners irredempts i
malcriats. Un dia vaig tindre ocasió de
preguntar-li al nostre exmegaregidor
per quin motiu no es duia a terme el
seu projecte i em va contestar amb un
lacònic, cosas de políticos, cosas de
políticos. Increïble però cert. 

Segueixo amb la portada. Es

comprén que els xiquets i xiquetes de
la banda juvenil ho van fer d’allò més
bé a Sardenya. Me n’alegro perquè sí
que hi ha gent que deixa ben alt el
nom del poble, perquè hi ha joventut
sana en la qual cal seguir confiant i
perquè, en definitiva que diria el
nostre Jaime Mundo, és un goig
escoltar-los.  

Veig que parlen també del
programa de festes. Cal felicitar com
sempre els membres de la comissió;
qui els vulga criticar el que ha de fer
és integrar-s’hi i fer les seues
apreciacions amb coneixement de
causa. M’agradaria que a festes
vinguera a actuar algun grup de
música en català, veig que no és el
cas i comprenc que si realment en tinc
ganes, el que hauria de fer seria l’any
vinent demanar un lloc a la comissió i
plantejar les meues propostes des de
dins. Dit açò, dit açò, si l’actuació
estel·lar d’enguany ha de ser la de la
senyoreta Poieia, potser ens haurem
de plantejar  quins són els gustos de
la gent que va als concerts, quin és el
nostre nivell (en general, no només
cultural) i si realment ens sentim a
gust amb la caspa d’una senyora que
s’ha fet més popular per les seues
aparicions als programes de
teleescombraries que amb la seua

carrera artística. Demano disculpes a
qui corresponga per tanta sinceritat,
però ho veig així, de veritat li ho dic.
De vegades no cal deixar-se
enlluernar pel personal que surt a la
tele i amb coses més modestes igual
ens en podem xalar, seguríssim.  No
faré cap comentari ni masclista ni
feminista sobre la imatge que apareix
a la pàgina sis amb la famosa Soraya
amb sabates de taló alt, unes bragues
que permeten veure-li mig cul (més de
mig cul), unes calces de senyoreta de
la vida i tapant-se les mamelles amb
un barret. Un amic però m’ha
preguntat si vindrà a actuar vestida
així o si encara es llevarà més roba i
un altre m’ha dit que si aqueixa era la
vicetiple de la nit de la revista. 

Veig que, com sempre, m’he
quedat a mitges de tot. Ho sento.
Només una cosa, per avui voldria
recuperar la secció que ja tenim mig
oblidada de l’espifiada. Allà va. Com
poden ficar amb lletres grosses que a
la senyora Lupe Castelló li diuen Lupe
Roig, quan tothom sap –fins i tot jo-
que li diuen Lupe Castelló? És clar
que si cada setmana hagueren de
posar una fe d’errades de les
barbaritats que es diuen, no en
tindrien prou amb les seues setze
pàgines. Bona nit.  

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

text EL LECTOR
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El recinte de penyes de Benicarló ha acollit la celebració
de la segona edició de L’Arjub a l’aire, un esdeveniment que
se celebrava dissabte passat en el recinte de les penyes i
reunia a gran quantitat de públic. L'acte s'iniciava a la tarda,
amb la instal·lació de nombrosos inflables i tallers per als més
menuts, per part de l'activa penya L’Arjub, que reuneix a joves
inquiets i desitjosos d'organitzar actes socials i culturals en la
ciutat. De fet, aquesta era la segona edició d'aquesta
iniciativa, que va aconseguir focalitzar l'atenció dels més
menuts a la tarda i els majors a la nit, amb un concert i disc
mòbil que es va perllongar fins a altes hores. I és que reunir a
tota la família entorn d'un mateix esdeveniment lúdic és
l'objectiu d'aquesta iniciativa. Així, les portes del recinte es van
obrir a les 18h. per a gaudir d'un mercat a l'aire lliure, inflables
per a totes les edats, toro mecànic, futbolí humà, taller de
pintura i servei de bar. En una altra de les zones del recinte es
podia participar de diverses partides de Paint Ball, mentre que
els amants de les carreres de cotxes van tenir l'oportunitat de
provar fortuna en l’escalextric gegant de 20 metres de
longitud. Més tard arribava l'hora dels jocs infantils, amb la
participació de personatges tan populars com  Bob Esponja i
el seu amic Patrici. 

