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Productes de quilòmetre zero per a lluitar contra la
crisi. Restauradors i ajuntament de Benicarló tenen clar
que la tercera edició de la Festa del Peix i Polp de Llotja
ha de servir per a una cosa més que per a promocionar
els seus propis negocis. “En temps com aquests de crisi,
hem de comprar ací per a fer el poble gran”, va
assegurar Manolo Rico, president de l'agrupació de
restaurants. D'aquesta manera, va assegurar “tots eixim
guanyant” i a més, s'aprofita l'immens potencial que té
el camp i el mar de la zona. Benicarló intenta entrar
d'aquesta manera en la corrent Slow Food que inunda el
món i que aposta pels productes ecològics i propers. De
fet, Espanya té ja una xarxa d'aquests locals, que
cuinen amb productes de menys de 100 quilòmetres a
la rodona, fomenten la recuperació d'espècies
autòctones en període d'extinció i en els que cuiner i
productor negocien sense intermediaris. El següent pas
serà assolir el distintiu de Quilòmetre 0 que ja llueixen
més de 40 restaurants escampats per tota la geografia
estatal. La placa garanteix que els comensals poden
trobar en la carta de, com a mínim, cinc plats elaborats
amb un 40% de productes locals, és a dir, produïts a
menys de 100 quilòmetres de distància. 

La iniciativa intentarà també desenvolupar-se en els
22 bars i cafeteries que participaran en la Primera Ruta
de la Tapa, que es presenta com una novetat enguany.
Tots ells oferiran pel preu de tres euros una tapa i una
beguda des del 7 d'octubre. Una altra de les novetats
que inclou aquesta edició de la festa és la celebració de
la Volta a Peu pel terme, que recorrerà el terme
municipal de Benicarló. Ja el diumenge 16 d'octubre es
realitzarà l'acte central de la festa, amb una missa i
ofrena de productes del mar en la parròquia de Santa
María per a iniciar els actes de la jornada. A continuació,
la comitiva oficial es traslladarà a la llotja de peix on 17
restauradores elaboraran el menú de la demostració
gastronòmica. Per a l'acte bulliran 500 quilos de polp en
els seus locals i una vegada en la llotja “elaborarem els
plats que presentarem”, va explicar Rico. Polp presentat
de diferents maneres, arrossos i fideuàs, i més de 150
quilos de peixet fregit compondran al menú, per al qual
ja es poden adquirir els tiquets en la Cambra Agrària.
Pel preu de sis euros, el val dóna dret a degustar dos
plats i prendre una consumició. I a partir del dia 17
d'octubre i fins al 13 de novembre, es desenvoluparan
les III Jornades gastronòmiques, en les quals
participaran 17 restaurants de Benicarló i Peníscola
oferint menús en els quals el polp i el peix es
presentaran de diferents formes en els plats dels
comensals.

text NATÀLIA SANZ

FESTA DEL PEIX I POLP DE LLOTJA
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L’AMPA del conservatori de
música Mestre Feliu de Benicarló
ha exigit a l'ajuntament que “en el
termini màxim de deu dies
contracte als dos professors que
falten en la plantilla”.

És l’ultimàtum que han presentat
en el registre d'entrada del consistori,
com a primer pas d'una llarga llista de
reivindicacions a les quals es va
arribar després de la multitudinària
assemblea que es va celebrar al
centre educatiu. 

Paral·lelament s'ha iniciat una
recollida de signatures amb la qual
pretenen demostrar el suport popular
que té el centre educatiu, en el qual
reben formació musical més de dos-
cents joves de tot el Baix Maestrat.
Durant la reunió, es van arribar a
escoltar fins i tot propostes per a
realitzar concentracions enfront de
l'ajuntament de Benicarló. Els més
crítics fins i tot van arribar a reclamar
la presència dels màxims
responsables polítics en el centre,
amb la intenció de demanar-los
explicacions sobre la situació que

estan vivint els alumnes en aquest
inici del curs escolar. I és que en el
tauler d'anuncis de l'entrada del
conservatori hi ha penjat un cartell,
imprès en paper oficial de l'ajuntament
de Benicarló, en el qual es pot llegir
que “fins a nou avís no hauran les
següents classes: Harmonia 1r i 2n
curs, Llenguatge musical 1r
elemental, Llenguatge musical 1r
professional i Cor professional”.

En total, el 40% dels alumnes
matriculats en el conservatori estan
afectats per la falta de dos professors.
Segons va explicar el president de
l’AMPA, Guillermo Bellés “la regidora
d'Educació, Rocío Martínez, ens ha
assegurat que un dels professors
s'incorporarà en breu, i l'altre, prompte
també”. Els pares, no obstant això, no
semblaven tenir-lo tan clar. En aquest
sentit, desconfien de les promeses
que es realitzen des del consistori i
van lamentar que “als alumnes els
han matriculat, els han fet comprar els
llibres, però ells no han contractat als
professor necessaris” malgrat que el
contracte els va vèncer el passat mes
de juny. “Han tingut tot l'estiu per a fer
la contractació i no ho han fet. Quant
més van a tardar?” van reclamar.

Bellés va lamentar que “el conflicte
laboral que tenen els professors amb
l'ajuntament, està afectant al centre i
al normal desenvolupament del curs”. 

Bellés a més va mostrar la seua
preocupació perquè “no sabem el
tema de les retallades
pressupostàries que planeja
l'ajuntament com i en que afectarà al
conservatori i al desenvolupament del
curs” ja que tant conselleria com el
consistori han anunciat la rebaixa de
les seues aportacions de cara als
pròxims pressupostos. “Nosaltres
volem que el centre continue donant
una qualitat d'ensenyament, i que
seguisca funcionant bé com ho ha fet
fins a ara”, va reclamar el president de
l’AMPA. Un altre dels punts que va
aprovar l'assemblea va ser reclamar a
la Generalitat Valenciana que
complisca el seu compromís i que
assumisca la gestió del centre
educatiu, tal com va prometre en el
seu moment. Els pares van manifestar
la seua intenció de continuar lluitant
per l'educació musical de qualitat per
als seus fills, des de la unitat i per
sobre de fronteres municipals.

