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Et recordem que la sèrie de

televisió “Líneas” s'emet en

l'espai televisiu "Anem de Bòlid"

en C56 i en TVCS. L’estrena

setmanal es la nit del dijous.

També per internet en

www.vimeo.com/lineas

“LÍNEAS”

-En el videoclub Pacoman,
una clienta i la gòtica Eve,
interpretades per Pilar Tafalla
i Mireia Jiménez, lluiten per
llogar una mateixa pel.lícula.

-En el Mucbe, una
“delegada” interpretada per
Laura Piñana,  es interrogada
per una periodista que es
sembla moltíssim a Natàlia
Sanz.

-En el Coromines, cuatre
joves tracten de resoldre un
enigma.

“LÍNEAS” també en:      www.vimeo.com/lineas

En el capítol 2 de “Líneas”...



EL TEMA

“Totes les nits tenim gelada i
fins que no pare el fred no podem
fer un balanç definitiu dels danys
que ha produït en el camp”, va
detallar. En qualsevol cas les
primeres estimacions “fetes a ull”
indiquen que s'ha perdut més del
50% del producte “que es quedarà
en el camp” i es perdrà totalment.
En principi les primeres
valoracions oficials es realitzaran
dimarts que ve, quan tècnics de la
companyia asseguradora es
desplacen fins a Benicarló per a
valorar els danys produïts en els
fruits. “Deixarem passar uns dies
per a veure realment el dany que
ha fet la gelada”, va explicar
Llorach. Els primers i més
evidents són les fulles negres
externes del fruit, que impossibilita
el seu etiquetatge com a
Denominació d'Origen. Moltes de
les carxofes també han quedat
completament cremades a les
mates. El mal que les baixes
temperatures pot provocar a més
llarg termini és principalment
sobre les mates productores i és
el que els tècnics valoraran la
pròxima setmana. “És que en
algunes zones ja duem moltes nits
seguides que el termòmetre se
situa en quatre sota zero”, va
lamentar Llorach. 

LA TEMUDA ROSADA
NEGRA

El fenomen és conegut en la
zona com rosada negra que,
meteorològicament, indica
l'entrada d'aire sec siberià que
provoca una baixada dràstica de
les temperatures. Els efectes
s'han deixat sentir en el nord de la
província de Castelló i el sud de la
de Tarragona, arribant les gelades
fins el litoral. En aquestes
condicions, els teixits pateixen
cremades més o menys greus que

confereixen a les plantes una
aparença negra. D'aquest fet es
deriva el terme gelada negra, que
és molt temuda pels camperols.
En aquestes circumstàncies, no
es forma gebre –rosada
congelada– en la superfície del
vegetal, que fa les vegades
d’anticongelant, sinó que el fred
intens i persistent ataca
directament a les estructures
internes. A nivell cel·lular,

apareixen cristalls en forma de
ganivets que estripen la
maquinària interna de les
cèl·lules, i les membranes internes
es dessequen a causa del mateix
procés de congelació. El resultat
és la necrosi dels teixits danyats,
que ennegreixen de cop a
conseqüència de la podridura. Si
els danys afecten a parts vitals,
com el tronc i les fulles, la planta
mor. 

LA CARXOFA DE BENICARLÓ PATEIX LA PITJOR GELADA DELS ÚLTIMS 30 ANYS 

És impossible d’avaluar, de moment, el mal que les successives gelades ha provocat sobre la carxofa de
Benicarló. De moment “s'està etiquetant molt poca carxofa amb el segell de qualitat de la Denominació
d'Origen”, va explicar Jorge Llorach, president del consell regulador. 

text REDACCIÓ
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5 BENICARLÓ AEROPORT CASTELLO:
Diogo, Chaguinha, Vadillo, Xapa, Lolo; cinc
inicial; Chicho, Retamar, Javi Alonso, Kike;
Gonzalo i Joselito.

1 PLAYAS DE CASTELLON: Iñaki,
Rubén, Isco, José Revert, Kiko; cinc inicial;
Manolín, Escobar, Oscar, Albiol, Sánchez i
Chica.

ÀRBITRES: Martínez Segovia i Sánchez
Molina, del col·legi castellà-manxeg .
Ensenyaren tarja groga al local Javi Alonso;
alo visitants Oscar i Escobar; expulsaren por
doble amonestació a Isco (min. 23).

GOLS: 1-0 min. 5, Chicho. 2-0 min. 23.
Retamar, de penal. 3-0 min. 23. Lolo. 4-0
min. 28, Chicho. 5-0 min. 31, Kike. 5-1 min.
34,  Manolín.

INCIDÈNCIES: En el Pavelló Poliesportiu
1.300 espectadors. El pilot benicarlando
José Manuel Pellicer va fer la sacada
d’honor desprès de retornar del Dakar. Partit
oferit per Marca TV.

El Benicarló Aeroport Castelló va
sumar la passad setmana una nova
victòria davant el seu rival provincial
Playas de Castellón, després d'un partit
molt obert, amb oportunitats per als dos
equips, però on els jugadors
benicarlandos van saber aprofitar-les
millor. 

Ambdós equips van saltar a la pista amb ganes de
sumar la victòria, i potser tot haguera canviat si als dos
minuts José Revert no haguera rematat fora des de la
frontal de l'àrea, el que els haguera creat dificultats als
locals, però va ser el Benicarló qui va aconseguir obrir
el marcador tres minuts més tard després de jugada de
Xapa que va rematar Chicho. Un gol que va semblar
fondre els fusibles en ambdós equips, que van passar
molts minuts pressionant-se mútuament, amb el que
l'avorriment va acabar per arribar a les graderies. Per
fortuna en la recta final ambdós equips van tornar a
veure porta i els dos porters van aconseguir rebutjar
amb el peu rematades de Lolo, Isco, Rubén i Javi
Alonso. Es va arribar al descans amb la mínima
avantatge per a l'equip cadufero. 

En la represa el Playas va intentar de nou sorprendre
al Benicarló Aeroport Castelló, sense fortuna, i després
d'un servei de banda va arribar la jugada que va trencar
el partit, doncs Isco va agarrar Lolo dins l'àrea
pràcticament davant un dels col·legiats, que li va costar
la segona groga i li va donar al Benicarló l'oportunitat

d'obrir diferència, cosa que va saber aprofitar Retamar
per a transformar el penal. Una jugada que va
desconcertar als del Playas que van perdre el baló sols
traure de centre, aquest li va arribar a Lolo qui de dur tir
va marcar el tercer. Els de Fran Torres van acusar el
colp i sobretot l'eixida d’Isco que amb el seu bon fer
evitava oportunitats de gol. Amb la seua expulsió i dos
gols seguits el Benicarló va passar a jugar amb major
tranquil·litat buscant més gols, arribant el quart després
del centre de Xapa a Chicho que no va perdonar. 

El Benicarló era amo del partit i les arribades se
succeïen i Iñaki es va haver d'emprar a fons dues
vegades davant Vadillo. Malgrat tot el Playas lluitava
sense parar i va tenir les seues oportunitats, però Diogo
i els seus companys van evitar que el Playas marcara.
Tot i així, res van poder fer quan Manolín es va fer amb
un baló i entrant per l'esquerra va batre Diogo de xut
creuat. 