La cita també oferia 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 van realitzar una exhibició de gimnàstica
rítmica. Amb la posta del sol s'iniciava el sopar popular a l'aire
lliure, amb tapes, entrepans i carn rostida. No va faltar una
gran rifa i sorteig de regals i una vídeo projecció amb les
millors fotos de l'esdeveniment. La nit centrava un dels seus
reclams en l'actuació del Mag IGNASI i els concerts a càrrec
dels grups locals: “Defectos”, “Matèria Gris” i els valencians
“Los descompuestos”. Per a tancar l'esdeveniment, els
assistents ballaven al ritme dels Caxo’n2 Dj's i la seua
discomóvil. La Policia Local va ser l'encarregada de posar el
punt final a l'acte, desconnectant la música a les cinc de la
matinada per les queixes veïnals.

text NATÀLIA SANZ

SEGONA EDICIÓ DE L’ARJUB A L’AIRE

Els del protocol es van oblidar
també de les xumeles de gos que hi
ha sobre la gespa del jardí, així que
cap de les pobres dames  va voler
trepitjar  un territori presumiblement
minat d’excrements... i molt menys
seure-hi. Senyors, que l’experiència
és un grau. Per alguna cosa els de
la premsa no volien quedar allí. Foto
de grup, foto de les xiquetes… i
sona el xiulet d’avís. Els de la
comissió les reclamen, malgrat que
ni a la reina ni a la dulcinea se’ls
havia fet encara la foto oficial. I no
se’ls va fer, per molt que després les
van tenir quasi un quart d’hora
esperant a que començara l’acte.
Perquè això sí, el protocol va brillar
especialment per la seua absència.
Als fotògrafs els van fer alçar de la
primera fila, on havien segut, per a
col·locar-los en els laterals dels
passadissos i encara no sap ningú
per què. 

L’acte va començar amb quasi un
quart d’hora de retard i no pot dir-se
que tot plegat fóra un exemple de
bona educació, protocol i formes. Ni
les dames, ni les reines, ni els
homenatjats ni Benicarló, es
mereixen un acte així. Les errades
es van succeir damunt de l’escenari.
I sota, i darrere. Durant tot l’acte es
va poder escoltar una estrident veu
en off que eixia de darrere de
l’escenari i que va entelar l’acte,
malgrat que la mateixa
presentadora es vera obligada a
entrar i fer callar l’element
distorsionador. Era la mateixa
persona que, presumiblement,
s’encarrega del protocol en la
comissió de festes. Al president del
Club de Bàsquet no se li va cedir la
paraula, malgrat que als altres
homenatjats sí que se’ls va donar. A
uns se’ls va fer pujar a l’escenari
mentre es llegia el seu currículum, a
uns altres, no… les cares del
personal eren tot un poema.
Silencis interminables durant l’acte,
pocs sabien el que havien de fer. 

Perquè altra cosa... se suposa
que els destacats en l’àmbit esportiu
ja han tingut una gal·la, en la qual
se’ls ha reconegut la seua labor,
se’ls ha donat una placa, i han tingut
temps d’explicar-se. Per què tornen
a fer-ho en la proclamació? És la
mateixa placa o se’ls en dóna una
altra? No és un greuge comparatiu
amb els reconeguts en l’àmbit
cultural i social? En fi, que allí ningú
entenia res. I per cert i per a tancar
aquest apartat de tafaneria social.
L’alcalde està tirant
panxa…d’alcalde. Com ho van fer
Mundo i Escuder. A veure si
comença a cuidar-se un poc.

De tota manera, els tafaners, ja
ens hem ficat en contacte amb els
experts fallers de l’Univers, que
d’això del protocol en saben molt,
per vore si, amb el seus contactes,
són capaços de crear un Univers,
festero, paral·lel.

ve de la pàgina anterior



Una de formigoneres
I la segona part de la mateixa foto

és la formigonera que hi ha al mig
dels dos accessos a l’aparcament, i
que només fa que tirar formigó i més
formigó i que és... Doncs sí, sembla
que sí. Presumptament, és clar. De
fet, el consum de formigó és un dels
índexs que indiquen el nivell de
prosperitat d’un país... o d’una ciutat
o d’una empresa. Sol ser indicador
del volum de contrucció destinat a
vivenda privada però també del que
es destina a obra pública, ja sabeu,
hospitals, dotacions culturals, nous
centres educatius, grans
infraestructures culturals, jardins i
zones d’oci i d’esport, etc. Què us
hem de dir? Tot el que li sobra a
Benicarló segons el pamfletet que
es paga el color. Ep, tot
presumptament eh!