Conservatori: tancat per falta de professorat... i diners

text REDACCIÓ

Si, ja sé que no hauria de ser massa optimista,
ni llançar les campanes al vol, ni fer onejar les
banderes, ni llançar coets... bé, això si que ho
podria fer perquè per això estem a un poble faller
on els coets, la pólvora, el soroll i la coentor forma
part de la nostra idiosincràsia com a poble i ens
defineix a l’hora que ens qualifica. No, no seré
confiat i no pensaré que l’actual situació es
mantindrà al llarg i ample de la temporada. No vull
pensar que allò que reflexa la classificació quan
només es porten tres jornades de lliga serà el
mateix que vorem la darrera jornada d’aquest
campionat. Jo voldria ser realista. Suposo que el
nostre equip no es mereix el calvari que està
passant ni la penitència que ens suposa als
aficionats que l’estimem,  vore com ens hem de
guanyar el lloc que ens mereixem enfrontant-nos
a coses com ara un segon equip d’un club que
esportivament sempre ha estat per davall de
nostre. Perquè com no podia ser d’una altra
manera, el nostre Benicarló va guanyar per zero a
tres davant la lletra “B” del San Pedro, equip que
verifica els seus partits a un camp que està molt
prop de la mar, al Grau de Castelló. Jo ja sé que
els lectors d’aquesta pàgina són coneixedors de
totes aquestes dades que, setmana rere
setmana, vaig bolcant sense pietat per tal ca
completar la pàgina. Fins i tot crec recordar que
una vegada vaig contar alguna cosa de la persona en honor
de la qual es va posar el nom al camp. Per això no faré cap
més comentari al respecte. Pel que m’han contat i he llegit a
la crònica del meu amic Vicent Ferrer, el partit va tindre dos
cares diferents en funció de la mateixa estructura de la
durada i descans del mateix. És a dir, que la primera part va
consistir en un tanteig per part d’ambdós equips, amb
poques ocasions de gol, que va acabar amb un merescut
empat a zero. En canvi, a la segona part la cosa va canviar
i els nostres van començar a jugar com ells saben. A partir
del minut setanta van començar a arribar els gols, obra de
Caio, Gotzon i Monterde. Amb aquest resultat, el Benicarló
assoleix el primer lloc de la classificació i podem dir, sense
temor a equivocar-nos, que depenem de nosaltres mateixos
per a guanyar la lliga. Encara que hi ha un equip que té els
mateixos punts que nosaltres i que és conegut mundialment
per la seua afició als tabals i als bombos, la diferència de
gols ens afavoreix. Efectivament aquest equip no és el
Calanda, sinó l’Alcora, que va guanyar l’anterior líder. Per
què nosaltres anem davant si tenim els mateixos gols a
favor? Molt senzill, perquè ells han encaixat un gol i
nosaltres, amb Jordi al capdavant, mantenim la nostra
porteria a zero i podem dir, gràcies a una operació
matemàtica simple, que portem més de dos-cents setanta
minuts sense rebre un gol. Això és fantàstic i no tinc ni la més
remota idea de quan va passar per darrera vegada però

tampoc tinc la més mínima intenció d’esbrinar-ho. Però els
fets són cabuts i inapel·lables i la classificació és la
classificació. Si, ja sé que estic sent molt pesat amb això,
però ho he de ser perquè ara mateix no sé quan es tornarà
a reproduir aquesta circumstància. Jo confio que la cosa
dure i que aquest proper diumenge, davant l’Alcalà, tornem
a guanyar perquè no sé qui em va di que aquells jugadors
negres que tenia aquest equip se’n van anar a un altre club
de la categoria. He de reconèixer que n’hi havia un parell
que ho feien molt bé. Però els gaspatxers no deuen ser el
mateix sense ells. Ara el que he de fer és fixar-me a quin
equip han fet cap aquells jugadors, cosa que no em
suposarà cap esforç addicional perquè es veuen de sobra. 

Per a acabar –ja no sé què més posar- diré que m’han dit
que l’ambient que es respira al vestidor dels nostres és molt
bo, que tots els jugadors estan per la feina i que l’entrenador
Martorell se’ls porta molt bé i planifica molt bé els partits. Els
aficionats esperem que la cosa continue així, perquè això és
un projecte amb les idees molt clares i sense presses. A vore
si la cosa continua aigual.

Per una altra banda, l’equip amateur del Benicarló Base
Futbol, va perdre en el seu desplaçament a Salzedella per
dos a zero. Ja vorem com surt l’experiència, que aquesta
segona regional és molt dura. Molt.       

TRES DE TRES

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Per què nosaltres anem davant si tenim els mateixos gols a

favor? Molt senzill, perquè ells han encaixat un gol i nosaltres, amb

Jordi al capdavant, mantenim la nostra porteria a zero i podem dir,

gràcies a una operació matemàtica simple, que portem més de dos-

cents setanta minuts sense rebre un gol. Això és fantàstic i no tinc

ni la més remota idea de quan va passar per darrera vegada però

tampoc tinc la més mínima intenció d’esbrinar-ho.
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I sí, és cert. A l’hora de tancar esta
edició, el 40% dels alumnes
matriculats en el Conservatori de
Música Mestre Feliu de Benicarló no
tenien professor. Són els matriculats
en cinc assignatures que fins al curs
passat s'impartien en el centre. El
problema és que no s'han contractat
els dos professors que havien de fer-
se càrrec d'aquestes assignatures. En
concret, el consistori no ha cobert les
places de Cant i Llenguatge Musical,
les dues úniques que han quedat
desertes de les vuit que es van oferir
en la borsa de treball oberta el passat
mes de juny. Malgrat això, sí que es
va obrir el termini de matrícula,
inscrivint-se els alumnes, que fins i tot
han comprat els llibres necessaris per
a la seua formació que,
suposadament, anaven a rebre. El
passat 23 de setembre s'inaugurava
oficialment el curs amb un acte
acadèmic en el qual ja es va advertir
que “enguany està marcat per dos
esdeveniments importants: el 15
aniversari del centre i la crisi
econòmica”. El dilluns següent, quan
els alumnes van acudir al centre amb
la intenció d'iniciar les classes, es van
trobar amb la porta de l'aula tancada i
el cartell anunciant la falta de
professors. Els afectats són els
matriculats en les disciplines de Cant,
Llenguatge musical de 1r Grau
Elemental, Acompanyament de
l'especialitat de Piano i els matriculats
en 1r i 2n d'Harmonia. Aquestes
quatre últimes assignatures
s'imparteixen pel professor titular de la
plaça de Llenguatge Musical. El
problema, expliquen fonts del centre
educatiu, és que al tractar-se
d’assignatures que comparteixen
diverses especialitats hi ha
nombrosos alumnes afectats. En
concret, el 40% dels 220 alumnes
matriculats enguany en el centre. I de
moment, no hi ha notícies que la
solució arribe a curt termini. Tot, en un
any que la matriculació en el centre
“ha augmentat en un 10% d'alumnes
respecte a l'any passat”, expliquen
fonts del conservatori.