Ja en la recta final va poder incrementar el marcador
el Benicarló, però primer el travesser va rebutjar un tir
de Diogo des de lluny i faltant set segons Iñaki rebutjava
el llançament d'un doble penal per part de Gonzalo.

text i foto VICENT FERRER

El Benicarló, davant el Playas, va saber aprofitar millor les seues ocasions



LA PITJOR GELADA

La tercera gelada de l'any en el
camp benicarlando ha fet molt de
mal a la producció de carxofa.
Sense balanç oficial, els
llauradors ja s'atreveixen a afirmar
que “és la pitjor dels últims 30
anys. Han estat moltes nits
seguides de gelada i això fa molt
de mal a la carxofa”, va assegurar
Jorge Llorach. El termòmetre va
arribar a fregar els sis graus sota
zero en algunes zones del terme
municipal cosa que ha provocat
“danys en el fruit i en la mata” que
és molt sensible a les gelades i
morint per congelació. Així, el
camp benicarlando ofereix una
imatge de desolació en les
plantacions de carxofa. Fruits
negres, cremats per la gelada i
mates desfetes. Els efectes
d'aquesta ona de fred “es veuran
en uns dies, quan entre o deixe
d'entrar la carxofa als

magatzems”, va explicar Llorach.
L'esperança per al màxim
representant del consell regulador
és que “s'haja salvat alguna
xicoteta zona, perquè almenys
puguem etiquetar una mica amb el
segell de qualitat”. No obstant
això, les possibilitats semblen ser
nul·les, atenent que fins i tot el
centre de Benicarló va clarejar
amb les seues fonts públiques
gelades. A l'espera del balanç
oficial, l'estampa desoladora que
han deixat en el camp les gelades
no afectarà a la Festa de la
Carxofa. “Per a la festa hi haurà
carxofa, pot ser que no totalment
blanca com a nosaltres ens
haguera agradat, però tindrà el
sabor de sempre”, va garantir
Llorach. 

TOT DEPÉN DE COM ES
MIRE

La part positiva d'aquests danys
la veien alguns llaurados, que van
afirmar que “si s'ha salvat alguna

cosa, dins d'un mes la
recompensa serà per a Benicarló
en forma d'augment de vendes”. I
és que l'esperança d’aquests
llauradors és que en la resta de
zones productores de carxofa els
danys siguen majors que en l'àrea
benicarlanda, el que afavorirà
l'increment de la demanda en
aquesta zona, augmentant els
preus que percebran els
productors. 

Per a la carxofa de Benicarló,
aquesta és la millor època de l'any
ja que el fred afavoreix les
qualitats del fruit, estrenyent-lo i
conferint-li les característiques i
propietats que la van fer
mereixedora en el seu moment del
segell de qualitat de la
Denominació d'Origen. La resta
de cultius que en aquests
moments es treballen en terres
benicarlandes han resultat
afectats en menor mesura tot i que
també han sofert l’efecte de les
gelades.. 

ve de la pàgina anterior

Es va disputar una nova jornada per als equips
del Club Bàsquet Benicarló amb bons resultats,
malgrat la derrota, per sols tres punts, de l'equip
sènior al que li va faltar una mica de sort per a
guanyar; els juniors van guanyar amb total autoritat
a Sagunt i el cadet es va imposar a un dels clàssics
del bàsquet valencià, al Col·legi el Pilar. 

SÈNIOR MASCULÍ 
El Construccions Malloms va caure derrotat en la

pista de La Llum Basquet Club, una pista en la qual
jugar al bàsquet es converteix en un esport més
complicat si cap. Malgrat tot els benicarlandos van eixir
concentrats des del primer minut conscients del que es
jugaven, al descans es va arribar amb un marcador molt
atapeït. En la segona part es van veure fortes defenses
per ambdues parts, arribant així a un final igualat, en el
qual La LLum es va endur el gat a l'aigua, per a acabar
guanyant 59-56; pròxim desplaçament, enfront del Grup
Boston CI, al Grau de Castelló. 

JUNIOR MASCULÍ 
Els juniors es van desplaçar fins a Sagunt per a

enfrontar-se al CB Morvedre, un equip situat en la zona

mitja-alta de la classificació. Després d'un primer quart
en el qual els xavals van eixir un poc dubitatius, en el
segon van entrar amb les piles carregades i van
començar a ser més agressius en defensa, cosa que es
va traduir en ràpides transicions. En el segon temps
l'equip no es va relaxar i va seguir estrenyent per a
finalment aconseguir la victòria per 52-73; pròxim partit
contra el Port de Sagunt. 

CADET MASCULÍ 
Gran primera part la disputada pels cadets

benicarlandos on van arribar a guanyar per 30 punts.
Amb el còmode avantatge obtingut, després del
descans, els xavals es van relaxar i El Pilar va
començar estrènyer en defensa i moure el baló amb
molta fluïdesa en atac, per a, poc a po,c anar acostant-
se en el marcador. Al final tot va quedar en una mera
reacció i els caduferos es van imposar per 53-43; pròxim
desplaçament a Borriana. 

L’aleví masculí de primer any va caure derrotat
davant el Castelló; per la seua banda L’aleví de segon
any masculí va guanyar davant el Vila-real; l'infantil
masculí es va imposar a l'Almassora igual que va fer
l'infantil femení; en canvi les xiques del cadet femení no
van poder fer-se amb la victòria davant un equip amb
molta tradició de bàsquet com són les Carmelites.

text VICENT FERRER
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L'esperança d’aquests llauradors és que en la resta de zones productores de carxofa els danys siguen majorsEls Júnior i Cadet del basquet benicarlando intractables



DIGUEM-LI SORT
En el partit que vam perdre a casa contra el

Benicàssim B o C vam sortir del camp queixant-nos
de la nostra mala ventura per aconseguir estavellar
tres pilotes als pals. És que som desgraciats, ens
déiem. I si, és veritat, ho som. Aquest passat
diumenge els qui van ensopegar també tres vegades
contra la fusta (són de fusta les porteries?) van ser els
jugadors de l’Alcalà. Quan sortíem del camp després
d’haver guanyat insistíem, mira que som desgraciats,
si la setmana passada no haguérem tingut tan mala
sort, ara aniríem a només tres punts del Vinaròs. 

BARBAMEC
Al partit vaig arribar tard. Tot aprofitant que feia un

fred infernal vaig decidir que m’aniria bé per a la
digestió que em pegara l’aire a la cara. Després de
comprar els numerets per al pernil –tan
escagarransida era l’espatleta que si em toca juro que
l’haguera tornat- vaig alçar el cap i vaig vore un pobre
xiquet, no arribava a la vintena, vestidet de negre, amb
pantalonets curtets i un xiulet disposat a arbitrar tot
allò. Se’l menjaran, vaig pensar o vaig dir. Però no, va
tindre prou personalitat per assenyalar per ell mateix
els fores de joc i els outs sense que li ho digueren
sempre els jugadors amb els seus clàssics iee, àrbitro,
fuera de juego. 

PER OBLIDAR
La primera part va començar bé. Als vuit o deu

minuts  vam marcar –que dispense el lector, però ara
no recordo qui ni com i això que estava a només tres
metres de la porteria. El partit se’ns posava de cara.
Després del gol va arribar el moment del relax. Els
gaspatxers van tirar amunt. Tan amunt que el porter
Jordi va esdevindre la figura en guanyar un parell de
uns contra un. Un pilota al pal, la primera. Una altra
que era més difícil de fallar que de marcar, a porteria
buida, a cinquanta centímetres de la ratlla de gol i
encara la van llençar fora. Però, però, ho diu el tòpic
que tant va el canteret a la font... que a última hora ens
en vam anar als vestidors perdent per un gol a dos. 

NO HI HA DESCANS
Durant la mitja part em vaig trobar Marcos Cano,

sempiterna promesa del futbol local i actual davanter
centre de l’Spòrting. Li vaig comentar que sí, que l’any
que ve ens trobaríem tots, però a segona regional. Ai.
Per cert, que l’Spòrting va tornar a perdre i ara ja no
està en posició d’ascens. En fi. També vaig saludar
Guillamon, exporter nostre, d’Alcalà ell, a qui li vaig fer
notar que el nostre destí era patir i patir. 