Més infraestructures
Ara sembla que tots estan

d’acord amb la variant que ens ha
deixat el terme migpartit de
qualsevol manera, fins i tot l’alcalde,
del PP, que va participar en
manifestacions al costat dels
llauradors en contra de l’obra quan
calia atacar el PSOE allí on
calguera. Ara Marcelino Domingo es
despenja valorant que “amb la
conversió a bulevard de la N340
s'eliminaran els passos subterranis
per a fer rotondes en superfície”
(senyor, quina obsessió tenen!) i
s’acabaran “els problemes
d'inundacions que provoquen cada
vegada que hi ha un episodi de
fortes pluges”. Les pancartes que
s’oposaven a la variant s’alcen ara
fins que calga traure-les una altra
vegada. És el que fa el PP amb
temes com el valencià, l’aigua, les
desalinitzadores, els cementeris
nuclears, etc. O no? No tenen poca
cara!

I una altra de formigoneres

Mireu al fons de la foto que
comentàvem ací dalt. De qui és la
formigonera que corre per allí, la
reconeixeu? Premi! De totes
maneres, no sabem què pensar.
Seria desitjable que quan una
persona que és propietària d’una
empresa subministradora d’un
ajuntament aplega a alcalde existís
alguna mena de codi deontològic
que estalviara els mals pensaments
als votants i les males passades a
l’empresari. Potser deixar una mica
d’espai per a altres distribuïdors?
Arrambar-se una mica a la vora?
Fer veure que amb dos sous a un no
li cal aprofitar totes les possibilitats
que li dóna el càrrec municipal...
Estaria bé que aquestes coses foren
visibles per a la ciutadania. Seria
higiènic... presumptament.

Protocollonades diverses

Primer acte de les Festes i, com
no i per desgràcia, primera
esbroncada de fotògrafs i premsa
amb la Comissió de Festes. Gràcies
al magnífic departament de Protocol
i tocades de nassos diversos, el
treball i la vesprada es va complicar
molt més d’allò estrictament
necessari, malgrat l’infructuós intent
d’organització per part dels xics de
la premsa. Vaja per davant que se’ls
té estrictament prohibit realitzar
entrevistes o fotografies sense que
un membre de la comissió hi estiga
davant. No res, que cal demanar
cita prèvia i audiència. I que només

es concedeixen entrevistes després
de rebre totes i cadascuna de les
benediccions d’aquells que es
creuen, o saben, que la secció de
Protocol és l’exèrcit. Però bé, anem
als fets. 

La premsa va demanar, com és
habitual, cita per a realitzar les
fotografies oficials que il·lustren els
especials que periòdics i setmanaris
editen amb motiu de les Festes.
Com ho han fet tots els anys. Doncs
bé. Negat el permís per a realitzar
les fotografies oficials de festes a
les set de la vesprada en el port,
com s’havia sol·licitat, els plomilles

van acceptar la cita de les set i mitja
a les portes de l’auditori;  amb
només mitja hora de marge per a
realitzar el seu treball ja que a les
vuit començava altre acte, del qual
parlarem més tard. A les set i quart
ja esperaven. Ah, abans ja havien
fet, a corre-cuita, les fotos a la
trobada de gegants i a l’acte de
l’Arjub a l’aire. A les set i mitja un va
sentir –deformació professional-
que les xiques se n‘anaven a
assajar. Als tres quarts de vuit, van
decidir entrar a l’auditori, vist que ja
no podrien realitzar les fotografies, i
centrar-se així en l’acte que estava
a punt de començar. Però llavors un
de la comissió, en veure tota la
canallesca, es va ‘acordar’ (sic) que
s’havien de fer les fotos. A corre-
cuita les xiques van eixir de l’auditori
i com van poder, van fer el posat
que es diu. 