Per a contractar als dos professors,
expliquen els implicats en aquesta
situació, s'han de convocar les places
de nou des del consistori, que és qui
s'encarrega de la contractació dels
professionals. I després, cal esperar
el desenvolupament del procés
selectiu: deu dies de termini per a
presentar les instàncies, dos més per
a resoldre errors, valoració de
currículums i les proves d’examen
pràctic. “A veure si arribarà Nadal i
encara estarem esperant per a tenir
professor”, va lamentar un alumne
inscrit en Cant, qui també va
denunciar que “sabien que se'ls
acabava el contracte i no els han
contractat, però a nosaltres si que ens
han fet pagar la matrícula”. L'import
base abonat pels alumnes és de 101
euros si es tracta del Grau Elemental i
151 euros si és professional. En total,
amb totes les assignatures que cal
cursar, un alumne d’elemental paga al
voltant de 400 euros, mentre que un
de professional, arriva als 600 euros
de mitjana De moment “ningú ha
sabut dir-nos què passarà, si ens
retornaran la matrícula, si
contractaran a un professor o què
passarà amb nosaltres”, lamenten. El
conservatori té dos tipus de
professors: els funcionaris que en el
seu moment van aprovar les
oposicions convocades pel consistori i
els que es contracten per a cobrir
totes les especialitats que
s'imparteixen en el centre. Els primers
s'enfronten en aquest inici del curs
escolar a la negociació del seu
conveni laboral amb l'ajuntament, que
ha estat denunciat per l'equip de
govern donada la seua pròxima

caducitat. L'objectiu del consistori és
realitzar les negociacions entre
octubre i novembre, per a arribar a
l'aprovació del pressupost municipal
amb els comptes en l'apartat de
despeses de personal renovades. Per
la seua banda la situació dels
alumnes en el conservatori es debatrà
dimarts que ve en la reunió
informativa convocada per l’AMPA,
així com el possible panorama que es
presenta en el centre, on les últimes
notícies des del consistori són
confuses. D'una banda, l'alcalde del
municipi, Marcelino Domingo, es va
mostrar d'acord a lluitar per la
supervivència del centre educatiu i la
negociació del model de finançament
amb la conselleria d'Educació, ja que
és el consistori qui es fa càrrec de les
despeses d'un servei que és
comarcal. “L'ajuntament està buscant
finançament, i no llençant els diners
com s'ha fet fins a ara” va assegurar.
Per un altre, l'edil d'Hisenda, José
María Serrano, va plantejar la
possibilitat d'eliminar el cicle
Elemental, atenent que les escoles de
música de la comarca imparteixen la
major part de les especialitats. I el
conseller d'Educació, José Císcar, es
desmarcava si es fes càrrec de les
despeses derivades del conservatori i
només garantia que “en el pressupost
del 2012 seguirà estant la mateixa
partida pressupostària per al
conservatori de Benicarló, i
intentarem augmentar-la un poc”. Així
les coses, el consistori serà qui haja
de buscar la solució a una situació
que cada any li costa a les arques
municipals més de mig milió d'euros.

ve de la pàgina anterior

A l’hora de tancar esta edició, el 40% dels alumnes no tenien professor. 

Va començar la competició
en la Primera Divisió
Autonòmica, en la seua
primera fase a nivell provincial,
i el Benicarló no va poder en la
seua pista contra l'Almassora
que el guanyà el partit per un
clar 33-25, sent l'únic equip
que no va poder guanyar en la
seua pista. En els altres partits
es van donar aquests resultats:
Betxí 27-Vila-real 25; Castelló
24-Alqueries 22; Benicàssim
30-Vinaròs 28.

La segona jornada tindrà
aquests enfrontaments: Betxí-
Alqueries, Vila-real-Benicarló,
Vinaròs-Castelló, i Almassora-
Benicàssim. 

text i foto VICENT FERRER

El Handbol Benicarló perd a casa contra l’Almassora

Amb l'arribada de la tardor les
partides de pilota valenciana han
tornat al frontó de l'IES Joan
Coromines, i amb això l'emoció del
nostre esport autòcton. Per a
aquesta primera matinal el Club
Arrea-li Bona va preparar un bon
programa de partides per parelles. 

Cal començar per l'última, atès que
va ser la més igualada de la matinal,
en la qual Àngel i Tito van haver de
donar-lo tot per aconseguir imposar-
se a Cheto i Sospedra per 34-32. Una
partida amb punts quasi sempre molt
treballats i que va saber rematar amb
un bon servei el jove Àngel. 

Per la seua banda Esteller i Peña
no van tenir moltes dificultats per
imposar-se a Juan i Penya per un clar
31-20 i això que Esteller venia de
jugar el dissabte una partida que es
va disputar a Onda. Per la seua
banda el veterà Garrido juntament
amb Karce van aconseguir guanyar
davant Víctor i Xarli per 31-25. 

text i foto VICENT FERRER

Amb la tardor torna a Benicarló la pilota valenciana



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha reclamat a
conselleria que traga a licitació lla direcció dels treballs
de restauració de la Capella de Sant Francesc.
Marcelino Domingo, alcalde del municipi, reivindicava
aquest tràmit administratiu durant la visita que va
realitzar l'arquitecte encarregat de la redacció del
projecte de restauració. El consistori ja ha aconseguit
els fons necessaris per a la seua execució i de fet, esta
setmana s’ha signat el conveni amb l'empresa que
aportarà la inversió. L'alcalde va recordar que “s'ha
efectuat un important esforç per dotar de finançament
aqueixos treballs que resten per executar” perquè el
monumental conjunt quede totalment restaurat. Les
accions aniran encaminades a la recuperació de la nau
central, els laterals i el cor de la capella, una xicoteta
joia Barroca executada com complement a l'antic
convent de franciscans al que es troba adossada i que
ara ha estat reconvertit en Museu de la Ciutat de
Benicarló (MUCBE). “Abans de les eleccions ja vam
mantenir una reunió amb la directora general de
patrimoni, perquè des de l'Ajuntament només volem
que la conselleria de Cultura traga a licitació la direcció
d'obra”, comentà Domingo. 

Si l'administració autonòmica accedira a aquesta
petició, “podríem escometre els treballs que resten i
que la capella poguera ser una estada a utilitzar dins
del MUCBE, tant per a entitats com per a concerts
perquè té una molt bona sonoritat”, va indicar
Domingo. L'alcalde va considerar que la inversió que

realitzaria conselleria amb aquesta adjudicació és
mínima “en comparació del cost dels treballs que resta
per executar i que s'han aconseguit via contactes i
negociacions de l'Ajuntament”. Durant la visita a la
capella, l'alcalde va recordar que els treballs de
restauració passen per la millora de la instal·lació
elèctrica, el l’adequació de l'entorn de l'altar i la
substitució del terra, per a deixar-lo en condicions per
a la seua utilització. Cal recordar que el conjunt
conventual de Sant Francesc va ser declarat BIC en el
2007, pel que té una figura especial de protecció. No
obstant això des d'aqueixa data, no s'han realitzat
inversions públiques per a la conservació del
monument. A més, la restauració que ara s'afrontaria
és l'única fase que resta per rehabilitar del conjunt
monumental. 

text i foto  NATÀLIA SANZ

ULTIMEN ELS TRÀMITS PER RESTAURAR LA CAPELLA DEL CONVENT

3 BENICARLO FUTBOL SALA: Gus, Vadillo, Hugo,
Lolo, Messias, cinc inicial, Javi Alonso, Gonzalo, Víctor i
Chino.

1 AZKAR LUGO: César, Juanpe, Ossorio, Jhony,
Jacobo, cinco inicial. Kiko, Jandri, Antonio Diz, Aramburu i
Xuxa.

ÀRBITRES: Rabadán Sáinz i Sánchez Ayala, del col·legi
valencià. Ensenyaren tar tarja groga als locals Javi Alonso i
Gonzalo; als visitants Juanpe, Ossorio, Antonio Diz, César i
Jacobo; roja directa a Javi Alonso (min. 26).