DE LA MAMELLA DE LA  TRUJA
Només començada la segona part se’ns va

incorporar al grup que érem un xicot que venia de
dinar (prop de cinc i mitja!) i ens va explicar que estava
embafat perquè amb una colla d’amics s’havien cruspit
tres cochinillos, tendres, que es desfeien a la boca. No
tenien més d’una o dues setmanes. Fins i tot va
descriure amb detall com un dels comensals se’n va
xalar d’allò més menjant-se els caps: la llengua, les
dentetes, els ulls... Qui bé, vam poder oblidar per uns
moments el drama que teníem sobre la gespa de
plàstic. 

CASTIGO DE DIOS...
Es la crusesita que llevas a cuestas María de la O.

Els forasters van sortir a contemporitzar. A mantindre
el resultat i aprofitar algun contraatac. Queien els
jugadors i els costava alçar-se, no trobaven la pilota
per treure de banda, protestaven, protestaven,
protestaven... i així anaven quan el nostre llarguirut
davanter centre, Joan Guillamon, els va marcar dos
gols de cap que els va fer recuperar les urgències. En
una d’aqueixes va ser quan en la mateixa jugada els
forasters van pegar-li un parell de vegades al travesser
i van acabar desesperats. 

TRACA FINAL
La cosa va estar a punt d’acabar-se malament. El

barbamec en qüestió va expulsar un jugador
gaspatxer i les converses sobre el terreny de joc van
pujar de to. L’entrada als vestidors va ser
majoritàriament cortés, però no exempta d’alguns
desafiaments i algunes cites posteriors que segur que
no degueren tindre més transcendència. 

FORA
Diumenge anem al camp del San Pedro B. Hem de

guanyar si no volem que el Catí (sí el Catí és un rival
nostre!) i el Vinaròs s’escapen definitivament. Déu
proveirà. 

COM LO CASAMENT DE CERVERA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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LOCAL ESPORTS

La trajectòria del  Consell de Delegats de l’IES “
Joan Coromines” en aquest primer trimestre, ha
estat altament satisfactòria. El nou Consell que es
va constituir a principi del curs acadèmic està
complint sobradament les expectatives, segons
s’ha declarat des de l’equip directiu del mateix
centre.

“La participació activa dels representants dels
alumnes és fonamental si volem la seva implicació en la
vida del centre”, ens diu Lluís Batalla, Cap d’Estudis
d’ESO i Batxillerat, “la veu dels i de les alumnes ha de
ser escoltada”. 

El Consell de Delegats és l’òrgan que facilita la
comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern
del centre i canalitza la participació de l’alumnat en la
vida del centre. Està format pels delegats i sots-delegats
de cada grup i pels representants dels alumnes en el
Consell Escolar del centre.

El Consell de Delegats, coordinat per un membre de
l’equip directiu,  es reuneix periòdicament per tractar els
diferents temes relacionats amb la participació de
l’alumnat en la vida del centre. “ Vistes les ganes  i
il.lusió dels membres del Consell , podem afirmar que
ells també esperaven una participació que no fos només
simbòlica”, conclou Batalla. En aquest segon trimestre,
el repte estarà en trobar un lloc fixe de reunions ,així
com un suport de comunicació pública permanent.

text i foto REDACCIÓ

El Consell de Delegats de l’IES “ Joan Coromines”, en marxa

Ramón Soriano Verge ha recuperat totes les
seues delegacions com regidor de l'Ajuntament de
Benicarló. Així ho ha decidit Marcelino Domingo,
alcalde de la ciutat, qui ha signat el decret  que
restitueix a l'edil de tots els càrrecs als quals va
renunciar el passat mes de març després de
conèixer-se la sentència que li condemnava per una
“falta de coaccions”.

Domingo assegura que “moralment em sentia
obligat. El divendres em va comunicar la sentència i
immediatament vaig donar ordres perquè el dilluns el
decret estiguera llest”. L'alcalde de Benicarló ha
manifestat la seua “satisfacció perquè Ramón és un
company de consistori i s'ha dit de tot sobre la seua
persona”. Soriano per tant des de dilluns passat i en
virtut del decret d'ajuntament, recupera les delegacions
genèriques de Transports, Informàtica, Participació
Ciutadana, estadística, Desenvolupament Local,
Normalització lingüística, Comerç i Mercat, Cementiris i
Relacions Institucionals. A més, obté la delegació
especial per a la direcció interna i gestió d'Educació i
recupera el sou de dedicació parcial, xifrat en 1.800
euros. Tot, després que l'Audiència Provincial donara a
l'edil la raó i arxivés el cas que l’havia dut davant els
tribunals després de la denúncia d'un empresari de
Benicarló. El Jutjat de Vinaròs havia condemnat l'edil,
que després  va renunciar a les seues competències en
el consistori però sense retirar la seua acta de regidor.
Després de la presentació d'un recurs, ara és
l'Audiència Provincial de Castelló qui li dóna la raó i ha
ordenat l'arxiu de la causa que se seguia contra ell. La
devolució de les seues atribucions es realitza “sense
caràcter retroactiu ja que va ser ell qui va demanar la
suspensió temporal dels seus càrrecs fins que tot es
resolguera sense que jo li diguera res”, recorda l'alcalde
de Benicarló. Soriano va renunciar públicament a les
seues delegacions en el ple del mes de març de 2010,
després que es fera pública la sentència condemnatòria
contra ell. Malgrat tot, l'alcalde del municipi sempre li ha
donat suport i ha sostingut que els suposats delictes
que se li atribuïen s'havien produït en l'àmbit de la seua
vida privada i que mai havia interferit en la seua vida
política. 

text NATÀLIA SANZ

SORIANO, RESTITUÏT DELS SEUS CÀRRECS DE REGIDOR

El Jutjat de Vinaròs havia condemnat
l'edil, que després  va renunciar a les
seues competències en el consistori.
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OPINIÓ LOCAL

En els locals del Club d'Escacs Benicarló s'ha
disputat la primera ronda de partides que puntuava per
al Campionat Escolar que el club organitza per a
promoure aquest esport entre els estudiants. Participen
en el mateix vint joves de diversos centres de Benicarló
i Comarca, dividits en dues categories, benjamins i
alevins, havent de disputar-se un total de sis rondes. 

Després de disputar-se les primeres partides la
classificació va quedar com segueix:

Sub10 (benjamí)

1.  Andréu Companys (Col·legi Ródenas).
2. Sergio Río.
3. Pau Morales.
4. Bruno Esteller (Col·legi Ródenas).

Sub12 (aleví)

1. Lluís Monfort
2. Aitor Chaler
3. Ciro Prats (Col·legi Marqués de Benicarló)
4. Blanca Ramia (Col·legi Ródenas)

text VICENT FERRER

Campionat escolar d’escacs

Xaro Miralles és  la nova
portaveu del grup municipal
socialista a l'ajuntament de
Benicarló. 

Miralles substituirà Escuder en
el càrrec i dóna així un pas més
en la consolidació de la seua
candidatura de cara a les
pròximes municipals. La
candidata ja ha estat ratificada
per l'executiva com únic cap de
llista però haurà de ser ara
aprovada  per l'assemblea
d'afiliats que es realitzarà el
pròxim 18 de febrer. Miralles ha
assegurat que “volem ser una
alternativa realment creïble de cara que els ciutadans
ens trien, serà una llista amb una imatge de renovació.
Això no vol dir que no hagen alguns elements amb
experiència”, va anunciar la candidata. La llista
completa, va dir Miralles, es donarà a conèixer després
que l'assemblea ratifique la seua candidatura. La notícia
de la candidatura de l'edil socialista ja es coneixia, però
és ara quan s'ha produït la confirmació oficial i el suport
definitiu per part de l'executiva. 

