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Ni l'Huracà Irene, que va arribar a Nova York al mateix
temps que ell va ser capaç de desanimar-lo. Julio Sánchez, un
bomber jubilat de Benicarló, s'ha proclamat als seus 67 anys
Campió del Món de Policies i Bombers en la ciutat més
poblada del món. Ho ha fet després de participar en la que no
dubta a qualificar com “una de les curses més dures que he
participat i de la que més content estic”. Julio va participar en
la categoria Gran Màster. Feia temps que l'atleta s'estava
preparant per aquest mundial. No era estrany, l'hivern passat,
veure'l córrer per diferents camins rurals de Benicarló,
preparant la dura prova a la qual s'hauria d'enfrontar. I una
vegada a casa, dissenyant el viatge que realitzaria a Nova
York acompanyat de la seua esposa. L'avió l’esperava poques
hores després que rebera en la seua ciutat l'homenatge dels
seus conciutadans, que el van destacar amb el premi a la
Millor Trajectòria Esportiva de l'any. Amb les imatges del
reconeixement encara vives en la seua retina, el veterà
esportista va canviar el xip i va pujar a l'avió que el duria fins
a Nova York. 

Una vegada allí es va trobar amb el desastre ocasionat pel
pas de l'huracà Irene, “una veritable experiència doncs veure
la ciutat, i principalment les grans avingudes, sense ningú pel
carrer, solament circulant policies i bombers, els mitjans de
transport suspesos, tendes tancades… semblava una ciutat
deserta”. Julio recorda que “vam estar dos dies sense eixir de
l'hotel a l'haver-se declarat l'estat d'emergència. En l'apartat
esportiu els jocs van estar suspesos durant tres dies, a mi em
va afectar al no poder córrer la mitja marató que estava

prevista per al dia 28”, però no el va impedir córrer el cross una
vegada normalitzat el desenvolupament dels jocs. La carrera,
de 10 quilòmetres es va córrer en el parc Vont Cortland, del
comtat del Bronx. “Va ser molt dur, amb constants pujades i
baixades durant la carrera”, recorda Sánchez. La principal
dificultat que va trobar va ser  que “no ens van donar dorsals
identificatius de les categories, així que corries a cegues”.
Però el veterà i experimentat esportista va seguir corrents. 

Fins que va arribar als dos quilòmetres de la meta. “Allí vaig
avançar a un que em va semblar que si era de la meua
categoria, se'm va pegar a roda i vaig haver de córrer al màxim
per a traure-li al final 50 segons”. Una diferència més que
suficient per emportar-se a casa el Campionat del Món, amb
un temps de 49:18. Com si fora un xaval. Sánchez pertany al
Club Triatló Basiliscus i va participar per primera vegada en
una competició en 1.988, en el Campionat d'Espanya de
Bombers, cos al que pertanyia fins a la seua jubilació. En els
anys 1.990 i 1.993 participa als campionats del món de Suïssa
i París. És poc després, amb 50 anys, que canvia de pràctica
esportiva, i inicia la seua trajectòria com a corredor de fons.
Maratons, mitges maratons, campionats en modalitat de ruta,
pista, olimpíades i diversos cross, són algunes de les proves
que ha participat Julio durant la seua carrera esportiva,
aconseguint en moltes elles les primeres posicions en el
pòdium. Només durant l'any passat, Sánchez es va proclamar
campió de Catalunya de cross, campió de la Comunitat
Valenciana de cross, campió d'Espanya de mitja marató i
campió d'Europa de cross i mitja marató. De moment, Julio,
malgrat la seua edat, continua planificant carreres. I recorrent
els interminables camins del terme municipal de Benicarló
amb les seues benvolgudes sabatilles d'entrenament.

text NATÀLIA SANZ

JULIO SÁNCHEZ, CAMPIÓ DEL MÓN ALS 67 ANYS
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Ni s’actua a la costa nord ni
s’actua a la costa sud. El
Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Maríno no actuarà per a
frenar la regressió en la costa
nord de Benicarló fins que no
estiga aprovat el nou PGOU.  I
no passa res!

El document, que en aquests
moments està en fase de revisió i
complint amb les últimes
tramitacions, ha d'incloure
l'ordenació de la zona costanera i
la seua transformació de rústica a
urbana. Són les inquietuds que el
Director General de Costes, Pedro
Antonio Ríos, va transmetre a
Xaro Miralles, portaveu del PSPV
al consistori benicarlando, durant
la visita que aquesta va realitzar a
Madrid per a interessar-se pels
projectes dependents d'aquest
ministeri que segueixen sense
executar-se a Benicarló. Ríos va
assegurar a la regidora
benicarlanda que podia estar
tranqui-la  pel que fa a l'estat que
es troben els penya-segats de la
zona nord. Els veïns han
denunciat en nombroses ocasions

que existeix perill d'ensulsiada,
suposant un risc per a les
persones i els habitatges. Contra
aquests temors, el director
general va assegurar que “els
penya-segats de la costa nord
estan controlats, fins al punt que
es coneix el grau d'erosió i el perill
que pot comportar aquesta
situació”. De moment, s'està
acabant l'estudi, encarregat pel
ministeri en la zona a l'empresa
Iberinsa, del qual dependran les
actuacions per a frenar la
regressió marina. 

CAL APROVAR EL PGOU

Però primer, com va destacar
Miralles, l'ajuntament ha d'ordenar
la zona amb els instruments que
posseeix. “Em va deixar bé clar
que Costes no actua sobre zones
rústiques i per tant, és fonamental
que l'ajuntament aprove el PGOU
i la Generalitat ha de traure avant
el projecte del parc litoral”, va
apuntar. Aquesta última baula de
la cadena correspon a la
Generalitat Valenciana, qui ja va
presentar el projecte a Benicarló
el passat mes de desembre. El
treball del consistori, per altra

banda, s'ha de centrar a modificar
el document de referència del
PGOU, retornat al consistori per la
conselleria de Medi ambient amb
una sèrie de puntualitzacions. Una
d'elles era que no es considerava
adequat el creixement de la ciutat
cap al nord en els termes
d'urbanització que pretenia
l'ajuntament. L'informe emès per
la Direcció General de Gestió del
Mitjà Natural, assegurava que “la
seua ocupació suposaria la
pèrdua de connectivitat ecològica
entre els elements ambientals de
l'interior i la zona de la costa. Es
realitza sobre terrenys d'alt valor
agrícola, en una zona en la qual
existeix el risc de regressió de la
costa a causa de temporals
marins i la pujada del nivell del
mar”. En aquest sentit,
recomanava la realització d'un
estudi específic sobre “aquest
risc” en el Pla general i recordava
que “l’estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana pretén
evitar la consolidació continua
d’edificats en el litoral amb la seua
conurbació”. Una vegada
solucionades aquestes
recomanacions i aprovat el nou
PGOU “el Ministeri no tindrà

Benicarló, la ventafocs de la costa nord

text REDACCIÓ

Primer partit i primera victòria del
Benicarló. Amb total claredat els
xiquets que dirigeix Juanjo Martorell
es van imposar a un Morella que
corria i que no pegava massa
puntades de peu. Em va agradar.
Juguem molt a futbol. Massa. De fet,
penso que enguany el problema el
tindrem quan vinguen ací equips amb
jugadors veterans, d’aqueixos que
agarren per la samarreta sense que
ho veja l’àrbitre i d’aqueixos que a la
primera t’ensenyen la llesca i a la
segona et claven els tacs de les
botes a la cuixa i es tiren ells
mateixos al terra queixant-se. Ja
vorem, ja vorem. 

D’entrada però la primera
impressió ha estat força bona. La
tribuna del camp presentava un bon
aspecte, hi havia genteta i es
deixaven sentir uns quants aficionats morellans que, tot siga
dit, no es van comportar com altres cafres que han vingut per
ací dient-los coses als nostres. Prop de tres-centes persones
vaig comptar. Fidel però als meus hàbits vaig decidir
suportar el vent tot posant-me a la primera part al darrere de
la porteria visitant; compartíem grada i vent els reporters
Segarra i Ferrer i l’alcalde de Sant/San Jordi/Jorge. Quan
em vaig vore aquest personatge per davant no vaig poder
evitar pensar que ja estava, que tan malastruc com és ja
teníem el partit perdut. Lluny de dir-li que per què no se’n
anava a fer perdre uns altres equips que sempre ve ací a
tocar-nos el nas a nosaltres, vaig callar i vaig suportar en
silenci aquell oprobi. Vaig dir-me, o ara o mai; avui és el dia
de deixar-lo sense poders. 