GOLS: 1-0 min. 4, Víctor. 2-0 min. 15, Lolo. 3-0 min. 18,
Jacobo, pròpia porta. 3-1 min. 25, Juanpe.

INCIDÈNCIES: Partit disputat en el Pavelló Poliesportiu
Municipal davant mil espectadors.

En la quarta jornada de Lliga el Benicarló Futbol Sala va
sumar la primera victòria de la temporada, davant un rival
corretjós que mai va donar el partit per perdut, però que
també, igual que els benicarlandos, no va saber aprofitar les
oportunitats de gol.

L'equip cadufero va eixir a per totes des de l'inici
buscant un gol que els donara ales, cosa que van aconseguir
en jugada assajada a l'eixida d'un córner. Gol que espavilà
els gallecs, que van passar a tenir oportunitats per empatar
el partit, però es van trobar amb un Gus sensacional que va

anar traient rematades de Xuxa, Juanpe, Antonio Diz o Kiko,
a qui per dues vegades li va traure el baló. I com sol passar
en el món de l'esport qui no encerta acaba encaixant gol.
Una falta quasi en el centre del camp la va traure Vadillo
sobre Lolo qui, de dur tir, va sorprendre a César. Li va seguir
altra oportunitat de Messias, però la seua rematada la va
repel·lir el pal. Va tornar a rematar dos minuts més tard a
passada de Jacobo i col·locant el 3-0. El baló ja anava d'una
porteria a una altra i Xuxa fallava un gol cantat, Vadillo
rematava al travesser i en l'última jugada de la primera part
Gus treia a córner una rematada d'Antonio Diz.

Després del descans l’Azkar Lugo va eixir a per totes,
però potser li sobrà a Jacobo xuclar massa el baló, tanmateix
en un minut Chus desbaratava tres ocasions de gol
d’Ossorio i Jacobo en dues ocasions. Escurçava distàncies
l'equip gallec als 25, després d'una jugada assajada,
marcant Juanpe. Aqueix gol va esperonar els caduferos que
de nou van passar a tenir clares oportunitats, així com el
nombre de fallades cara al portal de César. 

Va arribar la justa expulsió de Javi Alonso, però Azkar
Lugo no va saber aprofitar l'avantatge numèric durant dos
minuts i de nou van tornar les oportunitats més pels locals
que no van acabar de tancar el partit. Mentre que els visitants
donaven l'esglai als 31 minuts amb una rematada d'Antonio
Diz al travesser. Després en una contra Messias rematava
fora, que de nou va provar fortuna i César va rebutjar el baló
que Vadillo va enviar per sobre de la porteria. 

text i foto  VICENT FERRER

El Benicarló FS va guanyar el primer partit, tot i perdonar moltes ocasions
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ESPORTS LOCAL

Benicarló ha trencat les
expectatives, demostrant
que hi ha alumnes
potencials per a impartir les
especialitats oferides des
de l'Escola Oficial
d'Idiomes. Les escasses 35
places que s'han oferit per
primera vegada en el cicle
avançat d'Anglès, es van
omplir en pocs minuts.
Molts van ser els que es
van quedar fora d'aquesta
opció educativa, malgrat
dur anys esperant la
proposta. En general, es
tracta d'alumnes que en el
seu moment van completar
els cicles bàsic i intermedi i
que per falta de mitjans, no
es van desplaçar a Castelló
a continuar els seus estudis
d'avançat. Ara, amb
l'engegada del cicle a
Benicarló, s'han llançat de nou a estudiar per a
completar la seua titulació. De fet, l'anglès continua sent
l'idioma que desperta més interès entre la ciutadania en
l'aulari de Benicarló. Rocío Martínez, regidora
d'Educació, va explicar que les tres aules del primer
curs del nivell bàsic d'anglès estan completes, sumant
un total de 105 alumnes. En el segon curs, hi ha tan sols
tres vacants. Pel que fa al primer curs del nivell
intermedi, amb tres grups oferits hi ha 6 vacants, mentre
que en el segon curs, d'un grupnomés, totes les places
estan cobertes. 

En el nivell avançat, les places es van esgotar el
mateix dia de la matriculació i als pocs minuts d'obrir-se

el termini. “El nivell avançat ha superat totes les
expectatives i ja està complet, si bé tots aquells que han
quedat fora poden cursar la modalitat online participant
d'un aula virtual, que és altra de les alternatives que
ofereix l’EOI de Castelló”, va recordar Martínez. Pel 
que fa a la titulació en francès, s'han matriculat en el
primer curs del nivell bàsic un total de 46 alumnes per a
les dues aules pel que es disposa d'un total de 2 i 13
vacants, per a segon bàsic 27 i 19 vacants, mentre que
en primer del cicle intermedi hi ha encara 19 vacants i
en segon intermedi sol 28 places lliures. Per el curs
d'italià, que per primera vegada s'ofereix a Benicarló,
encara hi ha disponibles places per a les dues aules del
nivell bàsic.

text NATÀLIA SANZ

HI HA ALUMNES INTERESATS EN ELS IDIOMES

Més de 40 nedadors i nedadores van
realitzar una eixida per la Serra de Irta
com part de la preparació física per
afrontar la nova temporada. 

Així, el passat 1 d'Octubre de 2011 el
Club Natació Benicarló amb un grup
composat per més de 40 nedadors i
nedadores es van desplaçar en autobús a
la veïna ciutat de Santa Magdalena de
Polpís des d'on van iniciar l'ascens cap el
castell de Santa Magdalena, a 325 m, per
una senda que discorre per un lloc molt
agradable que permet l'observació de la
flora del parc. 

A l'arribada a la fortificació d'origen
àrab i modificat per diverses ordres com
la  de Calatrava, Tremp i Montesa va
arribar al seu final en el S. XVI on va ser
abandonat, sent propietat en l'actualitat de la Diputació de
Castelló. L'entrada al mateix es va realitzar per la seua porta
a través del seu arc de mig punt.

Posteriorment discorrent per les senderes del parc van
arribar a l'Ermita de Sant Antoni a 321 m. d'origen medieval
constant d'ermita, casa de l'ermità i *hospedería. Se suposa
que va estar poblada pels monjos de Poblet en el S.XIII. Ja
durant la Guerra de la Independència, després d'haver estat
conquistada pels Francesos en 1812, es va intentar una

rebel·lió, però va ser descoberta i els Francesos van expulsar
a tots els barons d'entre 16 i 50 anys, que es van establir en
les hortes de la Serra d’Irta i Benicarló. El primer d'Abril
celebren el seu romiatge. 