Miralles va anunciar les línies mestres del seu
programa electoral i va detallar que “serà un programa
obert, on estaran presents les noves tecnologies i les
línies fonamentals de treball seran les de participació
ciutadana i el benestar social”. En aquest sentit, va
anunciar que per a l'elaboració del seu programa
electoral “volem conèixer totes les necessitats de tots
els sectors socials i econòmics i escoltarem totes les
propostes que la gent ens vulga fer”. 

text NATÀLIA SANZ

XARO MIRALLES, CANDIDATA I PORTAVEU

Carlos Fabra, president de la Diputació de
Castelló, s'ha mostrat convençut que el Consell
licitará les carreteres de Benicarló abans de les
eleccions. Fabra va fer aquestes declaracions
després de reunir-se amb el vicepresident del
consell, Vicente Rambla, el qual va visitar al
president en la seu de la Diputació. 

El màxim representant polític dels castellonencs es
va mostrar convençut que la carretera Benicarló-
Peníscola i la de Benicarló-Càlig “es van a licitar, estem
tots lluitant contrarellotge, anem a licitar-les i esperem
que estiguen en marxa abans de les eleccions, com vol
l'alcalde, com vull jo i com vol tota la gent del PP”. Les
declaracions del president de la Diputació són una llum
d'esperança en el túnel per a Marcelino Domingo, actual
alcalde de Benicarló que veu que el compte arrere per a
designar al candidat popular ja ha començat sense que
s'hagen complit les promeses dels màxims
responsables populars. I és que de moment, de res han
servit les múltiples reunions que l'alcalde ha mantingut
amb diferents responsables autonòmics per a intentar
agilitar els tràmits de millora dels dos vials. La històrica

reclamació del municipi, no obstant això, no ha vist
satisfet tots els tràmits administratius fins a la present
legislatura. En aquest sentit, Marcelino Domingo ha
recordat en múltiples ocasions que el seu equip de
govern és el que ha aconseguit finalitzar els processos
necessaris per a iniciar les obres. En el cas de la
carretera de Càlig, ha estat en aquesta legislatura quan
s'han completat les cessions i expropiacions de terrenys
necessaris per a l'ampliació i millora del vial.  Aquest vial
en breu es convertirà a més en l'única carretera d'accés
al municipi des del futur desdoblament de la N 340, que
en poc més de dos anys estarà conclòs. Aquesta és una
de les raons, a més de la perillositat de l'actual vial, per
les quals des del municipi es van accelerar els tràmits
administratius d'expropiació i cessió a conselleria,
necessaris per a donar inici a les obres. 

D'altra banda, en el cas de la carretera Benicarló-
Peníscola que discorrerà pel terme municipal de la
primera, també en aquesta legislatura s'han signat els
convenis necessaris per a la cessió dels últims terrenys
necessaris per a la realització de les obres. Malgrat tot,
Benicarló segueix sense veure licitadas les seues obres
i continuen les promeses per part de l'equip de govern,
que veu com passa el temps i no hi ha una resposta en
forma de licitació.

text NATÀLIA SANZ

ÓI GIRA LA NÒRIA AMB LA TÒMBOLA DE LES CARRETERES

Faltaria més. Ara que els dos partits
nacionalistes…espanyols –PP i PSOE- han trobat la
manera de fer-se amb les institucions basques –govern i
parlament- eliminant de la població electoral a 100.000
votants -amb l’excusa d’ETA-, vénen els de la “caputxa”
oferint una treva, unilateral, indefinida i verificable. Doncs
no gràcies. Als dos partits nacionalistes…espanyols –PP i
PSOE- ja els va bé que la violència –ni que siga de baixa
intensitat- no s’ature, per intentar justificar així la

demonització de l’esquerra abertzale i amb el 10% de la
població inhabilitada per a votar, seguir “guanyant” les
eleccions al País basc, ni que siga en una coalició
contranatura.

I a Espanya tres quarts del mateix, doncs la continuïtat
del terrorisme etarra és una font inesgotable de votants, per
als qui fan de la por ciutadana un graner de vots per a la
seua política.

Així que de treva res. No interessa. Gràcies.

Marc Antoni Adell

NI TREVA NI “GAITES”
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El cinema és, sens dubte, un mitjà molt potent, entre
moltes altres coses,   de reflexió. És molt habitual que un
grup de persones, a la sortida del cinema, dediquin una
bona estona a comentar la pel·lícula que acaben de
veure. Està clar que una part de la conversa es dedica a
la feina dels actors, potser també al ritme narratiu, a
aspectes d’escenograqfia, de paisatge, de música i, si
l’obra està firmada per un director que deixa petjada, fins
a quin punt aquesta pel·lícula formarà part de les que
passaran a la història o esdevindrà en el seu currículum
una obra menor. Però una bona part de la conversa es
centrarà en aspectes de contingut, del tema que proposa
la pel·lícula, de les opcions preses pels protagonistes
davant d’una situació determinada.Aquestes reflexions,
tant a nivell estètic com fonamentalment a nivell  temàtic,
són un bon centre d’interès a les aules per encetar
reflexions o aprofundir en el coneixement d’una realitat o
un determinat conflicte.  

Hi ha propostes pedagògiques que han convertit el
cinema no en un recurs més, força privilegiat i valorat,  per
aprofundir en l’estudi o l’anàlisi d’un determinat contingut
sinó que l’han posicionat en el centre mateixde
l’experiència educativa.  Sense arribar a aquest extrem,
que potser és una mica reduccionista malgrat que és
força suggerent, utilitzo sovint el cinema en les classes de
filosofia, d’ètica i d’això que en diuen educació per a la
ciutadania. I les sorpreses de vegades són força
interessants. Després de superar certs prejudicis que
facin entendre que veure una pel·lícula a classe no és
exactament el mateix que veure-la al cinema o al
menjador de casa –cal analitzar amb rigor certs aspectes,
cal entendre que el visionat es pot anar aturant per
focalitzar l’atenció, és necessari respondre algunes
qüestions per assimilar aspectes i enriquir reflexions, etc-
sempre hi ha alumnes que valoren l’obra d’art que estem
treballant  -cosa que no és gens despreciable- i sovint hi
ha alumnes que plantegen reflexions d’una profunditat
important. Deixeu-me comentar alguns casos a manera
d’exemple.

La setmana passada comentàvem la pel·lícula Àgora,
que explica la història d’Hipàtia, una sàvia de l’Alexandria
de finals del segle IV que va anunciar, un grapat de segles
abans de Kepler, la necessitat dela trajectòria el·líptica de
les òrbites que descriuen els planetes al voltant del
Sol.Laseva tràgica mort-lapidada- representa un punt
més de pujada del fanatisme cristià que va assolint cada
vegada més el control del poder. La pel·lícula explica molt
bé com el cristianisme va agafant força i com es va
confrontant amb els seus “enemics”, és a dir, amb la
religió pagana i amb el judaisme.Una noia va formular
laprimera pregunta difícil: ¿per què en totes les religions