Al nostre equip hi havia molts xiqüelos als quals no
coneixia. Per culpa meua, perquè no m’atanso mai a vore el
juvenil i no sé què és el que puja. Tenim un davanter centre
de nom Guillem que escorre com un boig, un lateral rabassut
que es fa dir Toro (Torito per als amics) que no és més alt,
segurament, perquè li deuen pesar els ous de tan valent com
és (perdó, perdó... no seré més groller, ho prometo), un
extrem esquerre germà del boví defensa que li diuen em
penso Caio (com al senyor Lara, el comunista) i que dribla
d’allò més bé. En fi, bé, com deia, molt bona impressió. 

El partit va començar amb un tempteig per part dels dos
equips. Nosaltres però a poc a poc vam anar imposant-nos i
dominant. Arribaven les ocasions, però per pura mala sort o
per l’encert del porter no entraven. I jo vinga mirar-me
l’exdiputat Tena Ronchera. Ho deu fer volent això? No se
n’adona que acabarem agarrant-li mania perquè cada

vegada que baixa a vore’ns perdem? Vaig pensar que si no
guanyàvem proposaria a la Junta que no el deixara entrar
més, que ell és el seniso més seniso de tots. I sí, es va
acabar la primera part sense haver aconseguit marcar ni un
gol, ni un dels merescuts gols que per joc haurien d’haver
pujat al marcador. 

Durant el descans, la rissa de la rifa. Si al camp del
València que és de primera divisió i camp del Villarreal que
també em penso que ho és parlen en valencià, ací per què
nassos hem de dir el numeret del pernil encastellà? És
aquest un misteri que no acabaré de comprendre mai. 

A la segona part vaig continuar perseguint el porter del
Morella. Els de la canallesca se n’havien anat a la tribuna i
el nostre amic va continuar amb els seus sortilegis allà on
estava. Vam tornar a començar a crear ocasions. Si a la
primera part vam jugar bé, a la segona vam jugar de luxe.
Jugar, no pegar-li patades a la pilota sense més to ni més so.
Fruit natural d’aquest domini va arribar el primer gol, obra de
Víctor Esbrí; va ser a la sacada d’un córner i de fort tret. Què
devia pensar el meu gafe favorit? O potser era to peixet allò
i ell, amb seus superpoders, acabaria  per fer capgirar el
marcador? Al cap d’uns minuts, Monterde, ell tot solet va fer
el segon. Au, ací tens, ja pots tirar-nos tots els mals d’ull que
vulgues que no podràs avui. I encara ens vam permetre
fallar un penal i malbaratar unes quantes ocasions. 

Conclusió. El pobre senyor Tena no és ell malastruc per
ell mateix, el que passava altres temporades era que els
nostres jugadors eren roïns i ja ens venia bé fer-li-ho pagar
a algú. 

VICTÒRIA CONTRA ELS ELEMENTS

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

El partit va començar amb un tempteig per part dels dos equips.  Nosaltres però a poc

a poc vam anar imposant-nos i dominant. 

FOTO: V. FERRER
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problema a actuar i adquirir els
compromisos que li
corresponguen”, va assegurar
Miralles. 

I EL PASSEIG SUD TAMPOC
ES FA

L'edil socialista també es va
interessar pel futur Passeig Sud,
que discorrerà entre la Platja del
Morrongo i la de la Caracola,
projectat pel ministeri. Cal
recordar que el procés va haver
de paralitzar-se per un procés
judicial interposat per dos dels
veïns afectats per les
expropiacions. Ríos va explicar a
la edil benicarlanda que el
ministeri no actuarà mentre no es
tanquen tots aquests processos

judicials i se cedisquen els
terrenys al govern central. Les
obres estan incloses en els
pressupostos de l'estat d'enguany
amb una dotació de 200.000
euros. La consignació es podria
perllongar durant el primer
trimestre de 2012 però de no
executar-se, corre el risc de
perdre's.

L’ALCALDE TAMBÉ VA A
MADRID

Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, va manifestar la seua
satisfacció per la visita que va
realitzar una setmana més tard al
mateix despatx que visitara la
socialista. I això que li van dir el
mateix que a Miralles. Així, va
reconèixer que respecte al
Passeig Sud encara queden
tràmits administratius per

emplenar per part de l’ajuntament
de Benicarló. “Estem acabant de
donar-li forma a l'acord plenari del
mes de juny” pel qual se satisfà
les demandes del ministeri. “Una
vegada estiga finalitzat, anirem
personalment a Madrid a dur-lo”
va assegurar, “perquè no hem de
perdre els 200.000 euros que
estan consignats per a enguany”.
Pel que fa a la regeneració de la
Costa Nord, Domingo va detallar
que els tècnics ministerials “donen
suport la nostra versió de deixar
els habitatges que existeixen dins
dels cent metres d'afecció”,
extrem que en primera instància
no va admetre el ministeri. A més
“segueixen mantenint que per a
protegir la costa necessiten una
part que siga domini públic, no
habitatges particulars” com
existeixen en aquest moment.

ve de la pàgina anterior

L'edil socialista també es va interessar pel futur Passeig Sud

Aquest cap de setmana es
desenvoluparà en aigües de la
nostra costa nord la segona regata
Mandarina’s Cup, en la qual 15
velers competiran per aconseguir la
victòria, i que a més serà puntuarà
per al Campionat Autonòmic de Vela. 

Francisco Ribera, president de
l'Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola, ha destacat en la
presentació de la regata que,
“l'objectiu és conscienciar a tot el
món que Benicarló i Peníscola són
també una destinació turística
nàutica on  es poden practicar
moltes activitats”. 

Algunes d'elles estan presents en
el complet programa  que inclou
baptismes de busseig, exhibicions
de kayaks i kitesurf, entre unes
altres. Aquestes activitats
alternatives a la regata són gratuïtes per al públic. 

Pel que fa a la competició, Francisco Carvajal, president del
Club de Vela de Benicarló, ha explicat, “s'ha creat una borsa
de tripulants, perquè qui vulga s'apunte a participar en la
regata”. Els interessats rebran una sèrie d'instruccions dels
patrons i s'integraran en una de les tripulacions, vivint en
primera persona la regata. Aquesta es desenvoluparà entre el
dissabte a la tarda i el diumenge al matí, en aigües entre

Benicarló i Peníscola. 
Per a ambdues jornades s'ha disposat també una oreneta

des de la qual serà possible seguir la regata de prop. Per la
seua banda Ribera va incidir que “els índexs d'ocupació
previstos per a aquest cap de setmana en la comarca són molt
bons”, pel que augurava un bon desenvolupament de totes les
activitats programades.

text i foto VICENT FERRER

Quinze velers participen en la regata d’aquest cap de setmana

CIPFP BENICARLÓ
AVDA.CORTS VALENCIANES,2   
CURS 2011-2012.

S´informa al públic general que s´ha activat, definitivament el nou cicle formatiu de grau superior de gestió
d´allotjaments turístics en la modalitat d´alternància-amb contracte de treball-.

Per tant, si hi estàs interessat, apropa´t per matricular-te al nostre centre.

Igualment, tenim places vacants al:

Cicle superior d´eficiència energètica.
Cicle superior d´energies renovables.
Cicle superior de riscos professionals.

De la mateix manera, informem que s´han exhaurit totes les
places dels graus mitjans de cuina i instal.lacions de calor.

Es recorda que per accedir a un cicle superior és necessari
disposar de:

Títol de Batxillerat.
Prova d´accés a grau superior superada.
Qualsevol llicenciatura o titulació de l´antiga FP2.