I amb esta xicoteta classe d’història, ja per a finalitzar,
albirant una panoràmica impressionant del litoral i al fons la
ciutat de Peníscola, va finalitzar la ruta de 8,2 Km pel Camí del
Pebret. 

text CNB

EL CLUB NATACIÓ BENICARLO PER LA SERRA D’IRTA

www.laveudebenicarlo.info



pàgina 6    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 15

LOCAL OPINIÓ

Senyora, li seré franc, estic fins
més amunt dels nassos de la
merda. De la merda en general –la
societat civil, militar i eclesiàstica-
però en especial d’aquesta merda
nostra que ens persegueix en
forma d’abocadors insalubres, de
jéisers boxes (es deia així?) i de
negocis bruts i baixos que es fan
sobre i amb la merda en general.
No s’ho agarre a mal, però no
m’he llegit el tema de la setmana.
Tant la qüestió de les
escombraries com el de la costa
nord em superen i m’he fet la
ferma proposta de no invertit ni un
segon de la meua desgraciada
existència a sentir tantes i tantes
bajanades que no tenen més que
un objectiu clar, moure diners i
més diners i que aqueixos diners
es moguen per quedar-se en
determinades butxaques
–suposo- que ni sé quines són ni
m’importa. Perquè no se’n riga el
dimoni m’he mirat les lletres
grosses de la portada. S’assegura
que s’enfonsa l’abocador de
Cervera. Què es vol jugar que no
en serà ningú el culpable? No hi
ha uns tècnics que hagen mirat si
el terreny és l’idoni per fer
determinades obres? Suposo que
sí. No hi ha algun organisme
encarregat de vigilar que la tasca
d’aquests tècnics siga
professional? També ho suposo.
Doncs si la cosa és així, en un
país normal, algú que juga amb
els diners dels contribuents seria
conduït sense cap preàmbul
davant d’un jutge. Ací no, no
passarà. Que s’ha solzit un tros de
terra? No passa res, ho tornarem
a fer tot i, a més, quedarà clar que
caldrà afegir més ciment. Que els
ecologistes diuen que si ara que
encara no hi ha cap pes damunt
de tot allò ja tenim problemes, què
passarà després? Ah, tots sabem
qui són aquesta colla de grenyuts,
que si per ells fóra encara

estaríem vivint en l’edat del
bronze com a molt. El que sí que
he fet ha estat mirar la fotografia.
He comprovat una vegada més
que el sentit del ridícul, juntament
amb el sentit comú, no és una de
les virtuts de la nostra classe
política. Això que es posen el casc
i l’armilla reflectant per visitar unes
obres mentre van vestits amb
jaqueta i corbata em fa molta
rissa. Ara bé, ara bé, n’hi ha
alguns que porten l’uniforme
reglamentari  (el president de la
diputació) i uns altres que no
(l’alcalde de Peníscola, perdó,
perdó, volia dir el vicepresident de
la diputació); uns o altres segur
que no compleixen les normes
mínimes de seguretat. Au, també i
per això davant del jutge. 

Es veu que la cosa de
l’educació està encara molt
moguda. Moguda dels pares i
mares dels alumnes del
conservatori, moguda per la
ditxosa escola oficial d’idiomes.
Ací, amb perdó, està ple de
mogudes. I ho dic en el bon sentit
de la paraula, que quede clar.
Pensava jo ara, no sé per què,
que es queixaven fa dues
setmanes els membres del
claustre del Marqués perquè els
han posat un línia més de
cagonets. Jo no sé quin és el
motiu pel qual s’ho agarren així.

Fent bones obres com aquesta,
els mestres i les mestres es
guanyaran el cel i a més, estic
segur que des del col·legi de les
mongetes resaran perquè tot els
vaja bé i puguen treure’n el màxim
rendiment acadèmic d’aquestes
criatures. Elles, pobretes, també
se’ls hagueren quedat, però és
clar, si no els ho ha proposat
ningú, què han de fer?

Em penso que m’he desviat de
l’objectiu inicial d’aquesta epístola
que, com sap, no és altre que
comentar una mica els continguts
de La Veu de Benicarló de la
passada setmana. El que passa
però és que hi ha coses que no
tenen data de caducitat i la meua
capacitat de sorpresa, gràcies a
Déu, encara no ha tocat fons. 

Un parell de cosetes per
acabar. He gaudit d’allò més, com
em passa tots els anys, amb els
viatges de Joan Heras. Tot ho
volta, es veu que no es pot quedar
per Barcelona tranquil·let i
necessitat, cada estiu, travessar
l’Atlàntic. Magnífic el còmic de
Burriel, no només pel missatge
sinó per la preciosa caricatura del
vellet que no pot ser altre més que
Josep Pla; clavadet, clavadet. 

I ja està. Sé que hi ha moltes
notícies, molts de tafaners i molts
d’esports, però ja no cal dir res
més. No troba?

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

text EL LECTORBenicarló va inaugurar les instal·lacions del Centre de
Dia després d'anys de tramitacions i obres d'adaptació
en el local del carrer València. Vuit usuaris gaudeixen ja
de les instal·lacions gràcies a l'esforç “de l'ajuntament”,
va reconèixer Sarah Vallés, regidora de Benestar Social.
El centre, amb capacitat per a 16 usuaris, inicia la seua
marxa amb tan sols 8 de les places cobertes
“condicionats per la subvenció rebuda per la
conselleria”, va assegurar Almudena Egea, directora del
OACSE. En aqueix sentit, la regidora va reconèixer que
“no es cobrix tota la demanda, però podem cobrir les
necessitats de la Tercera edat” gràcies a la resta de
serveis existents per a aquest segment d'edat. El nou
centre presta els serveis d'acollida, atenció social,
familiar, mèdica, i activitats socioculturals. A més,
subministra desdejunis, menjar i berenar als usuaris.
Vallés va recordar que el servei està destinat a “alentir
l'ingrés dels usuaris en una residència, facilitant que
puguen seguir convivint amb les seues famílies”.
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, va assegurar
que “és un dia important per a Benicarló. Esperem que
gràcies a aquest recurs Benicarló seguisca sent un

referent en temes de Benestar Social”.
Per la seua part, la portaveu socialista de Benicarló,

Xaro Miralles, ha afirmat que “l'alcalde ignora la Llei per
a inaugurar un centre que està en funcionament des de
fa més d'un mes”, incomplint flagrantment la Llei
Electoral. Per aquest motiu, ha exigit al PP que “deixe
de fer paranys i d'intentar enganyar als veïns”. De fet,
asegura, la inauguració vulnera la prohibició
arreplegada en l'article 50 de la LOREG, que ha estat
reformat per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, la
finalitat expressa del qual d'aquesta reforma no és altra
que “evitar la incidència dels poders públics en les
campanyes electorals mitjançant la realització de
campanyes institucionals i d'inauguració d'obres”, i
“reduir la publicitat i la propaganda electoral durant el
període electoral”. Així, s’estableix que “des de la
convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les
mateixes queda prohibit qualsevol acte organitzat o
finançat, directa o indirectament, pels poders públics
que continga al·lusions a les realitzacions o als
assoliments obtinguts, o que utilitze imatges o
expressions coincidents o similars a les utilitzades en
les seues pròpies campanyes per alguna de les entitats
polítiques concurrents a les eleccions”.

