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“Pa rt i dos ”
és una proposta
nova en el
p a n o r a m a
audiovisual, I ha
estat realitzada a
Benicarló. 

Es tracta
d'una comèdia

influenciada per la factura de les sèries nord-
americanes però amb el caràcter sarcàstic de l'humor
espanyol. No podia ser d'una altra manera quan el
tema argumental de la sèrie tracta sobre la rivalitat
entre els dos grans equips de la lliga espanyola; el
Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona. Aquesta
rivalitat ve representada pels personatges de la sèrie,
aficionats d'aquests equips, que representen al llarg
dels capítols les eternes disputes que es donen cada
jornada de lliga. El format de “Partidos” pot ser
considerat com innovador, atés que la narració està
composta per episodis de set minuts de durada, ideals
per a ser vists en internet o en el telèfon mòbil. Per
aqueix motiu, la sèrie s'estrena aquest pròxim dos de
desembre en la web www.partidoslaserie.com, pàgina
en la qual podrà seguir-se gratuïtament i que ofereix
l'opció de descarregar els capítols per a mòbil o tablet.

text REDACCIÓ

S'ESTRENA “PARTIDOS”, 
LA SÈRIE SOBRE EL REIAL MADRID I EL BARÇA

www.partidoslaserie.com



pàgina 2  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

Els venedors del mercat
ambulant de Benicarló han
encarregat un estudi tècnic per a
demostrar al consistori que hi ha
zones més adequades on
traslladar-los.

L'informe se sumarà a la recollida
de signatures que estan realitzant en
contra del trasllat, i amb la qual
pretenen protegir els seus llocs de
treball. Pretenen així evitar les
intencions del consistori, que vol
traslladar-los a la Plaça de la
Constitució “amb tots els problemes i
la pèrdua de llocs de treball que ens
suposarà”, va explicar José Carmona,
delegat de la Plataforma per la
Dignitat i subsistència dels mercadets
de la Comunitat Valenciana. Així les
coses, han posat en mans dels seus
advocats i de tècnics competents la
solució a la problemàtica que el hi ve
al damunt, si a l'inici de l'any el
consistori fa efectives les intencions
que els va transmetre en una carta
remesa als venedors. Algunes d'elles,
com van reclamar els venedors en la

reunió mantinguda divendres passat
amb la regidora de l'àrea de Comerç,
María Ortiz, “no tenen sentit”. Del nou
emplaçament el que més els
preocupa als venedors és la reducció
de llocs de venda, que passaran de
110 a 75 “. Nosaltres no volem que
tiren a ningú, volem seguir venent a
Benicarló”, va explicar Carmona, qui
va recordar que “l'ajuntament té, fins i
tot, llista d'espera per si es queden
llocs lliures per a vendre”. De fet,
alguns venedors van confirmar que
recentment es van atorgar llicències
de venda noves, a causa de les
baixes causades per comerciants que
van renunciar a elles. “Com és
possible que donen noves llicències si
volen reduir els llocs?”, es preguntava
un dels venedors durant la reunió que
van mantenir dimecres passat els
propietaris de llicències per a conèixer
la situació actual. 

TRASLLAT PROBLEMÀTIC

De moment, sembla que les
intencions del consistori són clares i
que el mercadet ambulant de la roba o
dimecres, com popularment se’l

coneix, serà traslladat a la cèntrica
plaça de la Constitució, malgrat
l'oposició frontal dels venedors. I és
que tots i cadascun dels punts de la
carta signada per la edil de Comerç, i
remesa als venedors, conta amb la
seua oposició frontal. Així, no
comparteixen l'opinió que la plaça
siga el millor emplaçament “i per això
hem encarregat un informe tècnic”, va
detallar Carmona. La reducció de les
dimensions dels llocs de venda és
altra de les queixes dels venedors,
que han discutit també la unificació
dels llocs amb una carpa blanca “que
ens costa 400 euros, i que pot arribar
a suposar un perill si bufa fort vent
com no és estrany que passe a
Benicarló a l'hivern”, es queixava altre
dels venedors. La prohibició d'entrar
en la plaça a realitzar les necessàries
tasques de càrrega i descàrrega ha
enervat també els ànims entre els
venedors. “La majoria de nosaltres
portem gènere molt pesant, que si
hem d'entrar-lo a mà, allargaria el
treball de muntatge i desmuntatge”,
van criticar. I és que precisament
aquest punt és el que més cua està
portant entre venedors i consistori. Al

GUERRA OBERTA ENTRE ELS VENEDORS DEL MERCAT AMBULANT I L'AJUNTAMENT

text REDACCIÓ

Ahhhh, ja no puc més. Estic cremat, molt cremat, i
molt rabiós, més que Paco Camps el dia del metín de
Rajoy a la plaça de bous de València. Els aficionats del
Benicarló, que no –pel que es veu- els aficionats
benicarlandos, n’estem fins banda amunt dels nassos
de les relacions que ens toca sofrir amb allò que hom
anomena estament arbitral. Són la vergonya del futbol
d’aquestes nostres ínfimes categories. Quin fart,
Senyor!

No ens queda més que queixar-nos. Que ja està bé,
que se’ns en foten a la cara diumenge sí, diumenge
també. No hi ha dret que ens expulsen jugadors sense
solta ni volta. No hi ha dret que ens xiulen penals que
només són perceptibles als sensibilíssims ulls dels tios
aqueixos incompetents. Ja n’hi ha prou de tanta
persecució. Com diuen molt bé aquells, cap agressió
sense resposta. Per culpa de l’àrbitre xulo de torn vam
perdre contra el Càlig (quina humiliació, tres punts
menys)i per culpa de l’àrbitre (suposo que també un
xulo) vam perdre dos punts dissabte passat al camp
de l’Orpesa. En total, com a mínim, ara ens
correspondria tindre cinc punts més i seríem colíders
amb un altre equip del poble que, vaja quina sort, ha
aconseguit guanyar dos o tres partits passant del
temps reglamentari. És a dir, que si les coses
hagueren anat com calia, a hores d’ara seríem líders
destacats. 

Al camp de l’Orpesa, Marina d’Or Ciudad de
Vacaciones dígame?, amb un home menys per
l’habitual expulsió d’un dels nostres, anàvem guanyant
per un gol a dos fins que al minut 97 (sí, 97!) el del
xiulet va tindre una aparició i ens va assenyalar un
penal en contra. Tenim o no motius per queixar-nos?

No sé si deu ser perquè ací hi ha una delegació del
col·legi d’àrbitres o què. Segur que no, però una cosa
d’aqueixes es podria pensar que no convé tindre-la
prop, que transmet males vibracions. Igual que hi ha
pobles que no volen viure al costat d’una central
nuclear o un abocador  perquè pensen que a la llarga
els portarà més problemes que beneficis. I no vull
manxar més, que em poso dolent. 

I ara, diumenge, a passar vergonya. Vergonya,
cavallers, vergonya que deien els d’Al Tall. Juguem un
derbi local –nosaltres anem segons- contra el líder. Si
tingueren vergonya els d’un altre equip del poble
–observe’s l’indefinit- xutarien contra la seua pròpia
porteria i com a bons benicarlandos que segur que són
anirien tots amb el Benicarló. És lògic, no? Els
benicarlandos van amb el Benicarló, els vinarossencs
amb el Vinaròs i els calijons, per exemple, amb el
Càlig. I la resta són tot focs d’artifici. Veurem, i si em
sap mal!, benicarlandos que aplaudiran al camp del
Benicarló quan un equip li fa un gol al Benicarló.  Gent
d’ací que xiularà als nostres si fan una mala entrada o
se’ns en riuran si la fallem. No puc, és que no puc ni
imaginar-m’ho. És per això, per pensar en aquesta
situació ignominiosa, que possiblement diumenge
allargue el café de després de dinar. Només espero
que sí, que hi haja una mica de vergonya. 

VERGONYA, CAVALLERS, VERGONYA!
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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voltant de la plaça hi ha un col·legi
d'educació infantil i primària i altre
d'educació secundària. Això suposa
que, durant les hores d'entrada i
eixida, els venedors ambulants no
podran realitzar tasques de càrrega i
descàrrega. “Hauríem de muntar
abans de les vuit i mitjana del matí, i
desmuntar entre la una i les dues i
mitja”, van explicar. Uns temps que, si
s'ha de realitzar el treball a mà “són
impossibles de complir”, van lamentar. 

A més, existeix l’inconvenient de la
climatologia. De vegades, les
jornades en les quals plou i clareja, o
amb fort vent, els venedors es
desplacen d'igual manera a la localitat
on toca vendre “amb l'esperança, com
passa moltes vegades, que si
escampa poder muntar encara que
siga a mitjan matí. Ara no, ara
directament et neguen aqueix dret,
encara que tu igual pagues el lloc
aqueix dia”. Un altre dels
inconvenients que troben en les noves
normes imposades des del consistori
és que “ens diuen que podem realitzar
la càrrega i descarrega accedint des
de l'aparcament subterrani, però
obliden que l'altura dels nostres
vehicles excedeix el màxim permès. A
més, l'ascensor que ells ens ofereixen

per a pujar i baixar, no és de càrrega i
descàrrega”, van lamentar. Està, a
més, el perill amb les dos escoles, ja
que el mercadet coincideix amb
l’horari escolar. Els venedors
desconeixen l’opinió de les AMPAS i
per això, volen remetre’ls una carta en
la que exposen la seua oposició a
l’ubicació. 