hi ha gent tan fanàtica?van sortir idees,
desordenadament, potser formulades sense una
estructura discursiva tancada i sense massa citacions
erudites, però que tocaven el moll de l’os: quan es té
poder es fa un discurs que sigui senzill i que hi hagi
enemics perquè sigui més fàcil cohesionar el propi grup;
la religió és l’opi del poble (com deia.. ai, ara no me’n
recordo. Marx? Sí, Marx, da’cord); molts segueixen la
religió com si fossin un ramat; la religió és una salvació
pels pobres i s’hi agafen fort... I en un moment donat, algú
fa la gran pregunta: ¿però com es pot entendre que els
cristians, que fins fa poc els perseguien i els mataven de
mala manera, ara que ja no els persegueixien i que van
agafant poder ara són ells els qui maten –en nom de Déu,
és clar- però sense manies? I la pregunta, plena de raó,
queda flotant per l’aire de la classe tot esperant que
alguna resposta convincent la dissolgui. Per acabar-ho
d’embolicar, algú comenta –i jo mateix hi poso cullerada-
que això passa sovint. Pensem en el cas dels jueus que
van ser perseguits , tgorturats i assassinats brutalment pel
nazisme i que ara, des del seu poder, fan tot el que poden
contra els palestins. I si ens ho mirem en altres casos, el
fet és el mateix en les famoses “novatades” que es feien
a la mili –fer el que a mi m’han fet als nous, perquè ara ja
tinc un nivell més alt, un poder  per fer-ho- o, en el règim
escolar, no és estrany veure a aquells nois que han revbut
pressions  i  discriminacions com es converteixen en  els
primers a fer-ho a un noi nou que arriba i qque esdevé el
blanc de les burles.  Si realment es confirma la validesa,
la realitat, de l’esquema que si el que ha estat víctima
esdevé botxí exerceix aquest rol sense contemplacions ni
sense cap record de la seva sofrença viscuda abans
–individualment o com a grup o poble- la conclusió que
se’n deriva és dura, trista , potser decebedora. Aquesta és
lanostra condició humana? I potser hem de respondre
que sí i que no. Sí perquè és evident que el poder, la
necessitat dejustificar una posició, unes creeences, uns
privilegis, acaba sent legitimadora de violències
vergonyoses i terribles. Però també hem d dir que
noperquè no tothom actua de lamateixa manera i perquè
entre els nois i noies que miren la pel·lícula , almens entre
alguns d’ells, la incomprensió es fa
evident.Probablement, per dur que sigui, calprendre
consciència de lanostra condició humana en tota la seva
complexitat. Com més hi reflexionem, potser tindrem més
eines per potenciar uns aspectes damunt delsaltres.
Benvingudes, doncs, les preguntes difícils que sorgeixen,
per exemple, quan reflexionem sobre una bona pel·lícula.

Preguntes difícils

text JOAN HERAS

Fronteres

És molt habitual que un grup de
persones, a la sortida del cinema,
dediquin una bona estona a comentar la
pel·lícula que acaben de veure.

Enric Escuder, portaveu del PSPV, va assegurar
que la postura del govern central respecte a la
protecció de la Costa Nord “no ha canviat”. 

Desdiu així Escuder les declaracions de l'alcalde de
Benicarlo, Marcelino Domingo, qui va denunciar que el
ministeri no invertiria per frenar la degradació del front
litoral benicarlando. Segons va sostenir Escuder,
“encara no s'ha pogut demostrar que la zona era
urbanitzable abans del PGOU de 1986”, com asseguren
els propietaris del sector i el propi alcalde del municipi,
al que Escuder va acusar de “generar falses
expectatives entre els veïns amb la intenció d'obtenir
rèdit electoral”. El socialista va detallar que “això no
significa que les viviendes siguen il·legals, ja que

compten amb els permisos de l'ajuntament”. Així,
segons l'addicional quarta de la Llei de Costes, els
habitatges amb llicència anterior a 1988 no haurien de
ser enderrocats, encara que fora d'ordenació. A més,
l'edil socialista va assegurar que “a dia d'avui encara no
s'ha donat el vis-t-iplau al concert previ” del PGOU, en
el qual estan inclosos aquests habitatges. Segons va
assegurar Escuder, Domingo està “marejant la perdiu” i
va lamentar que la proposta de Parc Litoral elaborada
per la direcció de ports de la conselleria
d'infraestructures només contempla una actuació de
protecció rígida en un dels trams, situat entre les
partides Riu, i Surrac, mentre que s'aposta per “deixar
com està la zona d’Aiguadoliva”. No obstant això,
l'alcalde de Benicarló va assegurar en roda de premsa
que aquesta era la decisió del ministeri, lamentant que
no pensara actuar en aquest tram del litoral.

text NATÀLIA SANZ

Enric Escuder:  Domingo està “marejant la perdiu”

Benicarló compartirà professionals sanitaris amb
l'Hospital de Vinaròs. Així ho va anunciar el secretari
autonòmic de Sanitat, Luís Rosado, qui va detallar que
la mesura està encaminada al millor aprofitament dels
recursos existents en l'actualitat. “Si jo tinc cinc
consultes setmanals i una d'elles correspon a persones
de Benicarló, amb desplaçar-me un dia a la setmana a
Benicarló no augmente el personal però obtinc que els
ciutadans reben assistència en el seu lloc de
residència”, va explicar. Les instal·lacions del nou CSI ja
estan quasi finalitzades i en els últims dies s'ha pogut
veure a personal administratiu realitzant el recompte del
material existent en l'actual centre de salut amb la
intenció de reaprofitar el mobiliari. Rosado va assegurar

que la Conselleria està fent una important labor
d'aprofitament de recursos, obligats pel govern central
al que el secretari va acusar de falta de finançament. En
el repàs que va realitzar als aconseguits pel seu
departament destacant l'ampliació de l'Hospital de
Vinaròs, que va assegurar la seua posada en marxa en
breu.  “En un període curt de temps, que pot ser un mes,
s'engegarà la primera fase, que correspondrà a la
planta baixa amb el servei d'urgències, i després, en
una segona fase, que podria coincidir amb el primer
trimestre, seria la utilització de les tres plantes de
l'hospital”, va assegurar. Pel que fa a altres
instal·lacions pendents, va recordar que el centre de
salut de Peníscola ja està licitat, i va dir que el projecte
del segon centre de Vinaròs estarà en fase de licitació
en aquest primer trimestre de l'any.

text i foto NATÀLIA SANZ

CSI AMB METGES COMPARTITS
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Sra. directora, 

He llegit amb gran interés les darreres setmanes
les declaracions que diferents representants polítics
han fet en referència a la situació de la costa nord de
la nostra ciutat i les solucions que es proposen.

Amb l’única intenció de tractar de facilitar
informació sobre este tema li agrairé la reproducció
en el seu setmanari de dos paràgrafs literals.

El primer està contingut en el Decret 1/2011 del
Consell, publicat en el Diari Oficial del passat dia 19
de gener de 2011, que va entrar en vigor l'endemà, i
que per tant, és aplicable a data d'avui:

"146. 5. Els plans han de delimitar una franja de
precaució costanera de 200 metres en sòl no
urbanitzable comptadora des del límit interior de la
ribera del mar. En aquesta franja no es poden
realitzar construccions i edificacions excepte les
destinades a ús públic i amb un estudi previ
d’integració paisatgística. Quant a la franja de 100
metres cal ajustar-se al que disposa la Llei de
Costes."

El segon és el criteri recollit en el Document de
Referència que la Conselleria ha emés en relació al
Pla General de Borriana, que es pot consultar a la
web de la Conselleria amb la resta d’expedient
d'avaluació ambiental estratègica de plans generals

en tramitació (entre els quals, per cert, no surt
Benicarló).

En eixe document, i en referència a la
requalificació en urbanitzable d’una franja
costanera, el criteri que manifesta la Conselleria és
el següent:

“Erosió de la costa, que té com a única defensa
l’escullera, que és una obra de defensa que aguditza
el problema erosiu. Per la qual cosa seria
recomanable establir un altre tipus de defensa que
tendira a la regeneració de la costa en este tram. És
necessari un projecte de regeneració de la costa, a
càrrec del desenvolupament del sector”

Llegint açò, sembla que els criteris de la
Conselleria a data d’avui són estos: Res
d’esculleres, sinó projectes de regeneració de la
costa a càrrec del desenvolupament del sector i cap
construcció a la franja de 200 metres des del límit
interior de la ribera del mar. 

Crec que esta informació interessarà als afectats
de la zona nord de Benicarló en concret, però també
a tots els benicarlandos, especialment a tots aquells
preocupats per la conservació del nostre terme i el
disseny del nostre territori.