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

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

LOCAL

Aconseguir que la qualitat d'aigua de bany tinga un
resultat excel·lent tots i cadascun dels dies de la temporada
d'estiu és el resultat de la ingent labor mediambiental que
l'ajuntament de Benicarló ha desenvolupat al llarg dels últims
anys. Les diferents polítiques que s'han portat a terme s'han
traduït en l'obtenció de diversos certificats de qualitat i
banderes que demostren que el consistori treballa en el camí
correcte. María Ortiz, regidor de Turisme, va recordar que
per a arribar a els exigents objectius marcats des de l'Òrgan
Gestor de Platges, s'estan realitzant campanyes de
conscienciació ciutadana com l'exposició que en aquests
moments es realitza en el Magatzem de La Mar sobre estalvi
energètic. A més, amb l'objectiu de reduir els residus que es
produeixen en les platges “s'estan repartint cendrers als
banyistes fumadors” que faciliten que l'arena no quede
coberta amb les molestes i anti ecològiques burilles que tant
tarden en degradar-se. Per a la campanya d'enguany, s'ha
comptat amb la col·laboració de l'Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola que ha estat qui s'ha fet càrrec dels costos de
l'emissió dels cendrers. “A nosaltres també ens interessa que
es mantinga net el litoral, per a així poder oferir un millor
producte als nostres clients” va assegurar Manuel Simó,
gerent de l'Estació. 

Dins de la campanya de conscienciació i les polítiques
actives que s'estan realitzant en les platges benicarlandas, el
regidor de Medi ambient, Pedro López, va recordar que s'han
instal·lat unes illes de reciclatge a manera de papereres que
“ajuden a fomentar el reciclatge i contribueixen a la neteja de
les platges”. A més, “tots els matins passen les màquines per
a deixar arrerglades i netes les platges abans que arriben els
banyistes, i per aconseguir tenir-les en les millors condicions
possibles”. Els resultats es poden comprovar diàriament en
els panells d'informació que s'han estrenat enguany i en els
quals s'informa a temps real de la qualitat de les aigües de
bany gràcies al sistema COWAMA.

text  NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ ACONSEGUEIX L'EXCEL·LÈNCIA EN LES SEUES PLATGES 

Les obres de la nova EDAR de Benicarló s'han
reprès després d'uns mesos d'atur en el solar de la
partida Vilaperdiu on s'erigirà la nova
infraestructura. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha manifestat la seua satisfacció per
aquest fet, encara que va posar èmfasi en
l'estranyesa que li produeix el fet que “per a una
obra tan important no vinga ningú de València, ha
de ser per tot l'embolic que tenen allí”, va concloure.
L'edil va recordar que la instal·lació suposarà una
inversió de 22.118.380,81 euros, IVA inclòs, “la de
major inversió de les que es realitzen a Benicarló en
aquests moments”. Els treballs van ser adjudicats a
la UTE, Drace Medi ambient, SA-SA, Agricultors de
la Vega de València-Depuració d'Aigües del
Mediterrani, SL. Els treballs van arrancar el passat
mes de novembre, però van haver de ser paralitzats
poc temps després ja que el disseny inicial de la
infraestructura contemplava la construcció de dues
línies de 9.000 metres cúbics cadascuna, sobre la
base d'un llindar de població que, de moment, està
molt llunyà per a Benicarló. De fet, l’EDAR que
finalment es construirà és de 3 línies capaces de
tractar 6.000 metres cúbics cadascuna, de les quals
s'executaran dues ara. La tercera s'obrirà quan
Benicarló augmente la seua població. 

text  NATÀLIA SANZ

REPRENEN LES OBRES DE L’EDAR

Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló, ha
manifestat la seua satisfacció
per aquest fet, encara que va
posar èmfasi en l'estranyesa
que li produeix el fet que “per
a una obra tan important no
vinga ningú de València, ha de
ser per tot l'embolic que tenen
allí”.