TERMINIS PER DEMANAR LA
RENOVACIÓ

En principi, els actuals propietaris
de plaça en el mercadet de venda no
sedentària tenen de termini fins al
pròxim dia 30 per a demanar la
renovació, tal com estableix l'actual
ordenança. Les intencions del
consistori, tal com se'ls va comunicar
en una reunió és “no renovar la
llicència als que no compleixen amb
l'ordenança” i d'aqueixa manera,
reduir els llocs de venda. En principi,
sembla que tots van a sol·licitar la
renovació i estan disposats a lluitar
fins a l'últim minut per a conservar els
seus llocs de treball. “Nosaltres
només volem un lloc on treballar i on
menys molestem”, van concloure. Cal
recordar que el trasllat a l'actual
emplaçament, en el carrer doctor
Fleming i voltants, es va fer de forma
provisional per a un any. I el pròxim
mes es compliran set anys.

LA REGIDORA RESPÒN

La edil de Comerç de Benicarló,
María Ortiz, ha eixit al pas de les
manifestacions dels venedors del
mercat ambulant i ha lamentat que
“s'avancen als esdeveniments”. Ortiz
va remarcar que “tal com es va quedar
en la reunió que vam mantenir
divendres passat, anem a esperar que
acabe el termini de presentació
d'instàncies per a la renovació dels
llocs, abans de dir que anem a llençar
a gent al carrer”. La edil va destacar a
més que, durant la trobada els
venedors del Dimecres “ens van dir
que la ubicació no la veuen malament.
La seua preocupació és la reducció
del nombre de llocs de venda, però
nosaltres ja els vam dir que quan
finalitze el termini de presentació
d'instàncies, ens asseurem i tornarem
a parlar”. I és que en aquests
moments, el consistori té obert el
termini per a presentar les sol•licituds
a renovar la llicència de venda
ambulant. En l'actualitat existeixen
110 concedides, que es veuran
reduïdes a 75 si finalment es compleix
la previsió de traslladar l’ubicació a la
plaça Constitució. “Ells fins i tot van
arribar a plantejar de reduir els metres
de parada perquè caberen tots”, va
explicar Ortiz, que va lamentar la
revolada que estan organitzant els
venedors. “La nostra decisió està
avalada pels informes de l'àrea de
Comerç i la de Policia”, va remarcar. 

Així les coses, la edil té intenció
d'esperar fins al pròxim dia 30 de
novembre, data que acaba el termini
de presentació d'instàncies, serà en
aqueix moment “quan es revisen totes
les peticions, denegant-se als
venedors que no compleixen amb
l'ordenança”. D'altra banda, va
lamentar algunes de les reclamacions
dels venedors, com la sol•licitud d'una
zona d'aparcament per a les
furgonetes. “Els venedors sedentaris
s'han de pagar la Zona Blava per a fer
càrrega i descàrrega dels seus
vehicles. Perquè anem a donar-los un
tracte de favor a ells?”, va concloure.

ve de la pàgina anterior

“Tots van a sol·licitar la renovació i estan disposats a lluitar... “

Els nedadors i nedadores del CN
Benicarló van deixar a casa 2 noves
mínimes nacionals i 24 mínimes
autonòmiques en l'avantsala del
Campionat de Lliga de la Primera
Divisió. 

El passat cap de setmana 12 i 13 de
Novembre de 2011 es va disputar en les
instal·lacions de la piscina municipal de
Benicarló el II Control Provincial de
natació per a les categories de majors i
infantils. Van participar  els equips del
CST-CST Costa Azahar, CN Onda, CN
Vila-real, CN Vinarós i CN Benicarló en
sessions de vesprada de dissabte i
diumenge de matí.

L'equip del Club Natació Benicarló
continua mantenint un bon ritme en la
competició assolint dues noves mínimes
nacionals marcades per Carlos Fuente
així com un total de 24 mínimes autonòmiques en total.
Aquesta ja va ser l'última prova de les entrenadores Lucía i
Míriam abans del Campionat de Lliga en la primera divisió a
disputar el pròxim 26 i 27 de Novembre en la piscina
municipal del barri de Natzaret a València. Allí s’haurà de
comprovar la solvència dels nostres joves nedadors i
nedadores en els diferents estils per a assolir el màxim
rendiment així com tots els punts possibles i tenir l'oportunitat
de romandre en aquesta divisió. Bones expectatives les que
tenim per lluitar per aquesta causa. 

Els protagonistes de l'equip masculí: Joan Ferran
Barrachina 1r en els 100 m papallona i mínima autonòmica,
1r en els 200 m lliures i mínima autonòmica, 1r en 200 m
papallona i mínima autonòmica i també mínima autonòmica
en els 50 m papallona; José Julián Jaén 1r en els 100 m
braça i mínima autonòmica i 1r en els 100 m estils i mínima
autonòmica; Carlos Fuente 1r en 400 estils mínima
autonòmica i nacional, 2n  en 200 m estils i mínima
autonòmica i 3r en els 200 m estils amb mínima autonòmica
i nacional; Adrián Adell 2n en 100 m estils,  2n en 400 m estils
i mínima autonòmica; Miguel Piñana 2n 100 m papallona;
Marc Avila 2n en 100 m lliures i Albert Astor 3r en els 100 m
lliures i mínima autonòmica en els 50 m papallona. 

L'equip masculí que va aconseguir 2 mínimes nacionals
i 11 autonòmiques, estant compost per: Juan Diego Ruiz,
José Julián Jaén, Marc Àvila, Miguel Piñana, Alberto Añó,
Gerard Saura, Joan Ferran Barrachina, Albert Astor, Carlos
Fuentent, Ferran Marzà, Adrian Adell, Javier Marzà, Jordi
Curto, Jesús Santana i David Valdearcos. 

Les protagonistes de l'equip femení: Meritxell Sospedra
1a en 100 m lliures i 3a en 200 m lliures i mínima
autonòmica; Lucía Piñana 2a en 200 m lliures i mínima
autonòmica i 3a en 100 m estils; Vanessa Bel 2a en 200 m
lliures i mínima autonòmica i 3a en 50 m braça; Nerea
Sorando 2a en 50 m esquena i mínima autonòmica en els

200 m lliures i 400 m lliures; Carla Fresquet 3a en 200 m
estils i mínima autonòmica; Ana García 3a en els 200 m
braça i mínima autonòmica a més de la mínima autonòmica
en els 200 m estils; Irene Sorando mínima autonòmica en els
200 m lliures, 50 papallona i 400 lliures; Claudia Barrachina
mínima autonòmica en els 200 m lliures i Gisele Mateu
mínima autonòmica en els 200 m estils. 

L'equip femení que va acvonseguir 13 mínimes
autonòmiques i va estar compost per: Vanessa Bel, Ana
García, Nerea Sorando, Lucía Piñana, Meritxell Sospedra,
Irene Sorando, Claudia Barrachina, Gisele Mateu, Marta
Valdearcos, Noemí Anta, Carla Fresquet, Marta Valdearcos,
Cristina García, Anna Añó i Nicole Mateu. 

Una vegada més agrair la col·laboració del personal de
la piscina municipal, membres de Protecció Civil i Ajuntament
de Benicarló en bé de la competició a Benicarló.

text i foto CNB

II Control Provincial de Natació a Benicarló
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Benicarló ha iniciat la remodelació de la plaça d'Isabel de
Villena. Amb un pressupost de 18.000 euros i un temps
d'execució d'un mes, les obres s'escometen amb recursos
propis. “Hem aprofitat el treball de la brigada d'obres, no
contractarem a cap empresa” perquè la inversió siga més
rendible. S'espera així que aquest espai, l'únic parc infantil de
la zona oest del municipi, quede adaptat a les necessitats dels
usuaris. Així, el disseny contempla, segons va detallar l'edil
d'Obres, Pedro García, “la reforma integral de la zona de jocs,
amb la col·locació de dos nous jocs infantils” donat l'estat en
el qual es trobaven els anteriors. Aquest recinte quedarà fitat
per una “espècie de paret, amb un banc adossat per la part
interior” perquè els acompanyants dels xiquets puguen
descansar. En la zona enjardinada annexa “es plantaran més
arbres i es farà una resembra de gespa”, ja que l'ús continuat
com zona de joc de futbol, l'havia deixat bastant minvada. Al
voltant d'aquest espai central es col·locaran més bancs de
descans i es construirà altre mur, en aquest cas “de formigó
rústic” que servirà de protecció en la part d'un dels vials.