text NATÀLIA SANZ

INAUGURAT I DENUNCIAT EL CENTRE DE DIA 
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L'ajuntament de Benicarló ha reclamat la devolució
de l'edifici cedit a la conselleria de Governació per a la
instal·lació de la Policia Autonòmica. Ho ha fet quan ja
s'han complit dos anys de la seua cessió efectiva, i
més de tres des que es van iniciar els primers tràmits.
Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, ha confirmat
que “Hem fet un escrit a la conselleria perquè es
definisca sobre el tema” i explique si finalment
s'instal·larà en els locals cedits la futura comissaria
autonòmica. “Nosaltres com ajuntament no anem a
tenir un local desocupat. I si no, l'ajuntament vol
recuperar-lo per a altres usos”, va assegurar. Els locals
cedits són la planta baixa i els dos primers pisos de
l'edifici administratiu municipal construït recentment en
el carrer del doctor Pera. L'estructura, que es va alçar
gràcies al Pla E, es va dissenyar en principi per a
acollir la seu de diferents entitats socials i culturals del
municipi, però el consistori va considerar necessari
situar en ell les dependències d'Urbanisme i Medi

ambient, a causa de la falta d'espai en l'edifici de
l'actual ajuntament. Després de la petició de la
Generalitat Valenciana, es va oferir els locals ara
cedits. Al maig del 2008, la llavors directora general de
Seguretat va visitar les obres i va qualificar d'adequats
els locals per a albergar la seu de la futura comissaria
comarcal de la Policia Autonòmica. Ja en aquella data
es va xifrar en 40 el nombre d'agents que es
destinarien a aquesta població. En planta, els locals
sumen més de cinc-cents metres quadrats. A l'abril del
2009, el consell treia a licitació l'acondicionament dels
locals cedits per l'Ajuntament de Benicarló. El preu de
la licitació dels treballs era de 500.000 euros. Les
intencions de l'administració autonòmica en aqueixa
data eren acabar l'acondicionament en 2010 i posar la
comissaria en marxa a finals de 2010 o principis de
2011. El consistori a data d'ahir, no tenia notícies sobre
les intencions actuals de la Generalitat i segueix
esperant resposta al requeriment sobre la devolució
dels locals. L'alcalde va concloure que “se'ls ha donat
uns mesos de termini perquè els retornen”.

text  NATÀLIA SANZ

RECLAMEN LA DEVOLUCIÓ DEL LOCAL DE LA POLICIA AUTONÓMICA

El candidat de Compromís diu que “només cal
veure com Chaves contradiu Blanco, Aguirre i
Cospedal treballen pel Corredor Central, i Rajoy
manté una ambigüitat calculada”

El recent escollit cap de llista per Castelló al
Congrés dels Diputats per Compromís, Roger Mira,
ha declarat que “davant de les ambigüitats que
mantenen tant el PP com el PSOE sobre el tema del
Corredor Mediterrani, hem de ser conscients que la
batalla per a que aquest eix comunicacional passe
per Castelló i la resta del territori valencià no està
encara guanyada, ni molt menys. Certament, tenim
al nostre favor els arguments econòmics, des
d’aquest punt de vista es tracta del trajecte més
lògic i coherent; però, per desgràcia, en el món
polític espanyol no són sempre, ni molt menys, les
consideracions econòmiques les que tenen
preferència. I, en aquest sentit, moviments tan
preocupats com les declaracions de Chaves
desautoritzant Blanco i defensant un Corredor
Central sense cap sentit econòmic però continuador
del sistema radial tradicional, o les pressions

d’Aguirre i Cospedal, dos pesos pesants dins del
PP, en favor del pas per Madrid d’aquest Corredor,
davant del silenci ambigu de Rajoy, són realment
preocupants”

Mira ha assegurat que “davant de tanta
ambigüitat de les dues formacions estatals, des de
Compromís continuarem exigint amb la mateixa
fermesa de sempre el ple suport del govern
espanyol al Corredor Mediterrani, que considerem
bàsic per al desenvolupament econòmic de les
poblacions de Castelló, i en aquest sentit exigiré als
caps de llista per Castelló del PP i del PSOE que es
posicionen clarament no només en favor d’aquest
Corredor, sinó que facen seua l’exigència que els
programes electorals de les seues formacions
recollisquen la seua necessitat i la seua prioritat per
davant de qualsevol altra proposta comunicacional
amb la resta d’Europa. Els castellonencs hem de
ser conscients de tot el que ens juguem amb el pas
d’aquest Corredor per la nostra terra que, cas de no
fer-ho, ens deixaria en un autèntic cul de sac, aillant
la nostra indústria i la nostra agricultura dels grans
mercats europeus, amb totes les conseqüències
negatives que comportaria aquest aillament”

Roger Mira: La batalla del Corredor Mediterrani no està encara
guanyada, les ambigüitats del PP i del PSOE continuen sent molt
preocupants”

text  COALICIÓ COMPROMÍS

L'ajuntament de
Benicarló ha reclamat
la devolució de l'edifici
cedit a la conselleria de
Governació per a la
instal·lació de la Policia
Autonòmica.



que, amb l’anagrama de
l’Ajuntament, publica l’objectiu
de l’obra. Llegiu-lo bé:
Embelleciment de redona (sic).
El blaveret que encara deu
quedar en el cor de Vicent Flor
es devia estarrufar de gust en
passar per davant del cartell
quan va entrar a la ciutat...

Ficus atacat
Certament la brigada de la

neteja benicarlanda actua ben
aviat quan nosaltres obrim la
boca, de vegades quasi sense
obrir-la ja han apanyat allò que
està malament i ja pensem en
denunciar-ho. Doncs al que
anàvem, a vore si el
responsable polític de torn, eixe
de les empreses
concessionàries, Marçalet, és
posa les piles una mica i dóna
l’ordre a qui corresponga
perquè tracten tots el ficus de
molts del carres del poble que
estan patint una mena de plaga
d’un bitxo que els fa una
espècie de teranyina blanca i
se’ls acaba carregant. A
l’avinguda de Catalunya
qualsevol dia només quedaran
les soques... i al poble el soca.
Ah, i ja que estem, la tapa dels
nous contenidors de la brossa
del carrer Pius XII, pròxims al
Cèsar Cataldo, està perdent el
paviment i el terra queda en
mal estat. Això fa lleig en una
obra acabada de fer.

Retallades
Potser a festes hem tingut un

bou embolat més, o deu, no ho
sabem. El que sí que sabem és
d’on ha tret els diners la
comissió de festes: del que
deixa de pagar als comerços on
fa gasto. Hem sentit dir que a
un restaurant pròxim a
l’esplanada del port els dies de
bous van quedar a deure tres
esmorzars, tres, que es van
pegar, per sufocar la calor i

recompensar-se de l’esforç,
dames i comissió. De bona gent
és pagar el que es deu, no?