Signat a Benicarló a 20 de setembre de 2011
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LOCAL ESPORTS

3 BENICARLÓ: Gus, Vadillo, Lolo, Javi Alonso, Alvaro; cinc
inicial; Víctor, Chino, Gonzalo, Hugo i Iván.

5 CARTAGENA: Fabio, Jaison, Del Moral, Jesús García,
Luís Jara; cinc inicial; Pizarro, Calvo, Lomba, Moi, Gaviglia i
Alex.

ÀRBITRES: Bel Pascual i Moreno Milián, de Barcelona.
Ensenyaren tarja gorga als locals Gus, Lolo, Javi Alonso i
Hugo; al visitant Fabio.

GOLS: 1-0 min. 9, Vadillo. 1-1 min. 11, Jaison, penalty. 1-2
min. 11, Moi. 1-3 min. 17, Pizarro. 1-4 min. 29, Jaison. 1-5 min.
35. Fabio. 2-5 min. 36, Vadillo. 3-5 min. 37, Alonso.

INCIDÈNCIES: Uns 800 espectadors en las grades, l’horari
obligat por la televisió va llevar afluència d’espectadors.

El Benicarló futbol Sala va jugar un dels pitjors partits des
que milita en la màxima categoria de la LNFS i li va regalar els
tres punts a un equip que en la pista va posar tot el que no van
posar els jugadors que entrena Juanlu Alonso, interès, treball,
pressió i efectivitat a la contra. 

Amb un equip marcat per les lesions de dos jugadors amb
ofici sobre la pista blava es va veure a un equip tot just sense

idees, que s'embossava a l'hora de traure el baló per la
pressió que exercia el Cartagena. El de casa no van saber
retornar-li la moneda al rival, que avisà que anava de debò,
per la qual cosa el gol de Vadillo no els va inquietar sabedors
que podien guanyar-li, una vegada i una altra, l'esquena a
l'equip local, que estava tenint en Gus al jugador que mantenia
les esperances. Però tantes vegades ho van intentar que en
un minut el Cartagena li va donar la volta al marcador, primer
al transformar Jaison un clar penal comès per Javi Alonso i
segons després Moi robava un baló i li donava avantatge al
Cartagena. Va poder empatar el jove Alvaro, però el seu tir va
anar al pal. A tres minuts del descans, altre regal defensiu que
Pizarro va aprofitar. 

Va intentar el Benicarló sortir després del descans, però
van fer aigua, perquè Calvó avisà al rematar al pal. Ho va
seguir intentant el Benicarló però Fabio ho va traure tot i
després d'un córner Jaison va aprofitar un rebuig per a marcar
el quart i enfonsar al Benicarló, que no va saber aprofitar que
el rival tenia cinc faltes amb deu minuts per davant. 

Mancant nou minuts Juanlu Alonso va traure a Lolo com a
porter jugador, però l'única cosa que van aconseguir va ser
encaixar un gol del porter del Caratagena. Un gol de Vadillo va
animar a l'equip, que va marcar ràpid un tercer, però Lolo va
fallar un doble penal i va tallar la reacció local. Al final cares
llargues entre els afeccionats.

text i foto VICENT FERRER

Un desconegut Benicarló cedeix els tres punts davant un voluntariós Cartagena

El Benicarló futbol Sala va jugar un
dels pitjors partits des que milita en la
màxima categoria de la LNFS

L'ajuntament de Benicarló està negociant amb la
urbanizadora de la Partida Povet per assumir aquesta
condició i traure avant el desenvolupament de la zona. La
partida, situada al nord de l'entramat urbà del municipi, va
quedar fora de les grans urbanitzacions durant l'època de
bonança econòmica però el consistori és conscient que és
necessari el seu desenvolupament per el progrés de la ciutat.
En qualsevol cas Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló,
va assegurar que abans de donar qualsevol pas “reunirem a
tots els veïns afectats, donada la situació per la qual estem
passant, per a veure què es pot fer. Si volen que l'Ajuntament
llence cap avant la urbanització de la Partida Povet, ja siga
en la seua totalitat o per fases, es farà, sempre que
l'Ajuntament siga el urbanizador”. I és que un dels problemes
amb els quals s'enfronta el consistori és el pagament de les
obres d'urbanització per part dels veïns afectats, donada la
situació econòmica que estan travessant les economies
domèstiques. Domingo va recordar que les quotes “es poden
pagar de diverses maneres. Tots sabem que en el sector 7
l'obra es fa en un any i els veïns pagaran en tres, perquè va
ser una de les condicions que va posar l'Ajuntament en el
plec de condicions per a adjudicar l'obra”. 

D'altra banda l'alcalde va puntualitzar que a l'assumir la
condició de urbanizador el consistori “implica menys costos
perquè l'Ajuntament no té benefici industrial i no hi ha una

empresa que s’emporte el benefici”. A més, el primer edil no
vol que torne a passar el mateix que en el sector 7, on
s’ahuria de construir el col·legi Ángel Esteban, l'obra del qual
es va aturar per problemes amb l'empresa adjudicatària, que
va abandonar els treballs obligant al consistori a realitzar un
nou procés d'adjudicació. “No vaig a permetre cap PAI o
urbanització d'un sector, si no ho fa l'Ajuntament”, va
assegurar l'alcalde. Després de llargs anys de tramitacions
administratives la urbanització del sector pot estar a punt de
realitzar-se. A finals del passat any l'Ajuntament de Benicarló
va aprovar la reparcelación definitiva del sector. Ara està a
punt de realitzar-se la inscripció en el Registre de cadascuna
de les noves parcel·les, que es farà durant aquest mes. Cal
recordar que en els terrenys hi ha un sector d'aprofitament
urbanístic de l'ajuntament, on està previst que es construïsca
el nou teatre-auditori i el recinte firal.

text i foto  NATÀLIA SANZ

DE NOU LA URBANITZACIÓ DE LA PARTIDA POVET

L'alcalde va puntualitzar que a l'assumir la
condició de urbanizador el consistori “implica
menys costos perquè l'Ajuntament no té benefici
industrial i no hi ha una empresa que s’emporte
un benefici”.
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OPINIÓ LOCAL

Encara no han tancat la campanya del 2012, però el seu
gerent assegura que “estem fent una campanya molt
bona”. José Antonio Gregori és un dels tres socis de
Pirotècnia Tomás de Benicarló, fundada en 1994. 

Econòmicament encara no hi ha una valoració de la
campanya, però de moment les dades de l'empresa desvetlen
que “s'ha treballat entre un 2% i un 3% més que l'any passat”.
El major augment en el volum de negoci està en l'assistència
tècnica que l'empresa brinda a grups de dimonis o a correfocs.
En aquest sector han aconseguit créixer “entre un 20 i un 25%
gràcies a la bona assistència tècnica que se'ls dóna”. Gregori
puntualitza que les concentracions d'agrupacions que
realitzen aquest tipus d'actes “es duen molt ara, i vénen a
demanar-nos consell a nosaltres perquè ens compren el
material, o directament ens encarreguen de muntar una part
de l'espectacle”. L'empresari reconeix que aquest és un bon
aparador per als seus productes ja que “té un efecte
multiplicador de propaganda entre tots els que participen de
l'acte”, que solen ser de l'ordre de quatre o cinc colles que al
seu torn contracten després els serveis de l'empresa
benicarlanda. Així les coses, no dubta a assegurar que la seua
empresa “no hem perdut clients i a més, hem guanyat molts
nous”. 