L'altre vial quedarà reservat “amb una reixa d'acer inoxidable,
per a protegir el jardí, però amb visió sobre el parc infantil”, va
detallar l'edil d'obres.

text NATÀLIA SANZ

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA ISABEL DE VILLENA

Gran partit de bàsquet el disputat pels juniors del CB
Benicarló en la difícil pista del Pilar de València i, encara que
al final no es va poder aconseguir la victòria (67-63), el partit
només es va decidir en l'últim minut. Arribant igualats en el
marcador, a tan sols 40 segons per l’acabament, la falta
d'experiència en la categoria es va notar en les decisions finals
del partit. Els 27 tirs lliures fallats (el gran problema de tota la
història dels equips benicarlandos) durant el partit no feien
més que dificultar les possibilitats de guanyar davant un dels
millors conjunts del grup. A pesar d'açò, l'equip va fer gala d'un
esforç i una casta digna d'un equip campió. 

El conjunt sénior per desgràcia va seguir amb la seua ratxa
de derrotes seguides, i ja van quatre, aquesta vegada en la
pista col·legial del Pilar per 72-61. 

El cadet si que va aconseguir una important victòria a casa
contra el joves de L’Eliana, per un contundent 71-32. 

L'infantil masculí s'estrenava a casa davant L'Alcora BC
perdent per un clar 37-60; mentre que el cadet femení també
va eixir derrotat en la seua visita al CB Borriana per 98-18. 

Aquesta setmana també es van ficar en marxa els equips
Cadet Femení B, Infantil Masculí B i Aleví, que disputen la
Lliga del Patronat d’Esports de Castelló, acollint bons resultats
en el seu primer partit. 

text i foto VICENT FERRER

Molt bon partit dels jugadors juniors benicarlandos que van caure als segons finals

O quasi tot: perquè a falta de dos jornades per cloure la
lligueta ja estan clars, almenys, set dels vuit quartfinalistes. En
el grup A Peña, Karce i Manyà ja estan classificats i sols resta
saber qui serà el quart pilotari en acompanyar-los, Xeto o Xarli

(la partida que els enfrontarà aquest cap de setmana vinent
s´albira apassionant). En el grup B, després que Carlos
Sospedra quede pràcticament eliminat en no haver-se
recuperat satisfactòriament d´una lesió de colze, són el Martell
Esteller, Tito, Senar i Franjo els que tenen la classificació a la
butxaca. 

text i foto ARREALI-BONA

TOT EL PEIX VENUT A LA LLIGA INDIVIDUAL DE FRONTÒ A MÀ

A falta de dos jornades per cloure la
lligueta ja estan clars almenys set dels vuit
quartfinalistes.

El nou centre de Salut de Benicarló serà inaugurat pel
president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra el
pròxim dia 17 de desembre. Així ho ha anunciat Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló, confirmant que l'acte es farà
“estiga en funcionament o no”. I és que malgrat que
“oficialment està tot acabat” el CSI no ha obert les seues
portes. L'última notícia que té el consistori deriva de la visita
que la edil de Benestar Social, Sarah Vallés, va realitzar
dimecres passat a les instal•lacions. En ella es va comunicar
al consistori “que l'empresa encarregada de la gestió dels
residus passava a arreplegar el cartó dels embalatges dels
mobles”, que ja han estat desempaquetats i llueixen radiants
a l'espera de l'arribada d'usuaris. Des de fora es pot
comprovar que sales d'espera o passadssos, visibles a través
de les vidrieres, ja estan equipades amb el mobiliari
necessari. Els operaris treballen en l'interior ultimant els
detalls, a l'espera que se solucionen els problemes elèctrics
que sembla tenen les instal•lacions per a ser obertes
oficialment. La conselleria de Sanitat ha realitzat una inversió
de 2,3 milions d'euros per a la construcció del centre. Les
obres van començar a finals del 2008 i el nou centre constarà
d'una superfície construïda de 2.400 m2 sobre una parcel•la
de més de 7.000 metres quadrats, i disposarà d'un àrea de
radiologia, una àmplia zona d'urgències, una nova consulta de
pediatria i altra de medicina general i cinc especialitats.
L'objectiu que és que quan el nou centre de salut entre en
funcionament entre el 80 i el 90% de les consultes mèdiques
d'especialitats es realitzen en aquestes instal•lacions sense
necessitat que els pacients hàgen de desplaçar-se a l'Hospital
de Vinaròs. La nova infraestructura sanitària permetrà donar

assistència sanitària a unes 39.000 persones. Quedarà
pendent la urbanització del carrer de Terrers, adjacent al
centre i necessària perquè els visitants disposen d'uns
accessos dignes a les noves instal•lacions. Les obres ja han
estat adjudicades i podrien començar en breu.

text NATÀLIA SANZ
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L'ajuntament de
Peníscola està disposat a
contribuir en el sosteniment
econòmic de la Unitat de
Respir de Benicarló. El
primer tinent d'alcalde,
Romualdo Forner, va
mostrar el seu total suport a
aquest servei amb seu a
Benicarló, que utilitzen
malalts de Alzheimer de tota
la comarca. “Els
ajuntaments han de ser
generosos i no retallar
partides de Benestar Social,
malgrat l'austeritat i els

condicionaments econòmics que tenim”, va assegurar l'edil. I
és que la falta de recursos econòmics de l’AFA, l'entitat que
gestiona el servei, ha posat en escac la possibilitat de seguir
prestant-lo, sobretot si la Generalitat Valenciana no els
reemborsa la quantitat corresponent a la subvenció
d'enguany. L'edil de Benestar Social de Benicarló, va anunciar
que el consistori mantindria el servei, però subvencionant-lo

només per als usuaris de la ciutat. Per això, l'edil peñiscolà va
garantir que el consistori d'aquesta ciutat es faria càrrec de la
despesa que suposa la utilització de la unitat de respir per part
dels malalts d'aquesta ciutat. “Cal cobrir les necessitats
socials de determinats sectors”, va dir Forner.

D'altra banda, la portaveu del PSPV a Benicarló, Xaro
Miralles, va qualificar de “molt desafortunades” les
declaracions de l'edil de Benestar Social, Sarah Vallés, qui es
va mostrar disposada a subvencionar només el servei per als
benicarlandos. L'opinió de la socialista és que "en lloc de crear
alarma social el que hauria de fer la regidora és treballar
perquè arriben a Benicarló les subvencions necessàries de la
Generalitat i la Diputació perquè contribuïsquen al
funcionament d'aquests serveis". En aquest sentit, la
socialista va recordar que abans d'inaugurar-se la unitat de
Benicarló, el passat mes de març “els malalts es traslladaven
a Vinaròs i molts serveis comarcals es presten també a
Vinaròs, i ningú ha demanat que els veïns de Benicarló
paguen més pel seu ús”. Per contra, la socialista considera
beneficiós que es compartisquen serveis comarcals.
“Benicarló necessita de la comarca en tots els sentits, perquè
això beneficia a la ciutat en tots els sentits. I ojala tinguérem
més serveis”. Al seu entendre, “el que ha de fer la senyora
Vallés és reclamar al seu partit que prioritze el que ha de
prioritzar: la sanitat, els serveis socials i l'educació”. 

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ I PENÍSCOLA APOSTEN PER LA UNITAT DE RESPIR. VINARÒS, NO

Quan resta una setmana per als actes
d’Exaltació de les Falleres Majors de
Benicarló 2012, la Junta Local Fallera ja
ultima els detalls d’aquest gran
esdeveniment que marca el començament
del compte enrere per a les festes de Sant
Josep.

El pròxim dissabte, a les 12:30 del migdia,
Paula Gilabert Bellvís rebrà a l’Auditori
Municipal, la banda que l’acreditarà com a
màxima representant infantil de les falles. Ho
farà acompanyada de tota la seua cort d’honor
en el marc d’un acte que enguany presentaran
els xiquets Eva Vicent i Pepe Roda i on no
faltaran a més de les diferents delegacions
convidades, les màximes representacions
infantils de les tretze comissions de la ciutat. El
discurs de mantenidor recau enguany en el jove Salvador
Orero, qui després de dur a terme una etapa com a
presentador d’aquest mateix acte, s’encarregarà amb la seua
intervenció de lloar la figura de la Fallera Major Infantil de
Benicarló.

Ja de tarde, de nou l’Auditori es tornarà a vestir de gala per
oferir el públic que omplirà les instal·lacions, l’acte d’Exaltació
d’Ingrid Vizcarro Coll com a Fallera Major de la ciutat. El músic

benicarlando Josep Vicent Arnau ha estat la persona escollida
per a exercir el càrrec de mantenidor en l’acte més important
del calendari faller. L’Exaltació, que donarà inici a les vuit de la
vesprada, serà presentada enguany per Minerva Bellés. En
aquesta ocasió, les falleres majors i els presidents de les falles
encapçalaran les delegacions falleres locals, mentre s’espera
també la presència d’altres representacions falleres i
municipals. Finalitzat aquest darrer acte, tindrà lloc el sopar-
ball de gala que tancarà una molt intensa jornada fallera. 

text NATÀLIA SANZ

Tot preparat per a l’Exaltació de les Falleres Majors de Benicarló 2012 

Vaja dissabte maratonià el
que va viure el Club des de bon
matí. Tots els equips de base
jugaven fora quasi a la mateixa
hora, el que ens va obligar a fer
una cursa a corre-cuita per tota
la província. A les 7:30 havíem
d'estar en La Jana, a les 9:00 en
Castelló, a les 9:30 en Vila-real,
a les 10:00 en Almassora. Pareix
que en lloc de jugar a handbol,
estàvem fent un ralli. Si això no
és conèixer província, que baixe
Sant Cristòfol i ens ho explique!