Sergi Pitarch
Advocat col·legiat 2041 ICACS

AL CARRER

La darrera setmana, el
facultatiu va rebre un col·lega de
Ladispoli, la ciutat agermanada
amb Benicarló, que s’havia
avançat a l’expedició d’autoritats
del seu municipi que vindran per
la propera XVIII festa de la
carxofa. Van aprofitar els últims
rajos de sol de la tarda d’aquest
gèlid gener per fer una visita
turística veient l’urbanisme i
població característics dels
barris de Benicarló. De sobte
una pubilla va assetjar-los
traspassant el perímetre
personal de l’Itàlia. El romà va
quedar perplexe d’aquella tècnica de màrqueting agressiu,
mentre la noia li mostrava els seus encants explicant-li les
seves especialitats. El foraster es va reconfortar pensant en
els afers de Berrusconi i comprovant la calentor dels països
mediterranis

DOCTOR
CLIMENT

Broqueta oriental de carxofa de Benicarló amb gambes
i salsa Romesco. És l'original proposta del Bar San Rafael
per a la tercera Ruta del Pinxo, i que ha aconseguit alçar-
se amb el primer premi del concurs de tapes convocat per
la Penya Mechero de la ciutat. 

Iván Alemán en representació de l'establiment guanyador
es va encarregar de desvetlar que la recepta la van obtenir
“després d'un temps d'investigació i de posar-li molta il·lusió a
la nostra participació en la ruta” ja que aquesta és la primera
edició a la qual concorren. La broqueta guanyadora utilitza “la
pasta kataifi, que és una espècie de fideus d'origen grec, a
més de gambes, carxofa de Benicarló i salsa Romesco” en un
joc de sabors que no va deixar indiferent al jurat qualificador.
“Hem volgut conjugar un poc el que ens ofereix Benicarló, el
mar i la terra, afegint-li un poc d'originalitat amb la pasta”.
L'establiment guanyador ha començat fort la seua participació
en la Ruta dels Pinxos, que està en marxa en 32 establiments
de la ciutat des de divendres passat. A més del pinxo
guanyador ofereixen als seus clients “quatre pinxos per a
celíacs i altres amb carxofa destinats a la captació de nous
clients”, va detallar Alemán. I és que precisament la renovació
de la clientela és un dels objectius que busca la ruta,
engegada fa tres anys i en la qual l'augment de participants en
cada edició és significatiu pel bon resultat de les jornades. 

Pel mòdic preu de dos euros, els clients gaudeixen d'una
tapa que conté entre els seus ingredients la carxofa de
Benicarló, a més d'una beguda. L'amplitud d'horaris dels
establiments participants, faciliten que públic de totes les edats
puga participar en les jornades. Així, hi ha bars que funcionen
pels matins, uns altres que serveixen els seus pinchos per a
berenar i un tercer grup que permet tapear per les nits.
“Aquesta setmana s'ha vist a moltes colles de bar en bar
provant els pinxos, i això és bo per a la festa perquè es
demostra que està més viva que mai, i per als establiments
participants, que en aquests temps de crisis agraeixen una
revitalització de la clientela”, va assegurar Eduardo Arín,
regidor d'Agricultura. 

text i foto NATÀLIA SANZ

PINXO DE CARXOFA AMB SABOR ORIENTAL

Pel mòdic preu de dos euros, els clients

gaudeixen d'una tapa que conté entre els

seus ingredients la carxofa de Benicarló, a

més d'una beguda.

La darrera setmana, el facultatiu va
rebre un col·lega de Ladispoli, la ciutat
agermanada amb Benicarló...

ASSOCIACIÓ EXALUMNES LA SALLE-BENICARLÓ. Secció San Luis Gonzaga 
Dissabte 29 de gener – 6,30 vesprada Lloc: Casal de la Falla EL CADUF (Al costat de Mabel) 

XARRADA 
CUINANT LA CARXOFA (2) 

Per D. Federico Michell Martín 

D. Federico Michell és “Xef” de la Societat Gastronòmica “”Los Sitios” de Saragossa i són reconeguts i molt
apreciats els seus plats en els sopars de la Falla El Caduf. 

Agraïm la col·laboració per a aquesta xarrada a la Falla El Caduf i a Fruites i Verdures SERGIO.



Marcelino l’ha traït (por eso vete
olvida mi cara, mi cama, mi casa
y pega la vuelta). Amb aquesta
marxa, igual acaben els
tribunals... els afectats de la
costa nord ja han dit no sabem
quantes vegades que portaran
el Ministeri als tribunals. Al final
haurem d’agafar pic i pala entre
tots per a posar remei perquè
sembla que entre uns i altres, a
pagar-ho com sempre, poca-
ropa. 

A tres bandes (i 2)
Ah! I per si en volíem més,

com a les millors novel·les del
John leCarré, segons el líder
dels veïns d’enllà la mar Xica,
existeix una “connexió
benicarlanda”, de persones que
estan passant informació al tal
Velasco i actuant en contra dels
interessos dels propietaris. Un
fulletó dels millors. Segur que si
els fem la prova als
responsables de les filtracions,
no superen el test de Bon
Benicarlando. Ací hauria de
treballar wikileaks!

Carxofa
Amb tant de fred i la carxofa

congelada els tafaners ens hem
quedat parats sense entendre la
decisió, de no sabem qui,
d’atorgar-li la carxofa d’or al
cuiner Santi Santamaria. Pel
que hem pogut esbrinar, entre
els professionals locals de
cassoles i menges no hi ha
hagut molt de consens. I és que,
no sabem si ha estat una qüestió
de continuar amb la polèmica
per captar més personal o
perquè amb la de carxofes
congelades que tenim al tros,
convenia encetar-ne una de
nova. De polèmica. Compte, a la
seua cuina no sabem si n’hi ha
de les DO Carxofa de Benicarló.
Almenys, a la seua carta no les
hem vistes mai.

Afegitó
El tafaner de dalt deu parlar

òbviament per ell i els que com
ell poden visitar el restaurant de
Santi Santamaria. La resta, com
el tafaner que signa aquesta
entrada, ni té la sort de saber a
quina capital de província
s’hauria de dirigir per a apreciar
l’exterior del local. La crisi no li
permetria més.

A fumar
Llei antitabac. Ací, com a la

resta del país, s’ha instaurat un
nou sistema de tertúlia “exterior”
en què tots els tertulians són del
mateix gremi: el del fum.
Proliferen ara mantetes, que
faran espavilar-se la indústria
aquesta tan esmorteïda des de
l’arribada de la bàrbara funda
nòrdica, i estufes la ubicació i
nombre de les quals, ja ho
veureu, algú haurà de legislar
perquè són una font afegida de
CO2. El que la majoria de bars i

terrasses no s’han afanyat a
posar són cendrers i
escopidores (recordeu aquells
orinals dels westerns?). I falta
que fan.

Arriben falles!
Ja ha començat el cicle de

presentacions falleres. I cada
cap de setmana, i fins unes
setmanes abans de les festes de
sant Josep, el nostre auditori
canviarà el teatre de veritat, pel
“teatro del bueno” que diria el
Mourinho eixe, de les
presentacions falleres. Ja
veureu els embolics que es
muntaran quan comencen a
circular per allà on els vaja bé i,
a més, hagen d’arreplegar
alguna fallera pels carrers que
estan empantanats, que en són
un cabàs. Algun entortelló,
talons trencats, pantalons
enfangats (ara que plourà) i les
habituals pulmonies. Ja és
sacrificat viure la festa!