Si que reconeix Gregori que han canviat les formes de
relacionar-se amb els ajuntaments, fonamentalment respecte
als pagaments. “Abans, quan tot anava bé, et deien que si de
seguida. Ara saben que tenen un pressupost tancat i que d'ací
no es poden eixir” pel que es contracta a preu tancat, en la
major part dels casos amb menys pressupost que en anys
anteriors. “Això ens obliga a nosaltres a tirar-li mes imaginació
per a fer un bon espectacle amb escàs pressupost, però
l'important és cridar l’atenció  i que el client quede content”,
assegura. Una altre dels avantatges d'aquesta manera de
relacionar-se és que “cobres de seguida, perquè tenen els
diners. Abans, si es passaven, potser et costava més de
cobrar. Però ara el pagament és quasi al comptat”, afirma.
L'empresa ha optat per prestar-li especial atenció a les
localitats menudes. “En una nit hem arribat a fer set tirs en
pobles diferents, i estem preparats per a fer-lo”, assegura. En
la cartera de clients, computen al voltant de 40 poblacions de
Tarragona, 28 de Terol i 35 de Castelló, que és el seu radi
d'acció habitual. A més, en diversos actes pirotècnics a nivell
nacional és habitual comptar amb la seua presència, per
l'ampli palmarès de premis que atresoren. Gregori, amb
l'experiència que donen els anys, augura que “les empreses
grans van a tenir mes difícil mantenir-se, perquè tenen moltes
despeses”. En el cas de la seva, tenen en plantilla de divuit
treballadors en temporada alta de tirs, i 14 a l'hivern, quan es
prepara en els tallers tot el material de tir. “I jo crec que
podrem aguantar, perquè de moment hi ha mercat”.

text NATÀLIA SANZ

LA PIROTÈCNIA, UN SECTOR GUANYADOR

Econòmicament encara no hi ha una
valoració de la campanya, però de moment
les dades de l'empresa desvetlen que “s'ha
treballat entre un 2% i un 3% més que l'any
passat”

Els poders de l'Esperit Sant

Senyora directora de La Veu de Benicarló: Tota la meua
vida he estat un ateu convençut i conseqüent amb les
meues idees i pensaments però ara, de cara a la vellesa
m'ho estic repensant. M'estic plantejant si no hauré estat
equivocat tota la meua vida. Aquestes cabòries meues no
són perquè veig la mort cada vegada més prop, no, són per
unes evidències clares i manifestes.

Com l'Esperit Sant protegeix als seus seguidors. Com es
preocupa dels creients, dels que tenen fe en ell.

I la cosa està molt clara. Mireu sinó l'escola dels
hermanos. Aquesta escola dona per una part a un carreró,
per l'altre costat a un carrer ben important i per a rematar la
jugada, cap al SE, a una de les places més importants del
poble, ara la més important.

Vist açò el meu cap pensa: com ha il·luminat l'Esperit
Sant als nostres polítics perquè una escola religiosa quede
tan ben situada al centre del poble? Recordem que fa 50
anys no estava així (ja he dit que soc prou vell).

Si mirem un poc més cap avall tenim el Marqués. Dona
a tres carrers com donava fa cinquanta anys. A la banda de
baix antigament era més bé un carreró: el carreró de la
Serra, ara avinguda de Iecla. Poc ha canviat.

El Catalan fa uns quaranta anys donava per una part al
carrer Puig de la Nau i per darrera a unes sènies. Ara dona
al mateix carrer, per davant, però per darrera han fet pisos

amb finestres que donen al pati cosa que no és massa
normal. És a dir que els nostres polítics, no il·luminats pel
Sant Esperit, han donant a qui siga uns metres de pati. I a
més, han consentit que la caseta dels transformadors de
l'electricitat estiga dins del pati de l'escola. 

L'Esperit Sant no actua igual en una escola pública que
en una concertada (privada amb diner públic) religiosa.
Està clar.

Ara anem a les monges. Per un costat dona a una gran
avinguda, per l'altre a un gran carrer i per l'altre hi havia
unes sènies. 

Però, que hi ha ara (o hi haurà)? Una plaça preciosa
resultat del PAI del Povet. I cosa miraculosa: les monges
tindran, sense posar un duro al PAI (segons m'han dit), ni
un duro, accés a la plaça amb dues portes. Realment és tot
un gran miracle!

Vist tot açò la meua pregunta, que només puc
respondre'm jo mateix, és: em faig cristià? Tindré totes les
avantatges espirituals, que no es veuen, i materials, que sí
que es veuen?

Soc un mar de dubtes!!! 
Per una banda estan les meues conviccions però la pela

és la pela.
Sense ànim de ridiculitzar i burlar-me’n de les

conviccions religioses de ningú però si deixar clars uns fets
ben visibles reba una cordial salutació.

D'un ateu. 

L'alcalde melòman

Sembla que el nostre alcalde és un gran melòman a qui
li agrada tot tipus de música. Els seus gustos són tan
variats que van des de Joaquín Sabina i la seva cançó
"Más de cien mentiras", a Los Piratas i el seu tema
"Promesas que no valen nada", passant pel duet de Mina
amb Adriano Celentano "Parole", o M-clan i "Los periódicos
de mañana"... entre d'altres grans cançons que parlen de
promeses sense complir.

Potser el seu gust per aquest tipus de cançons sgai el
que el porta a prometre i prometre, sense recordar que el
que diu sol quedar recollit en les llibretes i gravadores dels
i les periodistes i, per descomptat, en la memòria de la
gent.

Estaria bé que aquesta legislatura, deixés de banda la
seva passió per la música, es dediqués a fer realitat les
seves promeses i comenci a tirar formigó (encara que sigui
el de la seva empresa) per aixecar d'una vegada l'escola
Àngel Esteban, llevat que espere que des de la Generalitat
apliquen la mateixa política educativa que la senyora
Aguirre a Madrid, perquè si es retalla en professors i
professores, ja no caldrà construir l'escola.

25/11/2008:
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/el-
futuro-colegio-angel-esteban-sera-una-realidad-esta-legislatu-
ra_424398.html

15/06/2009: http://www.3x4.info/el-maestrat/9709-el-alcalde-
de-benicarlo-anuncia-las-obras-para-adecuar-el-solar-del-futuro-
colegio-angel-esteban

10/03/2010: http://www.redmediterraneo.com/benicarlo/noti-
cias/noticia.asp?pkid=6440

5/05/2010
http://www.levante-emv.com/castello/2010/05/05/solar-futuro-

colegio-angel-esteban-benicarlo-municipal/702344.html
10/07/2010:
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/be

nicarlo-impulsa-obra-del-angel-esteban_577975.html
3/10/2010
http://www.redmediterraneo.com/benicarlo/noticias/noticia.asp

?pkid=8847
26/10/2010:
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/be

nicarlo-avanza-futuro-angel-esteban_607475.html
17/06/2011
http://www.levante-emv.com/castello/2011/06/17/nueva-protes-

ta-ceip-angel-esteban-benicarlo/816690.html

Axel Monfort, 

Secretàri General JSPV Benicarló
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La conselleria de Sanitat va adjudicar el
subministrament del Pla de muntatge del CSI de
Benicarló a un total de 27 empreses, que seran les
encarregades de dotar als diferents departaments
que tindrà el centre.

En total, l'administració autonòmica havia tret a
licitació 35 lots per un import total de 364.005 euros, IVA
inclòs. Entre ells es troba l'equipament de lliteres,
mobiliari d'oficina, una butaca d'exploració ginecológica,
material per a les consultes de traumatologia i
oftalmología, entre uns altres. Amb aquesta adjudicació,
es compleix un nou tràmit administratiu encaminat a
l'obertura definitiva de les instal·lacions, les obres de les
quals van començar a finals del 2008. La conselleria de
Sanitat ha realitzat una inversió de 2,3 milions d'euros
per a la construcció del centre, amb una superfície
construïda de 2.400 m2 i disposarà de 10 consultes de
medicina general i 6 d'infermeria, 3 consultes de
pediatria i 3 d'infermeria, una consulta d'odontòleg-
higienista dental, àrea de maternal (1 consulta de
matrona i una sala d'educació sanitària), àrea de
rehabilitació (1 consulta de fisioterapeuta i un gimnàs),
àrea de treball social, àrea d'extraccions perifèriques i
un àrea d'atenció continuada. L'objectiu és que quan el
nou centre de salut entre en funcionament comence el
80%, i el 90% de les consultes mèdiques d'especialitats
es realitzen en aquestes instal·lacions sense necessitat
que els pacients hàgen de desplaçar-se a l'Hospital de
Vinaròs.

text i foto NATÀLIA SANZ

ADJUDICAT EL SUBMINISTRAMENT DEL CSI Reproduïm aquest escrit a petició dels sotasignants:

El ple extraordinari de l'ajuntament de Benicarló va donar
llum verda a l'aprovació del Projecte Vías que s'engegarà en
breu per a fomentar la integració laboral de col·lectius amb
dificultats. L'acció es destina en aquest cas a joves i dones
immigrants. Sarah Vallés, regidora de Benestar social de
Benicarló, va recordar que "l'ajuntament de Benicarló es fa
càrrec del 20 % del cost, mentre que el 80% restant ho
assumeix el Ministeri de Treball". En aquesta acció, que es
desenvoluparà en el 2012 “intenta el tema de treballar
l'ocupació de cara a l'època en la qual estem” amb els
col·lectius als quals va dirigit. Benicarló ja va comptar amb dos
programes de similars característiques, el Hada 1 i Hada 2,
que van posar en valor el treball domèstic. El consistori, a
més, segueix fomentant les polítiques d'ocupació gràcies a
diferents projectes que en aquests moments es troben en
marxa. El taller d'ocupació i el programa EMCORP han
permès la contractació de 45 persones, que treballen en
diferents àmbits de la ciutat. El taller d'ocupació "Benicarló
cuida l'entorn" va finalitzar recentment la primera fase amb un
balanç positiu. Durant els primers sis mesos, els 29 alumnes

van rebre gran part de la seua formació teòrica en cadascun
dels tallers i en alguns dels mòduls comuns. A més les quatre
especialitats també van començar a fer pràctiques intervenint
en gran quantitat de projectes.