A les 9:00 en Castelló:
INFANTIL MASCULÍ 

Gaetà Huguet 30 – CH
Benicarló 11

El partit, que pareixia més
igualat de la primera volta i més
propici per a puntuar, es va decantar en seguida per l'equip
local, ja que la gran matinada que van fer els benjamins del
club els va passar factura en el joc. El nostre equip no va
entrar dins del partit fins la segona part, en la qual vam
aconseguir complicar-li la vida al segon equip del CBm
Castelló

A les 9:30 en Vila-real: CADET MASCULÍ
CH Vila-real 15 – CH Benicarló 26
El cadet masculí segueix en la seua progressió. Per quarta

jornada consecutiva no coneix la derrota, aconseguint en eixe
període tres victòries i un empat, mantenint la tercera posició
en la classificació. El partit va començar prou igualat però, poc
a poc, els nostres representants van anar imposant el seu
millor joc. 

A les 10:00 en Almassora: INFANTIL FEMENÍ
Bm Almassora 36 – CH Benicarló 4
Les nostres representants més joves en la categoria

femenina s'enfrontaven a un dels gegants de l'handbol femení
en la província: l'Almassora. Davant d'unes jugadores que
pareixien torres, l'equip es va estavellar una i altra volta,
essent impossible conquerir aquella plaça. En aquestes
categories, es nota molt tenir un any de diferència.

A les 11:15 en Almassora: CADET FEMENÍ
Bm Almassora 50 – CH Benicarló 6
Si el precedent era estampar-se contra una paret, aquest

partit era assaltar les muralles de Peníscola. És impossible
trobar jugadores més altes en tota la província. Allò no eren
xiquetes, allò eren pins! No sabem si en aquelles terres hi ha
una poció màgica que, en lloc de donar força, fa créixer de
forma sobrehumana. Tal volta ens aniria bé conèixer el secret
per aconseguir unes mates gegantines de carxofes. 

A les 16:30 en Benicarló: JUVENIL MASCULÍ
CH Benicarló 7 - Bm Alcàsser 29
En el derbi de colistes, els caduferos se presagiaven la

primera victòria de la temporada. Però, des d'un principi la
situació es va torçar. Primer, les curses pel poble buscant els
DNIs en lloc de preparar el partit (estem pensant, vist el dia
que estem portant, en crear una nova secció en el club:
l'atletisme!). Segon, la falta de punteria des del punt de penal.
I, tercer, la falta de confiança quan el resultat se'ns capgira. 

A les 18:00 en Benicarló: SÈNIOR FEMENÍ
CH Benicarló 6 – "Totpoderós" Marni 35
Segon partit consecutiu el que van jugar les nostres sèniors

a casa i segon partit consecutiu contra un dels líders de la
categoria. Aquesta volta no es va poder mantenir el nivell de
joc mostrat en el partit de la jornada passada. Les valencianes
van començar amb un parcial de 0-5 que va minvar el nostre
ànim. A banda, en seguida es van adonar que Laura, la nostra
portera, estava lesionada del braç esquerre. El Marni venia
amb la lliçó ben apresa, després del gran partit que les
caduferes van jugar contra el Bétera la setmana passada. Les
universitàries van intentar des del primer minut que el
Benicarló no entrés en el partit. La bona notícia és que ja hem
superat els partits més complicats..

A les 20:30 en Benicarló: SÈNIOR MASCULÍ
CH Benicarló 27 – Bm Alqueries 31
Com està sent habitual en els darrers partits, l'equip

comença jugant molt bé i posant-se per davant en el
marcador. El partit està controlat fins que per errades pròpies,
i situacions alienes a l'equip, el rival ens iguala en el marcador
i ens supera d'un gol. A partir d'eixe moment, l'equip es posa
nerviós i juga pressionat. El partit va ser vistós al llarg dels 60
minuts. El fulgurant començament dels caduferos no feia
presagiar la derrota final ja que es jugava molt seriosament
tant en defensa com en atac. Malauradament, quan el rival es
va avançar en el marcador, l'equip no va saber sobreposar-se.
Dues vegades, a partir d'eixa situació, va estar a punt d'igualar
el resultat, però la inexperiència va jugar en contra. 

text i foto CHB

CAP DE SETMANA D'INFART: Diari d'un maratonià
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L’OCÀS DE LA LIDERESSA

A la –en altre temps- pretendent al liderat
“nacional” –ells que no són nacionalistes (!)- del PP,
ara se li ha torçut la bona estrella: el seu contrincant
–ella li deia d’una altra manera a micròfon que
semblava tancat i no- va de ministrable a les llistes de
Rajoy i, el seu lloc a l’alcaldia de Madrid, l’ocuparà la
dona d’Aznar, amb qui –òbviament- Aguirre no es
podrà permetre les “llibertats” que amb Gallardón.
Així, sense poder desbravar-se cap a fora -els
socialistes a qui donava la culpa de tots els mals ja
no hi seran al govern de l’Estat- i lligada curt, a dins
al seu propi corral, no tardarà gens en donar
l’espantada.

Al temps.
Marc Antoni Adell

LA CAMPANYA DELS BISBES

Puntual a la cita electoral, el lobby de la CEE
–Conferència Episcopal Espanyola- ja està en
campanya i el seu inefable secretari ha exposat, una
vegada més, el “manual” que cal seguir per a les
votacions del 20-N, desqualificant els partits
democràtics i d’obediència civil i plural.

Així els bisbes fan costat, sense rubor, al partit –o
és facció?- que defensa les essències del
nacionalcatolicisme –o directament del franquisme
pur i dur- i amenaça de governar “como Dios manda”. 

Clar que d’uns tals funcionaris del Vaticà –que no
de pastors compromesos en la doctrina de Jesús i el
bé dels seus diocesans i de tota la societat-, es podia
esperar una altra cosa?

Marc Antoni Adell
l

És difícil de dir quantes llengües es parlen al món.
Aquesta afirmació sovint sorprèn els qui no es
dediquen a la lingüística, però és ben bé així.
Naturalment, a Europa ens passa el mateix i no és
estrany. 

Al continent europeu hi ha llengües que gairebé s’hi
havien deixat de parlar i que darrerament hi han tornat
(com ara el tàtar de Crimea, parlat per un poble que va patir
la deportació). Llengües que hi arriben amb les persones
que les fan servir (com ara el xinès). Llengües que, per
voluntat de les societats que en fan un element
d’identificació i cohesió social, hi neixen a partir d’altres que
ja existien (com ara el luxemburguès, originàriament una
varietat local de l’alemany), i llengües que hi volen
ressuscitar (com ara el còrnic). També hi ha,
malauradament, llengües que s’esvaeixen (com ara
l’aragonès). Per tot plegat, costa de dir quantes llengües es
parlen a Europa.

De tota manera, es pot considerar que el nombre
de llengües parlades al continent europeu, de l’oceà
Atlàntic a la serralada dels Urals – però sense la del
Caucas –, és d'unes setanta, sense comptar-hi les diverses
llengües de signes de les diferents comunitats de persones
sordes ni totes les llengües que els nous europeus vinguts
d’arreu del món utilitzen quotidianament.

La majoria d’aquesta setantena de llengües pertany a la
família indoeuropea, cosa que vol dir que tenen un origen
comú i que, per tant, s’assemblen, malgrat que aquestes
similituds –per exemple, entre l’italià i el suec- molt sovint
només les poden detectar els especialistes perquè no són
gens evidents a simple vista. També hi ha a Europa
llengües de les famílies uraliana (com ara el finès,
l'estionià, el sami o l’hongarès) i l'altaica  (com ara el turc o
el tàtar) i, encara, una llengua de la família afroasiàtica,
el maltès, emparentat amb l’àrab, i una llengua sense
família coneguda, el basc. 

A Europa són indoeuropees les llengües bàltiques
(el letó o el lituà), les cèltiques (com ara el gaèlic irlandès,
el gal·lès o el bretó), les eslaves (com ara el rus, el polonès,
el sòrab o el macedònic), les germàniques (com ara
l’anglès, l’alemany, el frisó o l’islandès) i les romàniques
(com ara el català, el romanès, el castellà o l’occità), i
també el grec, l’albanès i el romaní, la llengua indoirànica
que parlen alguns gitanos europeus.