El pamflet
Ens ha tornat a caure a les mans

el pamflet que fa la competència al
nostre ídem. A vore, només pel que
fa estrictament al que vol dir el nom,
“pamflet”, no pel que fa al contingut,
atès que som com el dia i la nit. I és
que amb una ràpida miradeta
sembla que a Benicarló tot és de
color de rosa, que “Benicarló va
bien” i que, en definitiva, tot és un
èxit. A vore, “Nuevas políticas de
empleo público en Benicarló”, “Éxito
de la campanya deportiva de
verano”, “Benicarló, Vinaròs y
Peníscola crean una alianza
comarcal”, “El centro de Día abrirà
sus puertas en agosto” (això només
a portada). A l’interior, “Excelencia
de las playas de Benicarló, un
atractivo turístico”, “Borrás toma
nota de las demandas de Benicarló”,
“Éxito de los programas públicos de
empleo”, “21.000 euros para la
unidad de respiro”, “Seguridad
Social y Soraya, estrellas de las
fiestas patronales”, “Éxito rotundo
del Summer festival”... i no
acabaríem. Vivim en el millor dels
mons i açò és ca Rothchild! Que el
paga algú aquell diariet? O algú
pensa que per eixe camí els

l’acabaran pagant quan arriben les
vaques grasses... Però si per a fer
eixa faena ja en tenen un que
paguem entre tots. I en temps
d’austeritat com la que prometen
estaria malament pagar-ne dos, no?

Una de rotontes
Ací el teniu. Ja fa dies que el

podeu veure prop de la rotonta de la
Mare Molas però encara no havia,
com se sol dir en llenguatge
periodístic, saltat als mitjans. I, és
clar, no devíeu esperar trobar-lo a
tot color a l’altre pamfletet, veritat?
Sort que per allí teníem els tafaners
la nostra unitat aèria i l’hem pogut
pescar. A l’interior s’aprecia, seguim
amb el llenguatge periodístic, un con
de trànsit aixafat, de fet, ja és el nét

del que hi van posar primer i ha
acabat com el seu avi. No és per
molestar a la família, però eixe camí
no duu a ca l’alcalde? No deu veure
el clot quan torna a casa cada dia
després de dedicar el dia a fe més
amable la vida dels benicarlandos? I
si no ell, no deu haver en aquella
santa casa responsables d’aquestes
coses? 

Dos de rotontes
Al mateix lloc. D’aquesta obra ja

n’hem parlat altres vegades
però ara és veu perfectament el
nyap que han fet, com es
menja la vorera, com fan mans
i mànigues per deixar-ne un
tros, com un cotxe en sortir de
l’aparcament pot entrar al
damunt de la vorera, o per la
porta de les monges, o
emportar-se’n un altre... O com
s’han ventilat mig carril del
carrer per tot el morro, o com la
illeta que hi ha és ara tot un
perill. L’única solució que se’ns
ocorre, per actuar com una
oposició responsable, és deixar
el carrer amb un sol sentit.
Seria la manera de superar
l’embut en què es convertirà
l’embocadura davant de les
monges.   

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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Les penyes de Benicarló a través de La Coordinadora de
Penyes han iniciat una campanya de recollida de signatures
per a evitar que el consistori reduïsca l'horari d'obertura del
recinte de penyes. L'espai, que s'obri durant tota la setmana
de festes patronals, reuneix a les diferents penyes de joves
que existeixen en el municipi. El continu tira i afluixa durant els
últims anys entre les entitats i el consistori pel que fa als
horaris de tancament, han desembocat en una recollida de
signatures. Les exigències de l'ajuntament es centren
enguany en l'horari d'obertura de les instal·lacions. Així,
mentre que altres anys el permís s'iniciava a les 0’30h. de la
matinada, “a poc a poc han anat reduint-lo a la 1, i enguany
volien que no obrírem fins a les dues de la matinada”. Les
diferents reunions mantingudes entre la coordinadora de
penyes i l'ajuntament, han permès que els joves puguen per fi
obrir els seus locals al públic a partir de la una i mitja de la
matinada. Malgrat això, la coordinadora ha sol·licitat la
col·laboració ciutadana “perquè l'Ajuntament, Regidoria de
Festes i Comissió de Festes de Benicarló deixen d'escurçar
l'horari de les penyes a les nostres festes patronals, ja que de
seguir així, la supervivència d'aquestes entitats podria veure's
greument afectada”. En aquest sentit, han recordat que “les
penyes i la seua gent no són solament un grup d'amics per a

muntar festes durant les nits. Durant tota la setmana de festes
carreguen extensament el programa de festes amb actes per
a tot tipus de públics a qualsevol hora del dia”. El finançament
per a aquests actes s'aconsegueix bàsicament gràcies a les
festes nocturnes que realitzen durant la setmana de festes en
el recinte que ara és objecte d'una nova reglamentació
horària. 