D'altra banda, la Tourist Info de Benicarló compta amb un
punt d'informació en la platja del Morrongo que encara està
obert gràcies a la contractació de dues persones a través dels
programes d'ocupació pública Emcorp. A més, l'Àrea de
Cultura està desenvolupant quatre projectes a través d'aquest
mateix programa i d'uns altres com el del Salari Jove, que han
suposat la contractació de 7 persones. En total, entre tots els
programes subvencionats, s'han contractat a 16 persones.
L'Ajuntament també ha rebut subvencions, a través del
projecte PAMER, per a contractar quatre persones per a la
neteja selectiva i acondicionament de les lleres de les rambles
d'Alcalá, Pulpis i Aiguadoliva. A més, les ajudes permetran
també contractar quatre persones que treballaran en projectes
com l'actualització d'una guia comercial de Benicarló,
l'inventari del patrimoni històric de Benicarló, la intervenció
social en joves amb dificultats o la tramitació de la relació de
llocs de treball de l'Ajuntament.

BENICARLÓ FOMENTA L'OCUPACIÓ EN ÈPOCA DE CRISI

text NATÀLIA SANZ

L'objectiu que és que quan el nou
centre de salut entre en
funcionament comence el 80%, i el
90% de les consultes mèdiques
d'especialitats es realitzen en
aquestes instal·lacions.
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Temen que les protestes i picabaralles dels alcaldes
donen al trast amb la implantació d'una Escola Oficial
d'Idiomes en el Baix Maestrat i per això demanen que es
conjuminen esforços en comptes de disgregar les forces.
Àlvar Añó, portaveu de STEPV, va lamentar que “entrem en
una guerra que no va a cap lloc i que l'única cosa que fa és
allargar el tema i podria deixar-nos sense ella”. Així les
coses, va demanar “unió dels alcaldes per a reclamar la
construcció d'infraestructures educatives en la comarca”,
plantant cara comuna davant l'administració autonòmica.
Añó va fer un repàs per les principals manques comarcals,
derivades al seu entendre perqu “la matrícula en el Baix
Maestrat està en continu augment i cal començar a construir
les infraestructures necessàries”. Així, va recordar la
manifestació de pares del col·legi Ángel Esteban amb que es
va iniciar el curs a Benicarló, per a reclamar la construcció
del nou centre i abandonar els barracotns. Añó va denunciar
que, a més de l'Esteban, hi ha barracots en centres escolars
de Vinaròs, Benicarló i Peníscola. Existeix a més la
necessitat de reformar els dos instituts de Benicarló, dels
quals ja s'ha fet el projecte però que no s'escometen per falta
de fons. “El Coromines cal fer-lo tot nou, i el Ramón Cid
necessita de nombroses reformes”.

Referent al professorat, Añó va lamentar que els
alumnes han augmentat un 3% i les plantilles de professorat
“segueixen amb els mateixos docents”. Esment a part mereix
l'interior de la comarca, on “s'està perdent alumnat i aules a
passos engegantits”. D'altra banda, ha manifestat la
satisfacció de la intersindical pel canvi de conselleria. Va
assegurar que el nou equip, té un taranna més dialogador
que l'anterior i que, per exemple “s'ha aconseguit la
provincialització de les vacants, amb el que els mestres no
han de desplaçar-se tant, i això repercutirà positivament en
el sistema educatiu”. De fet, va explicar que el curs s'ha
iniciat, contràriament a altres anys “amb la pràctica totalitat

de les plantilles completes, llevat de alguna substitució”. En
qualsevol cas, va anunciar que els sindicats estan treballant
perquè “haja una mobilització contínua dels professors” per
a assolir la definitiva millora docent del sistema valencià
d'educació.

MATRÍCULA A L’EOI
Al llarg d'aquesta setmana  s'ha realitzat la matriculació

dels alumnes de l'aulari de la EOI de Benicarló. Les llargues
cues que es formaren enfront del departament de Cultura del
consistori, eren la millor mostra de l'interès que l'ampliació de
les disciplines ha despertat en el municipi. La nova oferta del
cicle superior d'anglès ha tornat a activar als alumnes que en
el seu moment van estudiar fins a l'intermedi, però que van
haver d'abandonar la seua formació per la impossibilitat de
traslladar-se fins a Castelló. Ara, la possibilitat que s'ofereix
a Benicarló ha fet que reprenguen els seus estudis. D'altra
banda la supressió d'un cicle de Francès a Vinaròs i el
trasllat de la disciplina fins a Benicarló, ha comportat també
un augment en els alumnes que la pròxima setmana
iniciaran els seus estudis en l'aulari de la ciutat, situat en
l'IES Joan Coromines.

text  NATÀLIA SANZ

ELS SINDICATS ADVERTEIXEN: L’EOI PERILLA

Ferran Archilés era conegut fins ara per la
seua tasca d’historiador, professió que exerceix
en el Departament d’Història de la Universitat de
València. Recentment ha publicat el seu primer
llibre de pomes, “Mala memòria” (Perifèric
edicions), amb el qual va guanyar el premi de
poesia “Manel Garcia Grau” 2010, llibre molt
madur i d’un gran nivell poètic. Sobre el
contingut d’aquest llibre hem mantingut una
conversa amb ell.

En una entrevista ha
afirmat que “La memòria per

a mi no és un lloc de

reconciliació sinó de

conflicte”, ¿és per això que
en el poema “Si” es pregunta
si mantenir la coherència de
la memòria, no seria la
manera d'enfollir?

Així és, crec que la idea
d’una memòria sanadora i
aproblemàtica, feta d’una
coherència que no és real, sinó
inventada, per consoladora
que puga semblar, aboca a
que acabem bojos. Em sembla
que la incoherència i la
fragmentació ens defineix
millor a les persones.

En el poemari hi ha
referències a diverses ciutats, però sobretot a
València, ¿què té de fascinant la ciutat de
València?

Potser no és ben bé una ciutat fascinant. Però
és la ciutat on visc des de fa vora vint anys. Per a
mi València és una ciutat que mai acaba de ser del
tot meua (això li correspon a Castelló, i ara mateix
ja no ho sé...). És una ciutat que em permet alhora
distància i l’inevitable efecte de la quotidianitat. Em
resulta més fàcil escriure sobre València (o Dublín o
Paris) que sobre Castelló

La nit apareix sovint en els seus poemes,
¿quin significat té? ¿és una influència
estellesiana, com s'ha dit?

Potser, però en tot cas no és conscient.
M’encanta la poesia d’Estellés, evidentment, i per a
tot poeta valencià Estellés és una pedra de toc. En
el fons és el fundador de l’escassa tradició viable de
la poesia valenciana contemporània.

En realitat més que de nit, sóc un poeta
crepuscular...de vespradeta, de poqueta nit... La nit
em resulta sempre hostil, no puc evitar-ho.

En els poemes en què es fa referència a
Pasolini i Walter Benjamin, em sembla entendre
que les coses han canviat poc des de que ells
van morir i en les circumstàncies en què ho van
fer. ¿És aquesta idea la que ens volia
transmetre?