Al llarg de la història, les llengües europees han
manllevat mots les unes de les altres – i també de llengües
d’altres continents, és clar –, en una interrelació fecunda.
Així, només a tall d’exemple, el turc ha donat a un gran
nombre de llengües europees paraules com ara haviar
(caviar) i yoghurt (iogurt). El mot sauna, existent a moltes
llengües,  prové del finès. 

El desafiament principal que les societats europees han
d’afrontar avui dia és el de continuar mantenint la diversitat
lingüística que, sense contradicció amb una notable unitat
cultural, sempre s’han desenvolupat, juntament amb les
llengües de la immigració, tan important actualment. Això
vol dir trobar fórmules de comunicació supranacional que
no afavoreixin l’hegemonia de cap llengua i també donar
vida a totes les llengües del continent que, per raons
econòmiques o polítiques, es troben en situació de feblesa
que n’amenaça la mateixa supervivència.

text J.J.

LLENGÜES EUROPEES

El saló d'actes de la Fundació Caixa Benicarló va acollir la
presentació del cartell anunciador de la XIV edició de L’Estel
del Collet, Nadal a Benicarló. L'acte va estar presidit pel Síndic
Major de la associació cultural, José Luís Guzmán, al que van
acompanyar l'autor del cartell, Jaime Bahent, i la regidora de
Cultura de l'Ajuntament de Benicarló, Nieves Eugenio. Van
assistir, a més, nombrosos socis i simpatitzants de L’Estel. La
representació teatral del relat escrit per Jaume Rolíndez, que
enguany es realitzarà els dies 17 i 18 de desembre, ha servit
d'inspiració en aquesta ocasió a Jaime Bahent Miralles, un
benicarlando sense connexió amb el món de l'art, però que
“amb molt de  sentiment i afecte, ha realitzat una obra amb el
cor”, com va assenyalar Guzmán.

Bahent va agrair la confiança dipositada per l'entitat i va
explicar que ha volgut reflectir en la seua obra “on es fa L’Estel
i tots els seus símbols”. Així, el cartell està dividit en tres
zones, que suposen les fases de realització efectuades per
l'autor en el disseny de l’obra. En la part superior es troba
representada l'estrella de vuit puntes que simbolitza L’Estel del
Collet “que està acompanyada per xicotetes estrelles”. La
zona central l'ha reservat Bahent per a fer una vista arrere a la
infància. En ella apareixen representats molts dels símbols de
la ciutat, assumits per la representació teatral: oliveres, la
sénia de Pau, el Puig de la Nau, etc..

La zona inferior del cartell és “una metamorfosi entre les
espurnes que cauen del cel procedents de L’Estel i una Flor de
Pasqua, que es converteix en una carxofera”, un altre dels
símbols de Benicarló. La tècnica emprada per l'autor és una
mostra més de l'originalitat que L’Estel del Collet ha volgut

imprimir-li a l'edició d'enguany. “Són productes per a lacar i
tintar mobles, aplicats amb pistola electrostàtica”, va detallar
Bahent. L'artista ha recorregut als elements que tenia més a
mà per a crear aquesta obra única que servirà per a anunciar
que els pròxims 17 i 18 de desembre, L’Estel del Collet tornarà
a posar-se en escena.

S'arribarà així la 14a edició que suposa, com va indicar
Guzmán “26 representacions, amb milers d'espectadors que
l’han vista al llarg d'aquests anys”. Un suport el del públic
fonamental per a arribar a aquesta xifra, però al que cal sumar
“el de l'ajuntament de Benicarló i la Fundació Caixa Benicarló,
que sempre han estat al nostre costat des del primer dia”. Els
250 socis que conformen l'entitat són altre dels puntales
econòmics sobre els quals se sustenta l'associació, la qual al
llarg de l'any desenvolupa altres diferents activitats.

El Síndic Major va recordar les desfilades de les feres de
L’Estel, que es realitzen durant les Festes Patronals del mes
d'agost i com preludi a les representacions teatrals de
desembre “i que ja s'han convertit en tota una cita per a
xiquets i majors, que les esperen amb veritable devoció”. Les
Feres, uns cabuts  de cartó pedra que representen a
personatges de l'imaginari benicarlando, creats per l’Artista
Faller Dani Ballester, apareixen en un moment de la
representació assetjant a Sant Antoni en les seues
meditacions. Cada any l'entitat idea una nova Fera “que es va
sumant a les que ja tenim, i que porten noms benicarlandos.
La d'enguany la batejarem  Figaflor”, va anunciar el Síndic
Major. I com a mostra de la popularitat dels Feres de L’Estel,
cal destacar que enguany són les protagonistes de l'aparador
nadalenc de l'oficina de l'Auditori Municipal de Caixa
Benicarló. Finalment Guzmán, va llançar la proposta a la

regidora de Cultura perquè l'any
que ve, quan l'entitat complirà el
seu XV aniversari, la
representació es torne a realitzar
en l'annex del pavelló poliesportiu
municipal “com es va fer els cinc
primers anys”. Nieves Eugenio,
regidora de Cultura, es va mostrar
disposada a “parlar del tema i
estudiar la proposta”, que suposa
un gran esforç econòmic i
d'infraestructura. L'edil va afirmar
que la presentació del cartell
anunciador de L’Estel i la posada
en escena de l'obra teatral, posa
en evidència que “Benicarló és un
poble d'artistes” i va felicitar a
l'entitat pel treballa realitzat al
llarg d'aquests anys. A més, va
reiterar el compromís del
consistori per a seguir donant
suport el treball que L’Estel del
Collet realitza per la cultura
benicarlanda.

text NATÀLIA SANZ

PRESENTAT EL CARTELL ANUNCIADOR DE LA XIV EDICIÓ DE L’ESTEL DEL COLLET
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Avui no començaré pel tema de
la setmana, no. He vist una cosa
que m’ha deixat impressionat
perquè és el viu retrat de la nostra
realitat. Efectivament, a la pàgina
sis hi ha una instantània que és
una magnífica mostra de l’abisme
que separa els polítics de la resta
de la gent. Això m’ho va fer veure
un que, curiosament, llegeix
habitualment aquesta pàgina però
que desconeixia que del meu
ordinador surt el contingut
d’aquesta pàgina. Vinga, va, que
jo em vaig fer el despistat, però
vaig pensar “amic, ja m’has
omplert mitja pàgina per a la
setmana que ve”. Possiblement -o
no- aquesta imatge m’hauria
passat desapercebuda o
senzillament haguera pensat que
si, que una foto al port il•lustrant
una notícia i prou. Però no, la cosa
va més enllà d’un simple
complement a la informació que
ens ofereix la senyoreta Sanz. Si
ens fixem bé –encara que no cal
forçar massa la visió- veurem
aquest excel•lent testimoni de la
realitat. A la foto es veuen sis
persones, sis. De les sis, la meitat
són polítics i l’altra meitat
mariners. Tots ells apareixen, això
si, barrejats. El polítics amb el
poble pla, compartint les seues
inquietuds i preocupacions ací, al
peu de canó, colze a colze amb
ells, defensant els seus –nostres-
interessos. Només els falta lo
poalet amb lo suquet. Fins ara tot
molt bé, una magnífica escena de
solidaritat i recolzament. La
disposició dels homes es nota que
és improvisada, sense cap tipus
de preparació prèvia ni aparent
intencionalitat. Però si ens fixem
en les cares, la cosa canvia. Als
polítics, representants per voluntat
popular dels electors, se’ls veu
contents, satisfets i molt
somrients. En canvi, als
representants del món real, dels

mariners no se’ls veu el somriure
per enlloc. No dic jo que estiguen
emprenyats pel que van sentir a la
reunió que van mantindre, no. El
que passa és que les seues cares
i actituds són un veritable poema
al costat dels nostres polítics.
Aquesta posa la podem vore,
sobretot, als dos xicots que estan
més a l’esquerra segons es mira
la foto. Però les teories poden ser
variades. Per exemple, potser
algú ha fet algun acudit al voltant
del partit a l’oposició i només els
ha fet gràcia als del Pp perquè els
mariners tenen una altra filiació
política. També podria ser que
algun fotògraf els ha dit alguna
cosa que només han entès els
polítics, mentre que els mariners
estan més pendents del seu futur
que no d’aquestes coses. Una
altra possible teoria és que algú
ha dit que vagen esplai, que estan
molt prop de l’aigua i que a vore si
entropessen amb les xarxes que
estan xafant i tots plegats cauen a
la mar. Òbviament aquest
comentari no hauria agradat als
mariners perquè potser hagen
pensat que a la mar de
contaminació ja n’hi ha prou, i que
només els faltarien polítics dins
per a embrutar més l’aigua. La
darrera hipòtesi que ara mateix se
m’acut és que els polítics, per
senzill fet de tenir aquest estatus,
han adquirit per ciència infusa uns
coneixements del món de la mar
que han deixat bocabadats els
mariners que, sorpresos per
aquest allau de saviesa, els ha
tocar fer aquestes cares de
resignació. Total i en resum, vull
agrair al lector d’aquesta revista
que, sense voler, m’ha donat
arguments i material per a omplir

mes de mitja pàgina sense massa
esforç.