La crònica de sempre
Hem vist de reüll el Crònica

de Benicarló de setembre i
octubre i podem confirmar el
que la resta d’Espanya ja
comença a intuir: mentre la crisi
assola la pell de brau, ací tot
són flors i violes; mentre
l’educació està en flames a tot
arreu, ací els polítics es
manifesten de la mà de xiquets
i pares per la construcció d’un
col·legi que el seu mateix partit
atura; mentre a altres llocs la
sagnia pressupostària de
l’escola pública posa la pell de
gallina, l’autorització ací a un
centre concertat d’una unitat de
batxiller sense necessitat no
enterboleix un inici de classes
primaveral... en una ciutat on,
com a ca Fontdemora, el deler
per deprendre noves llengües
satura les aules d’una escola
d’idiomes que no existeix. La
glòria, xe! 

Anuncis
Per ací va un cotxe de

l’ajuntament anunciant els
partits de futbito. Si un cotxe de
l’ajuntament pot anunciar els
partits de futbito, per què no
anuncia tots els divendres que
La Veu ja està al quiosc? Per
què no anuncia els
enterraments? Ara es mort la
gent i no ens assabentem de
res. També podria anunciar les
presentacions falleres, les
partides de pilota, els concursos
de pesca, els tirs al colomí, les
farmàcies de guàrdia, ... i per
què no l’arribada de la
Cheperudeta? Cal preparar-nos
per a tan grandiós
esdeveniment. 

El que no està bé es que
mentre dinen els xofers al bar
aparquen el cotxe de
l’ajuntament, de tots,  en zona
de vianants, a la zona de
l’auditori, quan a 12 metres hi
ha lloc per a aparcar. Que
s’herniaran de pegar quatre
passes? 

ve de la pàgina anterior
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Paula Gilabert Bellvis, Fallera Major Infantil de
Benicarló i Ingrid Vizcarro Coll, Fallera Major de
Benicarló 2012, van presidir el primer dels seus
actes oficials. 

En l'Auditori Municipal es va presentar el cartell
anunciador de les Falles del 2012, guanyador del
concurs organitzat per la Junta Local Fallera. Aquest
any serà el dissenyat per Juan Diego Injelmo qui,
amb el nom de ‘Festa i Flama’, ha intentat plasmar
la intensitat de la festa fallera en la ciutat. El
guanyador s'ha dut un premi de 400 euros. Cal
destacar que al concurs s'han presentat 31 cartells,
la majoria d'autors benicarlandos. El accésit ha estat
per a ‘Sentiment del nostre poble’, d'Andrés
Cornelles, de Benicarló. Durant l'acte també es feia
lliurament simbòlic de les bandes acreditatives a les
Falleres Majors de Benicarló i les seves respectives corts
d'honor. Els parlaments oficials del president de Junta Local
Fallera, Pedro Manchón, i l'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, servien per a retre homenatge a dos insignes fallers

desapareguts en aquest mes de setembre. Amb aquest acte
s'iniciava el compte enrere per a les Falles del 2012, que
durant el pròxim mes de novembre viurà la proclamació oficial
de les Falleres Majors de Benicarló.

text NATÀLIA SANZ

JA TENIM CARTELL DE FALLES

Dissabte, 24 de setembre, es va inaugurar l'Ateneu
Cultural de Benicarló. L'acte en que es va presentar
aquest prometedor espai que pretén ser un lloc de
trobada i de difusió de la nostra llengua, i la nostra
cultura, va estar amanit per l'actuació de Miquel Iruela,
Pere Ferrer i Lluís Batalla que van musicar uns poemes
que ens van passejar amb l'ajut dels acords i les
paraules pel llarg i ample de la nostra història. Des de
Vicent Andrés Estellés, a l'Anselm Turmeda, passant
per Joan Vinyolí entre d'altres. I tot això, com ha de ser,
acompanyat d'un berenar, proper i íntim, que va servir
per a intercanviar inquietuds i ensumar projectes.
L'Ateneu, situat al Carrer Sant Jaume, pel moment
obrirà només per als actes programats i no tindrà horari
d'atenció al públic. 

text REDACCIÓ

Inaugurat l'Ateneu Cultural de Benicarló



La geperudeta
Osti quin cacau s’ha muntat

entre el conclave tafaneril sobre
la vinguda de la geperudeta
(sentiu: xeperudeta), convidada
per la falla La Barraca i el poc
ressò que ha tingut pel que fa a
un pograma d’actes valencià
bien entendido i d’acord amb
l’esdeveniment. Els tafaners ens
hem posat en contacte amb
l’altre grup de treball que escriu
per aquest pamflet, el que
s’encarrega dels laberints fallers,
l’Univers fallero, i ens han
constatat que ja han posat fil a
l’agulla per portar a termini en el
més breu temps possible una
anàlisi de tan grandiós i magne
acte.  

La geperudeta (2)
Ara, del que ens hem

assabentat els tafaners, a banda
del fet que no li han fet el
programa, és que sembla que
volen muntar una mena de
processó o batalla de flors on
haurien de participar totes les
entitats del poble... les que
vulguen, no obliguen ningú, amb
les seues dames i un
acompanyant. A l’estil desfilada
de les entitats de festes, però en
fallero i amb ofrena floral. I és
que aquest món faller com un
monstruós vòrtex tot s’ho engolix
i o defeca a la seua imatge i
semblança.

La geperudeta (i 3)
En realitat, també sabem, que

qui ens visitarà no és l’original de
la Maedeueta, sinó l’avatar que
té quan fa turisme: la Peregrina.
Tot açò no podem deixar
d’interpretar-ho en el context que
recentment ha exposat Vicent
Flor sobre el triomf social del
blaverisme més enllà de l’Horta
de València. I és cert, qui
coneixia fa 15 anys, només tres
lustres, l’advocació geperuda de
la Mare de Déu? No dubteu que

ha estat gràcies al poder
d‘irradiació que aquesta versió
del populisme ha trobat en els
successius governs valencians
que un grup de benicarlandos
han decidit convidar-la al poble.
Així ens han fet. 

La geperudeta (i 4)
De tota amanera els tafaners

amb açò de la geperudeta no
ens ho agafem, ni molt menys, a
broma. I si no, llegiu el que hem
sabut de buena tinta. Es veu
que  quan van anar els del PP a
València a reclamar un fum
d’inversions algú dels de la roba
cara, lease trajes, mentalment
va dir “todo ese dinero que piden
ni de conya!, antes irá la

geperudeta a Benicarló”. I
Domingo fermament va demanar
un gest abans de les eleccions
... i va ser quan van decidir
enviar-nos la geperudeta. Les
inversions...  .