Sí, sí. Pasolini i Benjamin, tan distints com són,
continuen sent fars de temps confusos que no han
acabat. Naturalment no vivim situacions com les

que, per exemple, va haver de
viure Benjamin: el feixisme
històric, la guerra. Però, hi ha
elements que ens han de
mantindre alerta en un món
cruel i devastador per als sers
humans més fràgils. Pasolini
advertia de tot això: dels
efectes del capitalisme i la
destrucció d’un món on encara
un cert sentit de l’humà era
viable. “Tots estem en perill”
deia en la seua darrera
entrevista.

En algun poema com
“Blue wail” o “Pintades”,
sembla que posa en dubte la
utilitat de la seua poesia,
però en “dies irae”, defensa
la utilitat de l'art. ¿Es pot

aconseguir un món millor amb la poesia?
La poesia és el món en el seu millor lloc, va dir

un insigne poeta i en el fons això crec també jo. No
crec que, en si mateix, la poesia tinga cap utilitat
concreta o específica. Fer-ne un ús polític de la
poesia és ben empobridor, en efecte. Però, això no
vol dir que en l’escriptura mateixa no puguem
assajar les textures d’una vida utòpica.

El fet que vosté siga historiador, ¿té a veure
amb què el llibre tracte sobre el pas del temps?

La pregunta clau. Jo diria que sí. Però, sobretot,
pel meu escepticisme davant el sentit coherent del
pas del temps (elaborar-ne un relat d’això és la
tasca d’un historiador). El pas del temps
m’obsessiona, i a mi, com a tots, em va la vida en
això...És tot el que tenim, i la meua humilíssima veu
contempla els dies que visc com a persona privada
i com a persona en societat. El meu llibre aspira a
ser íntim i polític, totes dues dimensions en sentit
poètic, naturalment...

ENTREVISTA AMB FERRAN ARCHILÉS CARDONA

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

El meu llibre aspira a
ser íntim i polític, totes
dues dimensions en
sentit poètic,
naturalment...



mateix dia, el mateixet, que les
granotes plurilingües crien pèl.

Monuments 
Potser ja heu vist la rotonta

entre Isaac Albéniz i Corts
valencianes on hi ha... una
parança! Una altra genialitat
costumista de l'inefable faraó?
No! Són les obres que està fent
l'escola taller, però és curiós,
sembla que tenen una forma
especial de fer les coses esta
gent. A la Ratlla del terme fan un
altra obra amb el mateix
sistema. En aquest cas són dos
tanques i per damunt, una lona...
Que no siga per a fer-se una
mica d'ombra. El que és curiós
és com fan les sénies (com a la
rotonta del polígon industrial). El
que a un altre lloc fan de calç i
morter o argamassa, ací ho fem
tot de pedra. Un capítol a banda
mereix l'aljub del camí
d'Ulldecona. L'han arrebossat
tot de morter gris, que sembla
un altre búnker, com quan
estava Flos. Ningú els
assessora, ningú els diu res? Ho
hem de tornar a dir: es nota que
no està Cuenca...

Caracteriologia
El nostre alcalde sembla que

és poc observador perquè quan
va a Castelló o a València a
demanar alguna cosa no s'ha
fixat de la cara que fan els
consellers o directors generals,
o subsecretaris. Quan va allí,
aquells es miren i somriuen per
baix del nas pensant: “Ja està
ací este! Ara li prometrem quatre
cosetes i se n'anirà content. Bé
que li les farem, però no sabem
quan, si d'ací sis anys, o dotze,
o vint-i-cinc. Com els de
Benicarló són pacífics (llegiu
babaus)... Posem exemples: 

Centre de salut: pagat per
nosaltres. I del nou? Som el
poble que li ha eixit més barat a
la Seguretat Social i encara ens

putegen.
Conservatori: pagat per

nosaltres per a tota la comarca.
Som altruistes.

Depuradora: algun dia la
tindrem... acabada

Carretera de Càlig: quant de
temps portem esperant entre
promeses i falses amenaces de
l'alcalde? Ara s’han fet la foto
amb una màquina i... han
desaparegut tots.

Escola d'idiomes: Els polítics
veïns no són millors però lladren
més.

Abocador: portem vint anys
esperant. 

L'escola nova: no s'ho creuen
ni els del PP...  per això van a les
concentracions.

La carretera de Peníscola:
Una vergonya. Per a les
eleccions dos dits d'asfalt i prou.

El desdoblament de la
general: Algun dia, algun dia...

De ronda
Ens diuen que ja s'han fet

populars els cafés interminables
després de les rodes de premsa
entre polítics i la premsa local.
Bé, alguns de la premsa local,
matisem. És una classe de
promiscuïtat que pot acabar en
infectes coses com
Intereconomia, sí, però també
és cert que permet als
periodistes conèixer de prop la
faceta presumptament humana
dels nostres pròcers. Després
els deu saber mal traure segons
què als papers. Una altra cosa
són les rondes de l'equip de
govern per bars i cafés de la
contornada. Es veu que per
estalviar personal fan ells
mateixos les inspeccions...

educasio i kultura

Hem sentint la regidora
d’Educació, Rocío (del cognom
no ens enrecordem, l’edat no
perdona, a la nostra ens
referim), allà que parla de l'EOI,
del Conservatori, i de no sabem
quines "feches", "rames"... i més
coses així. Menys mal que és la

d’educació que si no! Tota una
crack de la parla.  Almenys, tot i
d’aquella manera, cursets de
valencià a banda que pot fer-los,
si vol, òbviament, a l’UP, el parla.
Ara, la de cultura, com el faraó
d’abans, con el espanyol mes

basto y me sobro. En fi, que uns
pels altres... i mentrestant el
Salao que sembla tenir una
fixació amb acabar amb el
conservatori que te cagas que
diria un del PP. Apa, vinga, tot el
que no siga futbol sala... ni
aigua!

L’UJIbus
Hi ha iniciatives que poden

ser bones. Però hi ha iniciatives
que poden ser bones… sempre i
quan es facen en temps i forma.
Així, la Diputació i els
ajuntaments, anuncien, ara, que
es fica en marxa un “autobús
Express” per unir el Baix
Maestrat amb l’UJI... una
vegada començat el curs, amb
les matrícules formalitzades i la
gent que ja s’ha buscat el pis per
quedar-se a Castelló. El resultat
inicial no pot ser més decebedor,
cinc usuaris d’anada i tres de
tornada en la primera tongada
(tot i que, segons esperen a
l’empresa busera, creuen que
canviarà al llarg del temps). Però
nosaltres, malpensats que som
(que hi farem, amb açò de la
política no ens refiem ni un pel),
molt ens temem que, com ja
passat altres vegades, d’ací
quatre dies, quan la iniciativa
faça figa, diran que la lleven per
falta d’usuaris... i roda la mola. I
així podem estar de per vida. No
hi ha ningú que pense una mica
tot oferint el servei només
acabat el curs? Segur que
aleshores d’usuaris per el proper
curs no els hi faltaria. Al final, ni
rodalies ni autobusos... per
culpa de qui? I no ho són de
soques, no! Quants quartos
s’estalviaran aleshores? Com de
bé queda fer les coses de cara a
la galeria! 

ve de la pàgina anterior
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El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner,
juntament amb el rector de la UNIVERSITAT JAUME I, Vicent
Climent, i el gerent de l'empresa Autos  Mediterráneo, Vicente
Cuevas, ha presentat el nou servei de transport públic amb
autobús per als alumnes de la UJI provinents de les zona del
Baix Maestrat. 