Sense canviar de pàgina, he
llegit a la part de sota que han
detingut a un tal J.J.D. i a un altre
tal D.J.S. per venda de droga.
Entre els dos sumen cent
cinquanta-cinc anys. No sé on
anirem a parar. Ho sento, però no
em puc imaginar un vellet de
setanta-nou anys fent de camell.
Això no vol dir que no em crega la
notícia, que si que me la crec.
Veig a la foto que entre el material
confiscat hi ha uns vuit-cents
euros en bitllets, un pot on a casa
meua es guardava el té de roca,
una cosa que semblen taps per a
les orelles, una caixa de gasses,
un pot de vicsvaporup, pastilles
per a l’ardor d’estomac, un collar
de rosques o femelles, una caixa
negra, arracades, un muntonet de
farina i un anell. M’estranya que
no hi hagués crosses, bastons,
dentadures postisses, catàlegs de
l’Inserso i una bona caixa de
medicines. Com han canviat els
temps.

Quina pena fa llegir que un
alcalde diga que el seu poble ha
estat posat als mapes gràcies a un
bou. Pena i llàstima per la supina
ignorància del representant d’un
poble que no se’ recorda dels
seus fills més il•lustres. Per cert,
he llegit a la viquipèdia que, dins
de l’apartat “personajes
destacados” de la informació que
hi ha sobre Sueca, apareix ”el toro
ratón”.

Deu ser veritat això que diuen
que un senyor carregat de
senyorio anomenat Roncero
–que, per cert, té nom de
formatge- va ser rebut amb molta
admiració pels membres de la
penya més castissa, més
messetària i més espanyola del
nostre poble. Només cal mirar les
caretes que fan els que surten a
les fotos per a adonar-nos de
l’inqüestionable fet de l’admiració
més contundent. En fi, villarato. 

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

text EL LECTOR

l’Edifici Gòtic de Benicarló acull una
exposició de fotografia. Les imatges han
estat  realitzades per membres de
l’associació Xarxa Educativa Solidària
XARXES  que han viatjat a Nicaragua per
conèixer la seva realitat educativa, 5  d’ells
de Benicarló. XARXES va començar el seu
projecte a Nicaragua l’any 2006 i està
composada principalment per mestres, que
viatgen al país centre-americà  i que
traslladen aquesta experiència al seus
centres educatius. Les  tasques de
sensibilització de XARXES tracten de fer
visible una altra  realitat d’aquest món, i amb
aquesta exposició, no només a les escoles i
instituts del Baix Maestrat i Terres de l’Ebre,
sinó també al conjunt de  la societat. Les
imatges que es presenten no han estat
preparades ni coordinades  expressament per a l’exposició,
sinó que han estat creades  espontàneament per diferents
persones que han viatjat amb XARXES i que han volgut
guardar un record amable d’un moment viscut, un paisatge,
unes mirades, un detall curiós... Cadascuna d’elles parla

silenciosament  a qualsevol que les vulga mirar i observar.
Ens conviden a reflexionar  sobre una realitat ben diferent,
de vegades dura, de vegades divertida.  Una realitat no tan
llunyana que fins al 15 de desembre podrem fer més
pròxima i visitar tantes vegades com vulguem.

text  NATÀLIA SANZ

XARXES, exposició de fotografia

1945. José Maria Compte Fibla, prohom de Benicarló,
cedeix a la seua mort uns terrenys de la seua propietat al
consistori perquè una fundació que va constituir els
administrara d'acord a interessos públics. 2011. Un enorme
solar, utilitzat com aparcament a l'aire lliure ocupa aquest lloc,
que havia de ser el Sancta Santorum de la cultura
benicarlanda. Un solar de 2.425 metres quadrats en el centre
de Benicarló, que es converteix en un enorme fanguer cada
vegada que plou.  66 anys després de la seua mort,  no hi ha
hagut ningú capaç de dur endavant els desitjos de Fibla.
Primer van ser problemes d'enteniment entre les parts, ara és
la crisi econòmica. Fins i tot el carrer de les Moreres, inclosa
en el projecte d'urbanització de la fundació, segueix sent un
estret vial sense voreres i amb un asfaltat deficient. Tant, que
el consistori va decidir fa uns anys tancar-lo al trànsit rodat pel
lamentable estat en el qual es trobava. I per les últimes
notícies, tot quedarà igual a causa de els problemes de
finançament que té l'empresa urbanizadora del PAI. Així ho ha
anunciat el regidor d'Urbanisme, Pedro López, qui va explicar
també que el consistori té intenció d'urbanitzar el carrer
Moreres, “independentment de si es duu endavant la Compte
Fibla o no”. Almenys, va afirmar, una part de la zona quedaria
endreçada.

I és que les últimes novetats no són gens esperançadores
per a les aspiracions culturals de Benicarló, a causa de la crisi
econòmica. Els continus esforços realitzats durant els últims
anys per tots els responsables de l'ajuntament de Benicarló

per a desbloquejar la situació, no han donat resultat. I ara,
amb l'ombra de la falta de recursos econòmics planejant sobre
les empreses del sector de la construcció, sembla molt menys
probable que la situació es desbloquege. Fibla va deixar
testamentada la constitució de la fundació que duu el seu nom,
i que està integrada per l'alcalde de Benicarló, representants
del clergat i hereus de la família Compte Fibla. L'edifici que
deixà José Mª Fibla per a la constitució de l'entitat va ser
ocupat per la OJE i després de la seua dissolució amb la
caiguda del règim franquista, es va convertir en la popular
Pista-Jardí que albergava una pista esportiva i on se
celebraven les revetles estiuenques. El projecte pretén
impulsar una fundació de caràcter socio-cultural que dotaria a
Benicarló d'una biblioteca pública, un centre documental i
memorialístic, un saló de conferències, sala d'exposicions i
pàrquing. De moment, continua sent un enorme ras sense
urbanitzar en el centre de Benicarló, entre els carrers de les
Moreres i Rei En Jaime.

text NATÀLIA SANZ

PARALITZADA LA COMPTE FIBLA PER LA CRISI



CSI a la palpa
Un dia de fa dues setmanes. Un

tafaner rep l’avís de l’Hospital
comarcal que té visita a un metge
especialista en dermatologia. Fins
ací tot correcte. Li diuen el dia i
l’hora però, vet ací que, quan li
diuen el lloc, li diuen que ha d’anar...
al nou centre de Salut de Benicarló.
Mosquejat ell, perquè havia escoltat
que allò encara no tenia ni llum, li
pregunta a qui amablement li havia
dit el lloc que si no s’havia errat, que
si era realment al nou CSI. La
resposta va ser clara i concisa: Sí,
era al nou CSI a les 18:30 de la
vesprada. Però segur?, va
preguntar el tafaner. Que sí, al nou
ambulatori. En fi, que amb una
mosca darrera l’orella el tafaner va
penjar. I així va arribar el dia de la
visita i, tot i el mosqueig, allà que
se’n va anar el tafaner a veure el
metge al nou CSI. Ja arribant va
veure que a l’entorn no hi havia ni
una ànima, tot més fosc que la gola
del llop. Tot i així va continuar i va
enfilar cap a la porta del CSI.
Tancada i barrada. A dins no hi
havia ni una llum, ni cap material
(unes caixes amuntegades), i ni
molt penys personal. Allí que el
tafaner va anar pegant la volta per
tot el recinte i allò encara estava tot
potes amunt. Per no haver no hi era
ni el sereno, com a molt devien
estar el fantasmes del conseller
Cervera, el de dalt, i la seua claca,
diputat Mundo i alcalde Marcelino,
que devien haver volgut inaugurar-
lo i com eren eleccions... Més encès
que la moto un hippy se’n va al vell
ambulatori i allí li diuen que no, que
el nou CSI no funciona encara i que
la visita era a l’ambulatori vell. Ja
podeu imaginar la cara de babau,
per no dir de
mecangonlaostitubruffff que se li va
quedar. Qui va cridar de l’hospital
per donar la cita  encara ara es deu
sentir xiular les orelles per tota la
gent que va fer anar “a passejar”, al
nou CSI sense llum ni acabat, per
culpa suposem, d’algun cap, no

sabem si del poble del costat, tot i
que no ens estranyaria atès que els
hem furtat unes hores un
especialista, que tenia ganes de
tocar-nos els dallonses. De tota
manera, deu ser que al nostre
Marce li apanyen l’agenda al poble
del costat perquè no sabem ja
quantes vegades ha anunciat que
ens traslladaven... i ací estem.
Encara així millor que vagen a
l’Hidro i apanyen els papers de la
llum... que amb la d’obra no es pot
fer funcionar un CSI. On ho han vist
als de l’Horacio de Miami o el
Grissom de Las Vegas?