Bones companyies
Per cert, segons va veure un

tafaner, l’altre dia del passeig
dels carros, el candidat pel
BLOC, Mascarell, va escoltar
impertèrrit del lloes de Sant
Antoni, el mateix del patró,
davant l’ajuntament,
acompanyat d’un amic seu
guàrdia civil. I és que en aquesta
vida no sé sap mai...

ve de la pàgina anterior
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Benicarló ha passejat el discret
encant de la seua carxofa per Fitur.
L'únic producte amb Denominació
d'Origen de la província de Castelló
s'ha deixat sentir en el paladar dels
visitants de la major fira internacional
de turisme del món a través de
diferents accions que no han deixat
indiferent ningú. I és que les postres
que es va servir en el sopar
institucional organitzart per la Diputació
de Castelló, va ser confeccionat per
dos prestigiosos restauradors en nom
de l'Agrupació de Restaurants de la
ciutat. La recepta triada va ser un
Pudding de carxofa acompanyat d'un
gelat de taronja i coronat amb un
cruixent de carxofa. Un dels
restauradores va explicar davant el
requeriment dels assistents a la gal·la
que la recepta està composta de
“massa d'ametla, sucre, mantega i la
carxofa, coronada per un cruixent tipus
galeta”. Fins i tot Carlos Fabra,
president de la Diputació de Castelló,
va lloar públicament les postres i va donar les gràcies a
la ciutat. “M'ha semblat fantàstic, els benicarlandos han
estat els protagonistes de la festa i s'han lluït un munt”,
va assegurar Fabra. 

Mamen Iruretagoyena, regidora de Turisme de la
ciutat, valorava molt positivament l'impacte que l'acció
promocional provocava en l'esdeveniment turístic per
excel·lència, en el qual també es repartía informació
sobre la Festa de la Carxofa. 

Irureta a més va detallar que en l'expositor es repartia
informació sobre “la cultura, les festes i tota l'oferta que
tenim a nivell de turisme nàutic”. En aquesta edició,
fonamentalment, el municipi ha decidit apuntalar el seu
treball en “l'oferta d'oci complementària que tenim en el
municipi, perquè el turisme de sol i platja ja està
consolidada”. L'edil de Turisme va assegurar que des
de la concessió de l'Estació Nàutica al municipi, que
comparteix la destinació amb Peníscola “s'està notant
com està venint el turisme, sobretot el francès, que fa
uns anys estava deixant de vindre i ara l’anem
recuperant”. El Pla de Competitivitat que ara està en
marxa “ens va aportar ajuda per a crear un producte
nou. La planificació inclou dotze passos, i el primer és
“crear la gerència”. Irureta va anunciar que “els dos
primers anys són els més durs, de gestions i treball
conjunt amb conselleria i Turespaña. A partir del tercer
any és quan començarem a veure els canvis”. Fitur ha
estat també punt de trobada per a donar suport la
promoció del turisme anglès ja que “vam estar fa dos
anys en la fira de turisme de Londres i pretenem tornar
a reprendre'l” ja que es tracta d'un turisme “que està
despuntant i perquè veiem que el treball que vam fer
està donant els seus fruits”. 

text NATÀLIA SANZ

CARXOFES BENICARLANDES A FITUR

Benicarló ha passejat el discret encant de la seua
carxofa per Fitur. L'únic producte amb Denominació
d'Origen de la província de Castelló s'ha deixat sentir
en el paladar dels visitants de la major fira internacional
de turisme del món...



Corprés
Un tafaner que es va perdre

pels verals de FITUR –per cert,
allò estava més apagat... (no el
tafaner, FITUR)—, es va quedar
bocabadat pels personatges que
rodaven per allà amb l’únic
objectiu de sortir a la foto. Per
exemple, hi va aparèixer el
Parada, si aquell que deia que al
seu programa s’anava “cagat i
follat” (perdó). Però el tafaner,
que no estava per a gaites, no va
fer cas ni del genial presentador
ni de la velina que aferrava sinó

de la soferta treballadora que
estava al darrere del mostrador.
Diuen que entre ells hi ha alguna
cosa que encara no han volgut
explicar. Sabem de bona tinta
que la relació és ja llarga i
encara promet prolongar-se. De
moment, ells intenten no
aparèixer junts i mentre un tira la
foto, l’altre fa el/la dissimulat/da.
Coses de l’amor entre famosos.

Fiturbaixa
I parlant d’aquesta fira

madrilenya. Pel que sembla la
crisi també l’ha afectada bona
cosa. Poc de negoci i molta
tristor. Poques carxofes per
regalar, pocs llagostins i molts
apartaments per llogar. Això

seria el resum de la
presència local a
l’aparador del
turisme nacional. I
no hi ha més.

Pilinguis
Quin terrabastall

d ’ a c u s a c i o n s
creuades entre
diverses visions de
si cal fer el carrer a
fosques, en un
carrer o en un altre,
entre diversos

tafaners i la canallesca. Total,
per anar-se’n d’aquell carrer i
anar a parar a un altre de més
afluència i més il·luminat.
Realment, ara, el que es diu
vestides de dimoni per a l’ocasió,
com a Sant Antoni, no hi van,
però que fan honor al patró del
seu ofici no hi ha dubte. Ara el
seu lloc de treball, amb nou look
i tot, s’ha traslladat als banquets
de davant del Banc de València.
De roig dimoni, certament, no hi
van, però escalfar l’ambient...
com una foguera!

Foradats
Quina manera de pegar-li a la

piconadora en aquest poble. Si
no en teníem prou amb els

carrers alçats i els maldecaps
que provoquen, ara també els ha
pegat per alçar els del centre,
que són per a vianants. I és que
la moda d’emprenyar el personal
per ficar-nos un servei que,
suposadament, ja hauria d’haver
estat instal·lat quan van fer de
nou el carrer, ha tornat a
començar i, una altra vegada
han alçat la plaça de sant
Bartomeu i el carrer Pubill per
colgar no sabem quin nou ramal
del gas. Però si no fa res havien
ficat el gas els de Repsol! Doncs
ara, els altres, els del Natural! I
torna a foradar! Com la faena del
matalasser, fer i desfer. Ací no hi
ha ningú capaç de fer una mica
de previsió cada vegada que es
fa o s’urbanitza un carrer i faça
instal·lar un sistema d’accés fàcil
per als serveis futurs. Però si
encara eixiria guanyant
l’Ajuntament! Que la companyia
x vol passar un “tubet”? Obrim i a
pagar. La crisi de finançament
arreglada. Santo Cristo, què
hem fet per merèixer tant de
sabut que serveix per a ben poc?

Seriositat
És aquesta una empresa tan

seriosa, tan seriosa, que la
setmana passada no va reunir el
seu consell de redacció per una
causa absolutament justificada:
feia molt de fred. I, a més a més,
de veritat. Eixe dia tots, però
tots, anàvem amb pijama i batí.

A tres bandes
Com si fos una partida de

billar inacabable, Marcelino,
Escuder i veïns de la costa nord
estan a les tres pedretes des de
fa una bona temporada.
L’alcalde, que el ministeri se’n
burla dels benicarlandos (tècnica
Camps), els veïns, que diuen
que el director de Sostenibilitat
del Ministeri, Velasco, és un
inepte (fal·làcia ad personam) i
Escuder, per tancar, que