En el conveni participen també els Ajuntaments de
Benicarló i Vinaròs, que aportaran cadascun a la iniciativa
2.000 euros, pels 11.900 euros de la UJI i els 6.000 euros de
la institució provincial. D'aquesta forma, els estudiants del
nord de Castelló podran disposar a partir del 20 de setembre
d'un bitllet d'anada i tornada per tan sols 2 euros diaris, si
adquireixen l'abonament d'ús exclusiu per a membres de la
comunitat universitària que té un cost de 800 euros anuals. La
Diputació provincial ha impulsat aquest servei especial amb la
intenció de reforçar les comunicacions amb la comarca del
Baix Maestrat davant les serioses dificultats actuals del
transport ferroviari, el que obliga als alumnes de la zona a
llogar pis a Castelló amb el consegüent sobrecost econòmic
per a ells i les seues famílies. S'estima que l'engegada de la
mesura beneficiarà a més de 500 usuaris diaris. Segons
estudis recents, una família de Vinaròs paga 500 euros al mes
perquè el seu fill estudie en la UJI, quan la despesa es reduiria
a 120 euros mensuals amb un millor servei de trens de
rodalia. A més, es xifra en 3.195 euros la diferència que les
famílies han d'aportar perquè els seus fills estudien a Castelló. 

L'horari d'eixida serà, de dilluns a divendres no festius, a
les 6:30 hores des de Vinaròs i a les 6:45 hores des de
Benicarló, arribant a la UJI a les 7:50 hores. Els autobusos
efectuaran el viatge de retorn des del ágora de la universitat a

les 16 hores, sumant-se d'aquesta manera a les actuals línies
que també realitzen aquest recorregut i efectuaran parada en
la UJI a partir d'ara. Moliner ha explicat que "les
comunicacions són la base de qualsevol oportunitat de
creixement, per això treballarem perquè els estudiants del
nord i del sud tinguen les mateixes oportunitats de
desenvolupament acadèmic i professional en la nostra
província. No deixarem que cap gota de talent i coneixement
se’nvaja fora de la nostra terra, perquè ens pot portar
prosperitat i futur". Així mateix, el president provincial ha afegit
que "anem a resoldre un deute històric amb la comarca del
Baix Maestrat, amb aquest exemple de col·laboració
institucional anem a acostar més la universitat als ciutadans i
a facilitar que els projectes dels joves puguen arribar a
convertir-se en projectes exemple d’emprenedors i que
servisquen de motor econòmic a la província de Castelló".

text NATÀLIA SANZ

TRANSPORT UNIVERSITARI A L’UJI

Ha tingut lloc a l'Auditori Municipal el Festival Benèfic
que cada any organitza l'Associació de Familiars
d'Alzheimer de Benicarló. 

En aquesta ocasió i després de la visió d'un power point
motivador van actuar els següents artistes: de la
RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS DE
BORRIANA van venir Manolita Alfonso filla del músic, director
i professor de piano, acordió i guitarra José Alfonso que vivia
al carrer Major. Així mateix i també arribades de l'esmentada
Residència van oferir els seus balls “Las Chicas de Oro”
senyores jovials i simpàtiques que asseguren que el secret de
plantar-li cara als anys és sentir-se més jove cada dia que es
guanya.

I ja coneguts per tots nosaltres es va gaudir també de la
potència, la màgia i l'art del ballet flamenc “Raíces Andaluzas”,
de la finor, la delícia i la sensibilitat de les veus del Cor da
Capo, de les entremaliadures del Grup Entrevents i de la
gràcia i la simpatia de la presentadora Raquel Revuelta.

Una reunió amable, de bon cor, amb gent positiva, paraules
de memòria o desmemoriades segons d'on vinga el vent,
guaita tu, però tot... tot... tot de bon record. De veres.

text JAUME ROLÍNDEZ

FESTIVAL BENÈFIC D'AFA BENICARLÓ 



Baralles de xiquets 
Recentment hem assistit a la

picabaralla haguda per l’Escola
Oficial d’Idiomes, que si a
Benicarló o a cals veïns,
engegada l’alcalde dels seus;
també hem vist el foc creuat de
declaracions sobre si els
ajuntaments de la comarca
haurien de contribuir al
manteniment del conservatori de
música de Benicarló perquè la
meitat de l’alumnat és de fora.
Pel que sabem Marce estava de
vacances i es veu que dels
nostres ha contestat  una certa
regidora dient que de dret en
tenim tots i que ell, l'alcalde
d'eixa capitaleta de cartonet que
tots sabem, pot demanar el que
vulga però que deixe Benicarló
tranquil. Davant d'aquesta
situació ens hem dirigit a la font

millor informada de la redacció,
el far que cada setmana il·lumina
els intricats camins de la vida
política a ca nostra, i li hem
demanat una anàlisi en
profunditat. Ací teniu el resultat:
Els benicarlandos tenim els dies
comptats per poder anar a
estudiar a altres pobles. Vinaròs
i Peníscola estudien modificar
les seues ordenances per evitar

que els caduferos utilitzen els
seus centres educatius. Tot,
després de l'anunci de tancar el
conservatori "perquè fa ús tota la
comarca i només el paguem
nosaltres" i de les intencions de
fer dos dies de matrícula a la
Universitat Popular: un per als
benicarlandos i, amb les places
que sobren, per als de 'fora'.
Sembla que els que manen no
saben que la gent, avui dia, no fa
cas d’això de les fronteres, ni tan
sols de les locals, i se'n van a
gastar al Carrefour, i tant fa on
s'imparteixen els cursets... si hi
ha alguna cosa que interessa,
t'apuntes i au. Si el cas fora a
l’inrevés, ja ens agradaria sentir
que "ens estan discriminant". I
què hem d'entendre d'açò
nosaltres? Que Benicarló tindrà
l'Escola Oficial d'Idiomes el

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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Ningú els assessora,
ningú els diu res? Ho hem
de tornar a dir: es nota que
no està Cuenca...

Això no pot ser. Jo, tot content en
veure com aquesta publicació ha
arribat a un número tan rodó com el
vuit-cents, m’he hagut d’emprenyar en
llegir el tema de la setmana. Sí,
reconec que he tingut la necessitat
imperiosa de muntar en còlera i
començar a maleir a tort i a dret, però
sempre focalitzant en un punt molt
concret de l’ensenyament local. Dec
semblar la veu que clama enmig del
desert, perquè estic segur que ningú
no aclarirà les meues inquietuds ni
posarà ordre al aquest desgavell. Per
això voldria que algú em digués o
expliqués quin és el motiu o la raó pel
o per la qual mentre els nostres
centres públics es van deteriorant a
una velocitat supersònica, els de
caràcter privat fan reformes,
ampliacions i millores varies. Des de
la meua supina ignorància, em
pregunto d’on han sortit eixos diners.
El meu costat beatet em respon que
això són aportacions que han fet els
pares devots amb la divina finalitat
d’evitar la nociva barreja dels seus fills
amb la barbàrie d’aquells que han
estudiat a col·legis públics, nius
d’ateisme i laïcisme que no fan més
que emmetzinar la nostra joventut,
portant-la pels procel·losos camins del
pecat i el vici o, el que és pitjor, es
puguen barrejar amb colles d’infidels.
En canvi, el meu costat visceral em
dóna una resposta que no sé si ara
mateix podria reproduir a aquesta
pàgina. Faré un esforç inhumà -a
l’hora que sobrehumà- i  només diré
una cosa que em va dir fa anys el meu
avi, que tenia un puntet anticlerical
que m’atreia molt. Una vegada, que
no recordo de què estàvem parlant,
em va dir que per a trobar una bona
influència havia de buscar gent amb
falda, que aquestes eren les persones
que més em podrien ajudar. Em vaig
posar a pensar amb això i si, vaig
comprendre que les dones podien
tindre molta ascendència sobre els
homes que havien de decidir en la
majoria d’àmbits. Ell em va corregir

“no només les dones porten falda”. El
temps li ha donat la raó. Mire, senyora
Garcia, mire quin solar més bo els ha
quedat als germanets de la Salle:
dóna a tres carrers i al davant hi ha
una plaça on no es pot construir. Osti,
tu, quina sort! Però, collons, quina
casualitat, l’altre col·legi privat del
nostre poble feia cantonada a dos
carrers molt bons del nostre poble.
Però faltava la guinda. Quina
casualitat més casual, home. Ara fan
una zona de vianants amb
aparcament soterrani inclòs,
justament al costat de la paret on està
el pati d’aquest col·legi. Oh! Quina
mala sort! Ara els ha tocar gastar-se
uns diners en obres per tal d’obrir una
porta que done a aquesta plaça per a
que els xiquets puguen sortit amb tota
tranquil·litat mentre els seus pares els
contemplen amb beatitud i pregàries a
l’ésser suprem, que ha escoltat les
seues súpliques. Què els ha quedat al
les mongetes? Un solar que dóna a
tres carrers. Els designis dels senyor
són inescrutables i la providència
divina sempre premia als que més
vegades es colpegen el pit.