Insolidaris
I si amb el del CSI no ens havien

tocat prou els dallonses, ara va i
surten altra volta els del poble veí
del nord amb les declaracions d’un
dels regidors del PP que mana allí,
tan amics de Marce, que amb la
problemàtica de la Unitat de Respir
que hi ha a Benicarló, que atén
també gent que no és d’ací, d’allí
precisament, i que fins ara pagava
l’ajuntament amb un conveni, doncs
això, que amb ells no hi compten.
Que qui vullga que apoquine de la
seua butxaca. Recordem que la
passada setmana va ser tema de
portada pel fet que la Genialitat no
paga la subvenció a l’associació que
ho gestiona i, per tant, difícilment es
podrà donar el servei si els
treballadors no cobren, amb la qual
cosa des del nostre ajuntament ja
s’ha dit que es faran càrrec dels
usuaris de la nostra població i que,
per tant seria convenient que els
ajuntaments dels altres municipis
col·laboraren. Així, els de Peníscola
han dit que no hi ha problema, que
com hi ha gent que utilitza la
in f r a es t r uc tu ra
cedida per
l’ajuntament i és
de la seua
població, que ells
col·laborarien. Ara,
amb els del poble
veí del nord, tot i
tenir malalts que
utilitzen el servei
d’ací, açò ja són

figues d’un altre paner, i ho han
acabat de convertir en una mena de
conservatori 2. Sí, que ells no
acaben d’entendre per quina raó
han de pagar per un servei que es fa
a ca els veïns. I responen amb la
cantinela de sempre, què ells no
han posat els terrenys de l’hospital?
I els dels jutjats? La bufa els caurà,
com si ho hagueren pagat ells! Això
de la solidaritat, o de compartir,
cosetes que ensenyen a l’etapa
d’infantil, sembla que costen
d’entendre. Com el Conservatori
Professional, que, tot i ser comarcal,
el paga l’ajuntament de Benicarló i
ells no se’n volen saber res de
pagar pel manteniment. Com si ací
els bombers es negaren a apagar
focs més enllà d’Aiguaoliva perquè
el seti per al parc comarcal, el vell i
el nou, va ser cedit per l’ajuntament
de Benicarló. Goluts! 

Sense loteria
No, no ens va tocar els susdit

numeret de l’ONCE per l’aniversari
dels nostre, capicua de la setmana
passada, el 808. Ja ho diuen
d’il·lusió també és viu i per això
continuem donant la tabarra ací. De
tota manera ho teníem difícil... no
vam poder aconseguir cap numeret
de la rifa perquè s’havien esgotat.
Però i el que vam xalar!

Qüestió de carreteres
Sembla  que al país veí un

escamot d’Esquerra Republicana de
Catalunya s’ha infiltrat en el
ministeri d’Interior gavatxo i
comença a fer passets cap a la
independència. Mireu-vos la foto
annexa i podreu comprovar-ho. Ara,
a vore si ho fan també ací!
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Benicarló va aprovar l'augment de l'Impost
sobre Béns Immobles, un tràmit previ a l'aprovació
dels pressupostos municipals. La taxa creixerà en
un 0’05%, un increment molt xicotet tenint en
compte que “som la població que més baixa la té”,
com va defensar l'edil d'Hisenda, José María
Serrano. El regidor també va recordar que
Benicarló haurà de retornar a l'estat central prop de
dos milions d'euros procedents de les liquidacions
del 2008 i del 2009. L'augment de la taxa va
provocar un agre debat en les files de l'oposició.
Xaro Miralles, portaveu del PSPV, va anunciar que
votaria en contra perquè “no és el moment de pujar
els impostos, encara que siga poc”. De la mateixa
opinió era el portaveu del Bloc, Ricardo Mascarell,
qui a més va retraure a l'equip de govern que
“pugen l'impost quan s'han quedat en aquest exercici
300.000 euros sense cobrar de l'IBI”. 

Serrano li va recordar que “aqueixa quantitat s'ha de
cobrar per via executiva, pel que tardarà a arribar a les
arques municipals” defensant que s'augmentara el cànon
donada l'escassesa de mitjans recaptatoris que té el
consistori. I és que la ciutat té també pendent de revisar el

valor cadastral dels habitatges, un impost que va caducar el
passat any. L'equip de govern, de moment, ha preferit
mantenir-lo com està per a no incrementar la pressió sobre
els veïns del municipi. És per això que la portaveu socialista
els va retraure que “el que havien d'haver fet és pujar-lo any
rere any, com corresponia”. La sessió extraordinària de ple
va aprovar a més l'impost de vehicles, el relatiu a la
tramitació d'expedients, la taxa per servei de mercat al detall,
la d'eliminació d'escombraries, entre unes altres.

text i foto  NATÀLIA SANZ

AUGMENTA L’IBI 

La directora general d'Educació i Qualitat Educativa
Beatriz Gascó va manifestar en el transcurs de l'acte
d'obertura de les I Jornades d'Educació a Benicarló:
Convivència i absentisme escolar, celebrades a l'IES Joan
Coromines de Benicarló que "és necessari promoure un
sistema educatiu capaç de proporcionar a tots els alumnes
les eines per a accedir, en el futur, a la societat i l'economia
com persones competents, ciutadans actius i treballadors i
emprenedors reeixits". 

L'objectiu d'aquestes jornades sobre convivència i
absentisme escolar, que reuneix a professors, mares i pares
d'alumnes i especialistes en aquest àmbit de l'educació, és
reflexionar sobre els principis que sustenten la convivència i
el marc legal que la regula així com planificar, desenvolupar
i avaluar accions encaminades a millorar la convivència en
els centres educatius. Un altre de les fins que es persegueix
és fomentar l'intercanvi de recursos i bones pràctiques
relacionades amb la millora de la convivència escolar. 

Així mateix Gascó va assenyalar que des de
l'Administració es vol afavorir, en el marc d'un Pla de Lluita
contra el Fracàs Escolar el canvi en els centres, "un canvi
basat en les constatacions realitzades en l'àmbit
internacional i les prioritats definides en el marc europeu".

En aquestes jornades col·labora l'ajuntament de
Benicarló juntament amb el CEFIRE i compta amb la
participació d'uns 50 docents.

text  CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

I Jornades sobre Convivència i Absentisme escolar a l’IES Joan Coromines 



Asunto: INVITACION
Dilluns es va verificar, que diria el

clàssic, el dinar míting del PP al
l’únic restaurant benicarlando
autoritzat per a aquests
esdeveniments. L’acte va ser
anunciat a la premsa com una
“COMIDA-MITIN COMARCAL DEL
PARTIDO POPULAR, con la
presencia del PRESIDENTE DE LA
GENERALITAT, HONORABLE
ALBERTO FABRA”, i havia de durar
una mitja horeta durant el vermut
abans de la COMIDA DE
HERMANDAD COMARCAL. La
nota enviada als mitjans de la
comarca remarcava que por motivos
presupuestarios el partit no podria
fer-se càrrec del menú dels
periodistes i els advertia que, si
desean Comer tendrán que sacar el
tiket a 30€ por persona. No sabem si
en els mil durets ja entrava la sisa
per al partit o van passar la safata a
l’hora del café, pobrets meus! Quins
dies, aquells en què uns s’omplien el
pap i altres les butxaques xuplant de
la mateixa mamella! I ara haver de
demanar...

Donde va, triunfa
Com la cervesa. Un infiltrat ens

ha contat que la figura del sopar no

va ser el senyor Fabra, però Alberto
–que parla mig farfallós i  a cops-
sinó l’inefable don Carlos. Quin crac,
quan mig mon se’n riu de l’aeroport
de Vilanova i l’altre mig plora de
ràbia per l’aeroport de Vilanova, ell
va i esdevé la figura estel·lar de la
vetllada. Si aquest home un dia ens
diu que els burros volen sortirem
tots al carrer amb un barret d’ala
ampla per protegir-nos de les
caguerades perquè ens ho creurem
tant que ni ens caldrà mirar cap
amunt per comprovar que és veritat. 

I Moliner?
Diuen que van rebre els

aplaudiments Marcelino, els Fabres i
un tal Cervera, el del nostre CSI del
que després en parlarem. Però de
l’actual president de la Diputació no

se’n va tindre notícia. Pobret home,
quin paper més trist li toca fer!

En castellano
No ho sabem, però segur que el

dinar mitin vaser majoritàriament
amenitzat en castellà. I nosaltres
contents perquè ens encanta que
ens parlen castellà, perquè som
internacionals.

És fals, absolutament fals...
Que l’exmegaregidor Cuenca se

n’anara a dinar aqueix dia amb el
senyor Camps a un restaurant de
carretera per poder matar el cuquet.  

Que bonito es el amor
La foto dels mes. Que diem, la de

l’any! La de la legislatura! Quin
posar! Tindre dos alcaldes com
estos a la contornada ja ho voldrien
molts pobles veïns. I és que
Marcelino i Andrés, Andrés i
Mracelino, tanto monta, monta tanto,
en els seu idioma de partit, són,
són... molt alcaldes. I si no llegiu els
piropos que és llencen l’un a l’altre i
que circulen pel facebook.
“Marcelino Domingo
Pruñonosa Quina felicitat!!!! Esta la
fico a la mesita de nit!!!!!, je je”.
“Andrés Martinez Castellà Pues jo
la tinc ja en la nevera de casa
ficadeta!!! Estic molt content de
tindre un amic i company com
Marce”. Amb amors així que voleu
que us diguem, fins i tot la gent ho
compassa, “ es que una no pot anar-
se’n fora.. que se perd les
novetats!!”, o “jajaja, a mí m’agrada
que els meus dos alcaldes tinguen
tan bona relació!!!”¡Qué bonito es el
amor!”. Ara, el tancament del nostre
batlle és simplement demolidor,
contundent,... apassionat  “Ale!!!!!
Que el amor es libre!!!!!!”. Senyors i
senyores, amb dos alcaldes així...
només podem llevar-nos el barret
(sempre i quan no vinga el Fabra de
dalt). I ja pot tindre vergonya aliena
l’alcalde del nord!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Encara que no és Pasqua, és dia de glòria
(reflexions en veu alta al voltant del dia després)

Glòria a la pàtria, victòria, al·leluia, visca el gran dia,
meravella de la humanitat, focs i festa, ho hem aconseguit,
dia gloriós, sublime, inefable, etc., etc., etc.

El dia vint-i-u de novembre, o millor, la nit del vint
podrem cantar i dir totes aquestes coses i més. El temps de
foscor, els temps incerts, els temps abominables ja s'han
acabat. 

Sortiu al carrer i mireu: 
A les cues del atur només estan els funcionaris i

treballadors de l'INEM que, pobres, ara s'han quedat sense
faena.

La borsa mireu com puja, cada hora que passa el roig es
fa més i més verd, compreu accions que pujaran en no res.

Mireu les grues tornen a treballar, tots els blocs que van
quedar aturats tornen a moure i s'estan plantant noves
grues els tots aquells setis que per culpa d'uns
incompetents no van poder començar les obres.

Ja podem anar a matricular els nostres fills a l'escola
que vulguem, això sí, a la privada o com a molt a la

concertada, la pública és per als altres.
Mireu con els hospitals privats estan oferint-vos els seus

serveis, s'ha acabat les cues; però atenció, no patiu, si el
problema que teniu és gros, us enviaran a la pública.

I les televisions? cada vegada es semblen més a canal
9, la gran televisió, tan gran com el nostre govern exemple
a seguir a tota Espanya, televisió que hem pagat tots i ara,
com ha de ser, passarà a ser dels que estan fent el país
gran.

Mireu els audis, tornen a circular com en els bons temps,
aquells que van acabar amb l'arribada d'aquests
incompetents.

Bars, tendes, restaurants, ... ja tornen a fer calaix. La
gent torna a menjar llagostins, ostres i ibèrics, torna a
beure reserves i bruts. Tots tornem a ser uns excel·lents
tastadors, allò que els espanyols diuen catadores, de vins
...

Festegem el gran dia, cantem himnes patriòtics, fem
misses en acció de gràcies amb un Te Deum ben solemne,
que surta la banda i tabals, bombos i dolçaines, ... 

El dia de glòria ha arribat. 
Un glorificat

CARTA A LA DIRECTORA

CASTANYADA AL MARQUÉS DE BENICARLÓ

En els darrers dies del mes d'octubre el CEIP
Marqués de Benicarló (principalment el cicle d'infantil)
va treballar, des de la transversalitat, la festivitat de Tots
Sants. Una festa, amb moltes vessants, que implica a
tots els sectors del nostre àmbit escolar: l'ajuntament
amb l'aportació de les castanyes; els pares i mares
preparant i tallant les castanyes; l'equip de mestres-
castanyers encarregats de torrar-les; i sobretot el
professorat i alumnat que van treballar la papiroflexia, la
pintura, la música, la llengua, la tradició cultural dels
nostres avantpassats i com no, la gastronomia amb els
panellets i les castanyes torrades. Tot això, i la
presència d'una velleta castanyera que va encantar els
més menuts (molts d'ells vestits també per a l'ocasió) va
conformar la festa de la castanyada escolar d'enguany.
Bon profit i l'any que ve més.



Nyap comercial

Ja la tenim muntada altra vegada amb el mercat dels
dimecres. Si fa uns anys ja va ser traumàtic el trasllat del
mercat de la roba al carrer doctor Flèming, i també els
anteriors no ho oblidem, este, pel que sembla, tampoc serà
una excepció.

La regidora de Comerç, Ortíz, ha tirat pel dret i ha decidit
que el susdit mercat havia de canviar d’emplaçament... a la
plaça de la Constitució. I allà que ha esclatat la polèmica.

Els venedors van rebre una carta del consistori on se’ls
indicava esta intenció de trasllat que hauria de fer-se
efectiva a partir de començaments del 2012. La resposta
d’aquest col·lectiu, organitzats com a Plataforma per la
Dignitat i subsistència dels mercadets de la Comunitat
Valenciana, ha estat clarament en contra.

I certament, en alguns aspectes no els hi falta raó tot i
que, tal volta, l’emplaçament que tenen ara no sembla els
més adient pels problemes derivats del tancament de
diversos carrers. Bé, ni el d’ara ni els d’abans i, la plaça de
la Constitució, no ens enganyem, sembla més un altre pegot

que una solució definitiva. Tot, per voler donar-li vida a una
plaça que mai l’ha tingut, i difícilment la tindrà, perquè no ha
comptat mai del favor de la majoria de la gent

I és que tot hauria de passar per crear un lloc definitiu on
col·locar este mercat que, per manca de lloc, poca visió de
futur, falta de regulació, o de no voler afrontar d’una vegada
per totes la situació per part de qui ens governa, cada cert
temps ressorgeix i ens retorna com una glopada àcida que
crema per on passa.

No serem nosaltres qui hem d’indicar el lloc més adient
però si fer veure que certes formes no són les millors per
arreglar esta situació. I és que, en els temps que corren, un
lloc de treball és un lloc de treball i reduir en més d’un 30%
les parades, no sembla la millor manera de lluitar contra la
crisi i la lacra en que s’ha convertit la desocupació.

I si a tot això li afegim uns horaris que no tenen sentit, per
culpa del lloc triat, que venen condicionats per la proximitat
de les escoles, la problemàtica de no poder utilitzar els seus
vehicles per a la càrrega i descàrrega, i que moltes vegades,
són la seua parada natural, o dir-los que aparquen al subsòl
quan es evident que els seus vehicles no hi caben,  o el més
ridícul de la uniformitat popular, amb un tendal per a tots
igual, que ara per ara és una despesa supèrflua, doncs la
cosa no té massa trellat.

La sensació que transmet és que açò no és més que una
cortina de fum per tapar la ineficàcia de qui ens governa per
afrontar aquesta problemàtica. I de camí, amagar, també, el
nyap que va suposar, i suposa, una plaça en la que el PP es
va gastar un fotimer de milions i a la que no saben com
donar-li vida. I és que no ens oblidem ni la part de dalt... ni
la de baix, ha tingut mai el favor de la gent.

Els nyaps sempre resulten cars.
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Amb el suport
COL·LABORA:

Carxofa: fa feia temps que ho anàvem pensant i ha arribat el moment de fer-li un xicotet desgreuge
així que esta setmana es mereix la carxofeta Pepe Gimeno 'Botifarra', per ser tan autèntic com és i
mantindre viva la tradició musical del nostre país. I a més, este divendres 18, el podeu veure en directe
cantant i parlant del seu llibre, “La veu de la memòria”, a la Penya Setrill a les 20h. Val la pena! 

Panissola: ni ho sabem, ni ho volem saber, el nom del regidor del poble veí del nord que ha tornat a
la càrrega amb que ells no tenen perquè pagar serveis que es fan ací, que no són costejats per altres
administracions, i si ho fan amb un percentatge mínim que no cobreix el seu cost, tot i que ells els utilitzen.
La seua insolidaritat ja ratlla l’esperpent. Primer l’EOI, després el Conservatori i ara la Unitat de Respir.
Què només es veuen el seu melic?
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA
Dissabte 19

19 h. Concert de Santa
Cecília a càrrec de la Coral
Polifònica Benicarlanda i

l'Associació Musical Ciutat
de Benicarló.

Auditori Municipal. 

Organitzen: Coral Polifònica
Benicarlanda i Associació Musical

Ciutat de Benicarló.

laveubenicarlo@terra.es

Ateneu Cultural de Benicarló va ser l’encarregat
d’organitzar l’únic debat-coloqui que es va celebrar a la
comarca amb motiu de les eleccions generals. Jordi Romeu,
cap de llista al Senat pel PSPV, Pepe Blasco per Esquerra
Unida, Lluis Batalla per Esquerra Republicana y Joan Manel
Ferrer, per Compromís, van parlar de diferents temes
d’interés per a la ciudadanía. A més, van tindre a bé
contestar a les preguntes dels presents, establint-se un
interesant diàleg obert. Els representants del Partit Popular
no van acudir a l’acte, excusant la seua presència al.ludint
que el coordinador de campanya no ho considerava oportú. 

text  NATÀLIA SANZ

COL·LOQUI ELECTORAL