Noves glòries
Dissabte passat va verificar-

se, que hauria dit el clàssic,
potser com a contraprogramació
de l’acte faller a l’Auditori, la
presentació del llibre d’un
exblavero reconvertit en
valencianista, Noves glòries a

Espanya. Anticatalanisme i

identitat valenciana, publicat per
l’editorial Afers. L’autor, el tal
Vicent Flor anomenat més
amunt, hi demostra fefaentment
que, entre els pobles avesats al
canibalisme, els valencians no
som una rara avis però que en
tot això té molta responsabilitat
el vassallatge retut per tots els
nostres polítics a tot el que ve de
la capital del reino. Com a detall
curiós, destaquem que l’acte,
previst per a les set, va
començar amb uns minuts de
retard però l’encarregada del
MUCBE no va tindre pietat i a les
vuit en punt, en comptes de
sumar-se a la presentació i
aprendre una cosa o altra, es va
repenjar de la porta de la sala
amb males cares. Havia de
tancar. I la reflexió ve sola: ¿com
és possible que un centre
cultural on es realitzen actes
d’aquesta mena haja de fer
horari d’oficina pràcticament?
¿Van tindre la mateixa pressa a
tancar l’Auditori i expulsar falles i
falleres del recinte?

En valencià rotonta 

Ja n’hem parlat, del misteri
que oculta la parança muntada a
la rotonta del nou vial que puja a
la casa de la Guàrdia Civil. Què
deuen preparar allí dins? Del
que no havíem dit res encara és
del rètol que penja de les lones i

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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La seua estampa més bonica i amable l'ofereixen
quan desfilen vestits de gal·la amb motiu de la
festivitat de les Forces Armades. 

Aquests dies, no obstant això, una unitat compleix
amb una important missió: vetllar per la seguretat en el
camp en la comarca del Baix Maestrat. El motiu de la
seua estada és intentar combatre els elevats índexs de
robatoris en el camp que s'estan produint en les últimes
dates. Dos cavalls patrullen pels termes rurals
emmarcats en la zona que va des d'Alcalà de Xivert pel
sud, Vinaròs pel nord i Rossell per l'oest. El seu treball,
no obstant això, se centra especialment en la vigilància
de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, que és on s'han
produït més robatoris. Els agents asseguren que “és un
servei més lent, però més segur i que et permet visitar
moltes zones” a les quals un vehicle no pot accedir. De

fet, afirmen que “intentem evitar carreteres i camins
asfaltats. Pels camins és per on millor treballem”. I no
perquè els cavalls no estiguen acostumats a la gent.
“Entrenem situacions de tumults i molta gent, perquè
també fem serveis de seguretat ciutadana amb
aglomeracions de gent”, com puguen ser
manifestacions. La prevenció d'incendis forestals és
altra de les seues tasques habituals. La seua presència
en el Baix Maestrat s'emmarca en Pla Contra els
Robatoris en Instal·lacions Agrícoles i Ramaderes
aprovat pel ministeri de l'Interior. Un dels ‘efectes
col·laterals’ que ha tingut la seua presència en el Baix
Maestrat és la detecció i confiscació d'una plantació de
marihuana en un camp del terme municipal de
Benicarló. La facilitat d'accés de la unitat a terrenys
inaccessibles habitualment per als cossos de seguretat,
ha fet possible aquesta actuació. Cal destacar que en
aquestes dates és quan s'intensifiquen les accions de
confiscació, ja que és quan les plantes adquireixen
maduresa per al consum.

text NATÀLIA SANZ

ESQUADRÓ DE CAVALLERIA A BENICARLÓ

Un dels ‘efectes col·laterals’
que ha tingut la seua presència
en el Baix Maestrat és la
detecció i confiscació d'una
plantació de marihuana.



M I S C E L · L À N I A

En la línia de flotació del Conservatori

Mentre els professionals del Conservatori “Mestre Feliu”,
del nostre conservatori de Benicarló, fans mans i mànigues
per donar un ensenyament de qualitat, i d’aguantar el que
els ha vingut al damunt en forma d’ineficàcia administrativa,
o d’ineptitud o de mala llet. Tenint en compte el temps que
ha tingut l’administració local, l’ajuntament per a més sigles,
per tindre a punt la plantilla del personal completa i en ple
funcionament al principi de setembre, o siga el primer dia de
curs, no podem més que afirmar amb rotunditat que les
paraules del regidor Serrano han estat un clar exponent,
amb el beneplàcit del nostre alcalde -per allò de qui calla
atorga- de quant li importa l’educació al nostre govern
municipal: no res. O molt poc, no cal exagerar. 

Vergonya aliena és el que podem sentir els benicarlandos
en veure el flac favor que se li ha fet a aquesta institució i al
seu professorat per part del nostre govern municipal del PP
en deixar-los en l’estacada pressupostària durant més d’un
mes per no contractar el professorat que hauria de cobrir

vora el quaranta per cent de les classes lectives, sobre una
part bàsica del seu contingut com són les classes de
Llenguatge Musical. Des del mes de juny se sabia quin
professorat faltava per tenir la plantilla al complet al
començament de curs... i no se l’ha volgut/sabut contractar.

I s’ha de dir així de clar i amb rotunditat. Total, per
estalviar-se un mes, si fa o no fa, de sou d’aquest
professorat que al final acabarà per ser contractat. Això sí,
havent, pel camí, tirat pel terra una fama, a totes llums
guanyada i merescuda, per un treball d’anys d’ensenyament
ben fet.

I és que guanyar-se un prestigi no és una cosa que
s’aconsegueix d’un dia per l’altre, és el treball ben fet, són
els recursos de què es disposa, la professionalitat del seu
personal, l’estima de l’alumnat pel que està estudiant, és el
suport institucional que rep, en definitiva, l’aposta d’un poble
per la qualitat del seu ensenyament musical, públic,
municipal. I això s’ho ha carregat de moment i amb força el
PP de Marcelino, sense cap mena de mirament, en un dia.

Cada vegada podem tindre més clar que aquelles
paraules del regidor Serrano, sobre si el conservatori no era
rendible s’hauria de tancar, no era un globus sonda sinó més
bé una premonició del que se’ns en venia a sobre. Està clar
que mentre l’educació és mesure en termes de rendibilitat
econòmica al nostre país no anirem enlloc. I ací, el que li han
fet al nostre conservatori ha estat, sens dubte, llançar-li un
míssil en tota la seua línia de flotació. D’ací al seu
desballestament posterior... només hi ha un pas. Esperem,
de veritat, equivocar-nos. 
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Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Panissola: per tots aquells propietaris d’animals de companyia que creuen que els carrers
són el seu comú particular. No és la primera ni serà l’última vegada que repartim la panissola
per aquest motiu però... és que fa més que fàstic veure les cantonades del carrers totes
pixades i plenes de xumeles de gossos. No hi ha carrer pel que passes que xumela que et
trobes. Això quan està ben constituïda, a la xumela ens referim, però quan el pobre animal va
una mica solt... només cal esperar que passe la maquineta de la neteja i ja tenim el carrer ben
empastifat. Algun responsable municipal serà algun dia capaç d’aplicar l’ordenança que hi ha
i multar a aquesta colla de desaprensius?
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA
“25 ANYS DE

RETRAT”
JOSÉ CALDÉS

MUCBE
DEL 29 DE SETEMBRE 

AL 28 D’OCTUBRE

laveubenicarlo@terra.es

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.