Uf! Si que m’he quedat ample.
Directe a l’infern.

Ara vaig amb allò que m’agrada.
Com aquell que no vol i sense sorolls,
estridències ni festejos,  hem arribat al
vuit cents. Suposo que ningú no es
podia imaginar això quan va sortir el
primer número al mercat. Ara la fita
està posada dins de quatre anys, per
tal d’arribar a les deu centenes
d’exemplars. A vore si la crisi ens
respecta.

La foto de la pàgina set és un
autèntic poema visual. El regidor
mirant cap a vall, el que està al seu
costat, mirant cap a vall. No crec que
estiguen adormits. Però jo tinc una
tercera teoria (les dos primeres són:
estan llegint i estan dormint). Estic
convençut que estan mirant la foto de
la xicota que hi ha als cartells i que
també encapçala els tríptics
informatius.

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA

Ja veig clar com aplicarem la
retallada de les despeses del
conservatori: en lloc d’impartir el grau
mitjà, ens quedarem amb el “grau
mig”. Com serà la meitat d’un grau,
ens estalviarem l’altra meitat del seu
cost. Idea genial.

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

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

Un rellotge sense nord... ni sud

A l'alcalde de Benicarló li llancen pedres de tots els fronts.
Ningú li fa cas. Bé, si que li ho fan però... a la manera dels
altres: donant-li llargues. En l'últim mes, dos i de bé grosses,
des del seu propi partit: l'obertura per a no sabem quan del
nou centre de salut i la construcció (ací?), de l'escola oficial
d'idiomes. Ara ha començat, altra volta, amb la costa nord i
el passeig sud, anant-se’n a Madrid, per veure si sona la
flauta i la cosa acaba d’una vegada. 

I del que li van dir, a ell, a Madrid, al Ministeri de Medi
ambient, de poc, ningú se n’assabenta a hora perquè, com
qui desfulla la margarida, ara diré alguna cosa, ara no vull dir
res... i ho deixarem per divendres, ara canviem d’opinió i
convoquem a corre-cuita roda de premsa per dijous a
migdia, ara... . Tot un desficaci. El contrari del que va fer la
regidora socialista Miralles que, abans que ell, va informar
com calia i quan calia de la qüestió, només arribar de la seua
visita a Madrid.

És de suposar que l’agenda d’un alcalde com el nostre
sempre deu anar ben plena i, de vegades, quadrar les coses
pot ser complicat però donada la importància del tema, i les
seues repercussions, no valien excuses: la resposta havia
de ser immediata. La Veu ha hagut de fer un esforç
important endarrerint el tancament d’aquesta edició fins mes
enllà del que devíem, perquè així ens agrada fer les coses,
per traure les dues versions: la de Xaro Miralles i la de
Marcelino Domingo. Que els lectors pogueren comparar
dues versions sobre el mateix cas. Que tingueren elements
de judici suficients per a saber a que estem jugant. 

I és que les acusacions, que si no s’actua en la nostra
costa és, principalment, per la ineficàcia dels nostres
governants locals, amb l’alcalde Marcelino Domingo, al
capdavant, al no tenir  aprovar el seu nou PGOU, són més
que greus. Sembla, pel que es desprèn de les paraules del
Director General de Costes, que és conditio sine qua non,

que abans de qualsevol actuació del Ministeri l’ajuntament
benicarlando ha d’haver fet la seua feina: aprovar el nou
PGOU. I, ara per ara, no ho ha fet.

Digerir i assimilar les declaracions de la portaveu
socialista, Miralles, que l’ha tornat a avançar prenent-li la
iniciativa, ens fa pensar si el que pretenia era deixar passar
el temps per veure si la seua ineficiència i la del seu govern
queia en sac foradat i dissimulada pel pas dels dies.

Deu l'alcalde tenir un rellotge d'aquells que va dissenyar
el geni Dalí, i que tanta fama li van donar, on el temps es fon
en ells i les hores es confonen?

Es pot dir més alt però no més clar, es convoquen tantes
rodes de premsa a deshora que segur que els atropellats
plumillas no s'hagueren queixat si “la cita”, amb l'alcalde,
s'haguera produït la vesprada mateix de la seua volta de
Madrid. Que era la seua!
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
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Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

CARXOFA: per a Júlio López que, tot i la seua edat, continua practicant esport com si fora
un xiquet, Fa pocs dies es va proclamar campió de cross del món a Nova York, en els
campionats mundials de policies i bombers. La nostra més cordial enhorabona per aquest
esperit que no té fronteres.

PANISSOLA: Per als qui no fan que les matriculacions a l'ajuntament siguen més
dinàmiques: encara anem amb  boli, grapes i pegamin...i així es munten unes cues que fan por.
Com si la gent no tinguera un altra cosa que fer...
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D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA III EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIES ANTIGUES

DE BENICARLÓ

A partir del 9 de setembre del
2011 podran visitar a

l'Edifici Gòtic del Carrer Major
de Benicarló una col·lecció de

fotografies del passat de
Benicarló.

laveubenicarlo@terra.es

Flavia Company, 
L’illa de l’última veritat, 
Barcelona, Proa, 2010 ("A Tot Vent", 529). 

Confesso que no havia llegit res de Flavia
Company, i que només en tenia vagues referències.
Però després de llegir L’illa de l’última veritat, la
darrera novel·la en català que ha publicat, no em
disgustaria gens llegir-ne d’altres. L’obra, breu i de
lectura fàcil i agradable, no amaga les cartes:
s’inscriu en la tradició de la novel·la d’aventures
diguem-ne "marítimes" (pirates, nàufrags, illes
desertes), i hi podem trobar ecos des de Robinson

Crusoe fins a Stevenson. Però sobretot de Joseph
Conrad. No descobreixo res, em sembla, i la
mateixa autora, crec, s’immergeix en aquest gènere
a gust, amb voluptuositat de lectora que pot rendir
un tribut a tantes lectures aventureres.

La narradora és la Phoebe Westore, amant del
doctor Matthew Prendel a qui aquest, a punt de
morir, va confiar el secret del que li passà durant els
cinc que havia estat desaparegut. Prendel fou
víctima d’un atac pirata a bord del seu veler en
aigües del golf de Guinea, i després de tres dies
nadant per l’Atlàntic va fer cap a una illa inexistent
per als mapes, on fou salvat per Nelson Souza, un
dels pirates esdevingut ara fugitiu dels seus
companys. Souza, però, s’imposa com a figura

dominant pel fet de tenir armes, i converteix Prendel
en una mena de presoner: li prohibeix fer res per a
escapar de l’illa, i també penetrar en la part de l’illa
on ell viu. Prendel, però, en aquestes
circumstàncies extremes, intentarà descobrir el
perquè d’aquella actitud.

L’aventura és, en el fons, una excusa per a
pouar en el fons de les conductes i els sentiments
humans. La situació de dos homes tot sols en una
illa, incomunicats entre ells, recorda La pell freda

d’Albert Sánchez Piñol i, com en aquesta novel·la,
propicia la reflexió sobre la condició humana. Seria
allò que els existencialistes anomenaven una
“situació límit” que permet enfrontar-se a la veritat
de les coses.

Així, la novel·la planteja temes com la violència
en les relacions humanes, la solitud i la
incomunicació, la voluntat de supervivència. I
especialment sobre la possibilitat de canviar de vida
i sobre fins a quin punt podem conéixer els altres. I
no puc dir més perquè això està relacionat amb el
sorprenent desenllaç, la darrera veritat que el títol
anuncia i que la narradora descobrirà a l’epíleg. Un
d’aquells finals que obliguen a rellegir tot el llibre
des de la nova òptica revelada.

En definitiva, una novel·la que dosifica a la
perfecció l’aventura amb la reflexió, i que mostra un
gran tremp de narradora, una gran capacitat per a
embolcallar i sorprendre el lector en la història
creada. 

L’illa de les veritats

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis