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

Aquesta setmana he decidit fer
un petit gir al contingut habitual
d’aquesta pàgina i, amb el seu
permís, senyora Garcia, vaig a
dedicar tota la resta d’aquest full a
fer un míting el més incendiari
possible. Com que allò que ha
motivat aquest canvi temporal de
rumb ha estat la notícia de
portada, vull deixar ben clar que
no tinc cap tipus de bens
immobiliaris, mobiliaris ni
semovents dins les partides
afectades per tot eixe embolic de
la costa nord del nostre poble. Així
que vaig a parlar (és un dir) des
d’un punt de vista asèptic,
desinteressat i visceral. Jo no sé
què esperem per a enviar a la
merda a tota aquesta colla de
messetaris que se’ns foten a la
cara cada vegada que algú del
nostre poble es pren la molèstia
de desplaçar-se a la capital d’això
que s’anomena espanya per tal de
reclamar només les coses que
ens pertanyen i que en hem
guanyat a pols. Ara mateix em puc
imaginar l’impresentable
representant del ministeri
espanyol de medi ambient poc
abans de rebre la delegació del
nostre poble dient-li a algun dels
seus companys “Hoy vienen unos
paletos del levante español para
que les arreglemos sus playas. Lo
tienen claro, porque se van a ir
con las manos tan vacías como
van a llegar, como si aqueí en el
ministerio ton tuviésemos cosa
más importantes que arreglarles a
ellos sus playas. Se van a a
enterar”. Tinc la sensació que
Madrit  tot allò que se’n surt dels
seus límits es redueix a un
personatge de Paco Martínez
Soria, i tots són tractats de la
mateixa manera, amb un
menyspreu i una superioritat
insultant. Jo estic segur que eixe
representant del ministeri no sabia
on estava Benicarló, que ni es va

molestar en buscar-lo al mapa
perquè potser el primer que va
preguntar va ser que de quin color
polític era l’alcalde, i amb això va
tindre prou. Si el que diuen les
cròniques, els nostre alcalde i els
veïns afectats és cert, se’ns han
fotut a la cara d’una manera
escandalosa, i han demostrat que
Benicarló no es troba als mapes
d’aquest ministeri. Ara, el que ja
no sé és quin ha estat el paper del
partit de l’oposició i del seu
representant, perquè no he vist
res al respecte, i m’agradaria
conèixer la seua opinió. Reconec
que per primera vegada entenc la
indignació dels afectats i d’aquells
que van haver de fer mil
quilòmetres per a que un
desinformat els tanque la porta als
morros i no se’n vulga saber res.
Mire, senyora Garcia,
històricament hem estat la
germaneta pobra, hem hagut
d’aguantar estoicament tot veient
com les grans inversions i la pluja
de milions passaven de llarg una
vegada i una altra. Mentrestant, al
nostre voltant vinga obres i més
obres faraòniques que, a la llarga,
han esdevingut autèntics nyaps.
Per això estic rebotat, perquè a mi
tan se me’n fot si poden construir
tres, set o vint-i-cinc altures, o si
es volen fer grans mansions i
camps de golf o casinos. A mi el
que em rebenta de veritat és

constatar que, una vegada més,
no pintem res enlloc i que no som
ningú i que tothom se’n fot de
nosaltres amb un cinisme
insultant. Però si que volen els
nostres impostos per a mantenir la
solidaritat territorial, que no és una
altra cosa que fotre’ns els nostres
diners via impostos, per a donar-
los a uns altres que viuen molt
millor que nosaltres amb l’excusa
d’un inexistent greuge històric.
Perquè no pot ser que, amb el que
nosaltres paguem a l’estat,
s’estiguen fent obres
inversemblants a llocs
desconcertants. Els greuge
comparatiu és vergonyós. Per
això cada dia entenc menys
aquest desmesurat espanyolisme
i aquesta fe cega amb les
bandereres que abans hi havia a
les portes dels estancs i que ara
es porten apegades als cotxes o a
les motos per tal de demostrar
com som d’amoltonats. Però, com
sempre, haurem de seguir
pensant que tenim el que ens
mereixem i que tot  allò que ens
passa és perquè nosaltres hem
volgut que siga així, perquè tenim
aquest caràcter conformat i poc
exigent que ens ha fet tindre els
polítics que hem tingut i que, una
vegada i una altra els hem anat
votant davant la incredulitat i
alegria de les nostres autoritats.

Ja he acabat. No passarà més.  

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

text EL LECTOR
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M I S C E L · L À N I A

Gelada brutal

Si faríem ús dels tòpics podríem dir allò del pobres
llauradors, que malament ho estan passant amb
aquestes gelades que han deixat la collita,
principalment de carxofa amb DO, completament
malmesa. I tot i ser ben cert, volem intentar girar la
truita amb un missatge positiu i, tal com indiquen
alguns dels mateixos llauradors, pensar que en un
més, si les coses van com han d’anar, i el temps
acompanya, tal volta, al final la cosa pot salvar-se amb
un augment posterior de la demanda que provocaria
un augment, també, del seu preu.

Però, tot i els futuribles, sembla que la cosa ha esta
dura per al nostre camp i, a falta de dades oficials, la
superfície afectada ha estat suficientment important
per a considerar que més del 50% del producte s’ha
pogut perdre. Una gelada amb cara i ulls que ha estat
considerada com la pitjor dels últims trenta anys i que
ha afectat, fins i tot, a la pròpia mata deixant-la
pràcticament cremada: la rosada negra.

Ara faltarà veure si les asseguradores fan el que
han de fer, valorant com cal les pèrdues ocasionades
i no són els llaurador qui, al final, acaben pagant dues
vegades la collita: per la gelada i per una possible
valoració a la baixa de l’asseguradora (que és una de
les queixes més comuns entre els llauradors per no
contractar l’assegurança).

De tota manera, sembla que la festa de la carxofa
estarà assegurada. Esperem que això faça un efecte
crida i servisca perquè el seu consum augmente. Tots
ens beneficiarem.

Així... que tots a consmir carxofa! Que damunt és
excel·lent per a la salut.
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Amb el suport Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Carxofa: 
per als bars que han participat en la ruta del pinxo. Sens dubte han tornat a demostrar que els

més menuts poden ser molt grans. El seu esforç per trobar la millor combinació amb carxofes de
Benicarló té recompensa en forma de rius de gent que omplin, al llarg del dia, els seus
establiments per degustar-los.

Panissola: 
per els que no deixen que la ruta del pinxo dures més temps. Els que no tenim la butxaca tan

ampla també tenim dret a gaudir de la festa de la carxofa... a preus assequibles. 
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D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

laveubenicarlo@terra.es

El diumenge 23 de gener es va disputar a la Piscina
de Vinaròs la III Jornada de la Lliga Autonòmica de
Promeses de la Província de Castelló, i van participar el
Club Natació Benicarló,  el Club Natació Vinaròs i el
Club Natació Onda

La competició va ser respondre a les previsions i va
suposar una gran millora dels resultats anterior dels
nadadors benicarlandos amb una gran assistència de
públic . El Club Natació Benicarló va participar amb 26
nadadors de les categories Alevins i Benjamins.

En categoria aleví femení es van nadar les proves de
200 m papallona i 100 m braça femení, on participaren
les nadadores: Claudia Barrachina, Gemma Rillo, Ester
Segura i Aridana Coll. En la prova de relleus 4x100
papallona femení  el Benicarló va classificar en 2a
posició amb un temps de 6.51.67. En la categoria
masculina és van nadar les mateixes proves i
competiren pel Club: Alejandro García, Javier Marzà,
David Curto, Marc Vela i Alberto Garcia. En la prova de
relleus 4x100m. papallona masculí el CN Benicarló es
va classificar en 2n  lloc.

En la categoria benjamí femení es van nadar les
proves de 100 i 50m braça. En 100m participaren les

nadadores: Júlia Barrachina, Gemma Labernia, María
Garcia, Blanca Pérez. En 50m: Laura Jiménez, Marina
Segarra, Balma Fabregat i Lara Rodríguez. En la prova
de relleus 4x50m  papallona femení el CN Benicarló es
va classificar en 1r lloc. En la categoria masculina, i en
les mateixes proves, van nadar, en 100 braça: Victor
Montserrat. En 50 braça els nadadors va n ser: Íker
Ferrer, Sergi Saura, Raül Vicente, Eloi Ovejero, Yago
Mateu, Pedro Tomàs i Alejandro Balagué. En la prova de
relleus 4x50 papallona  masculí el CN Benicarló va
quedar en 4t lloc.

La setmana pròxima es disputarà un Control
Provincial en Castelló i en Febrer comencen els
Campionats Autonòmics.

text CNB

Milloren els resultats dels menuts del Club Natació Benicarló