Per això han advertit que “amb el constant assetjament i
acursament de l'horari per part dels organismes anteriorment
citats, les penyes no podran eixir endavant amb el consegüent
perjudici per a les pròpies festes i tota la ciutadania en
general”. Les queixes d'aquestes entitats de joves no són
noves a Benicarló. Tots els anys es repeteixen després de la
reunió que els cossos de seguretat mantenen amb ells per a
organitzar la seguretat i els festejos del mes d'agost. Al llarg
dels últims anys ha aconseguit regularitzar-se l'horari de
tancament de les penyes, establit enguany a les 5’30h. entre
setmana i les’6 30h. per als dissabtes i vespra de festius.
Malgrat això, les penyes no estan d'acord amb els horaris
establits, perquè des del consistori s'argumenta que es fa per
a garantir el descans dels veïns. Amb la recollida de
signatures, pretenen tornar a negociar amb el consistori els
horaris de tancament dels locals efímers que munten amb
motiu de les Festes Patronals. 

text NATÀLIA SANZ

JOVES PER UN HORARI DIGNE A FESTES



M I S C E L · L À N I A

Sense pensar

Són les coses que passen quan no es planifiquen
adequadament les obres. Com quan s'alça un edifici
enmig del no-res i ningú recorda que cal connectar-lo
a la xarxa elèctrica i d'aigua. Si construïm un polígon
industrial sense els accessos adequats, passa el que
ens ha passat a Benicarló: un grapat d’accidents amb
víctimes sobre l'asfalt. En definitiva, un nombre massa
elevat de morts per a una trista carretera que solament
estava destinada a unir Benicarló i Càlig. Així, sembla
que a algú se li va oblidar que havia de suportar el
trànsit pesant que comportava un polígon industrial.
Però això si, tot i la carretera tercermundista, amb el
pas dels anys El Collet s'ha anat ampliant i, de camí,
també, engrossint les arques municipals.

Però aquest engrossiment de les arques municipals
no s’ha traduït en que aquesta xicoteta carretera, ara
amb trànsit de gran carretera, tingués el tractament
corresponent. Les administracions han anat, una
darrera de l’altra, mirant cap a altre costat. Pancartes,
protestes i manifestacions i així estem.

Amb cada campanya electoral la mateixa promesa:
les obres començaran en breu. Però mai ho han fet. I
ara per quina raó ens ho hem de creure? Per què hem
de donar salts d’alegria? Aquesta redacció ho farà el
dia que es talle la cinta inaugural de la nova carretera.
I no pel fet del tall de la cinta, només pel que
representarà de seguretat i de vides salvades.

Ah, i per cert, ens calen dos puntualitzacions
importants: la primera, només apanyaran el tram
benicarlando, o siga que anem aprenent que, a partir
d’ara, a nosaltres ens toquen les carreteres a terminis;
i la segona, aquest serà l'únic accés que tindrà
Benicarló des de la nova N-340. Algú ha pensat  en
aquest xicotet detall?

Pel que veiem... sembla que ací no pensa ningú!
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Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: per a tots aquells que han fet possible, amb la seua pressió, que no se’ns instal·le
per la porta del darrera una empresa, italiana per a més inri, que es dedica a produir arròs
transgènic. És curiós, a casa seua no els autoritzen i venen a fer-ho ací. Tot i que l’administració
central havia dit que sí, per una vegada l’administració autonòmica, que podia decidir, ha estat
cauta i ha dit que no. Esperem no canvien d’opinió quan la pressió baixe.

Panissola: per el personal de protocol de la comissió de festes. Si tant, tant, tenen tancades
a les dames de festes, fins el punt que, a més de demanar audiència per entrevistar-les, algú
d’ells ha d’estar present... tal volta s’ho haurien mirar. Els temps de la censura i la dictadura ja
fa anys que van passar i les dames, sobretot les grans, són prou intel·ligents i madures perquè
no els calga cap crossa al costat que els vaja vigilant... i amargant l’existència. Com a la premsa.
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2011)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros (50 números, anual) prorrogable si no hi ha ordre
en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments fora de Benicarló caldrà
afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancaria

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2011

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló per l’import de la subscripció a La Veu de Benicarló

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.

Dissabte 6
19.30 h 
30 minuts de música. 

Concert del quartet de flautes
de l'Associació Musical Ciutat
de Benicarló. Magatzem de la
Mar. 

Organitza: 
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.


