
pàgina 20  la veu de Benicarló PRIMERA SENTÈNCIA D’ENDERROC PENAL A BENICARLÓ

www.partidoslaserie.com

La primera de les celebracions de la
Festa de Sant Antoni de Benicarló com
d'Interès Turístic Provincial, tindrà a més
que commemorar altres aniversaris
importants: 25 anys de Dames de la
confraria que l'organitza, 25 anys de
concurs infantil de lloes i dibuixos i 25
anys de la fira agrícola i ramadera. I és
precisament aquesta última cita la que ha
permès rellançar la festa i consolidar-la,
gràcies a l'espenta dels majorals que en
aquella època estaven al capdavant de la
confraria. A poc a poc les novetats
introduïdes per ells es van demostrar
eficaces per aconseguir que la festa del
camp tornara a ocupar un lloc destacat en
el calendari festiu de la ciutat. Tant és així,
que la confraria homenatjarà durant la
festa d'enguany als que van ser presidents en aquelles dates:
Lourdes i Vicent. I seguint el seu exemple d'innovacions, la
confraria canvia de dates enguany la celebració de la fira
“atenent a les peticions, bàsicament, dels expositors”, va
explicar Marcos Àvila, encarregat de la seua organització. Així,
malgrat la situació en la que es troba l'economia, més de 150
expositors han confirmat la seua presència en l'esdeveniment,
el que suposa un lleuger increment respecte a l'any anterior.

Tots ells s'instal·laran el cap de setmana del 17 i 18 de
desembre en l'Avinguda de Catalunya per oferir els seus
productes. La celebració de la fira, abans de Nadal, afavorirà
“el consum dels visitants i la repercussió positiva sobre la resta
de comerços de Benicarló, atenent que ve molta gent de la
comarca”, va detallar Àvila. Per a satisfer la demanda, a més
de l'exposició de productes agrícoles, ramaders i de
maquinària agrícola, s'ha confeccionat un complet programa
d'actes que inclou demostracions de doma, o balls regionals,
entre uns altres. El 25 aniversari de la fira de Sant Antoni serà

l'avantsala al gruix de les celebracions de la festa, que
s'iniciaran el 7 de gener amb la cita que tenen els majorals i
simpatitzants de la confraria per a confeccionar les típiques
‘coques’ que conformen l'ingredient gastronòmic de la festa. El
dilluns 9 de gener el paper de seda blanc servirà per a
embolicar-les durant l'acte de la ‘embolicà’, per al qual s'ha
tornat a demanar la col·laboració ciutadana. El dia 13 el
protagonista serà el ‘dimoni’ que coronarà la foguera, ja que
en aqueixa data es procedirà a la seua construcció utilitzant la
màscara que els usuaris de l’IVADIS han confeccionat. El
diumenge 15 de gener la plaça de Sant Bertomeu es
convertirà en un gran obrador a l'aire lliure per acollir el primer
taller d'elaboració de ‘coquetes’. I els dies 16 i 17 de gener,
seran els dos dies grans de la festa, amb la construcció i
cremà de la foguera i les cavalcades en honor al sant, que
tornaran a traure al carrer als carros i lloeros que conformen la
base de la caracterització de la festa.

text NATÀLIA SANZ

25 ANYS DE FIRA DE SANT ANTONI



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

Ara mateix acabo d’arribar a
casa. Mentre baixava –a peu- del
nostre Camp Municipal he estat
rumiant molt. Molt. Avui hem
tornat a entropessar. Contra el
Traiguera. No hem perdut, però
hem empatat. Càlig, Peníscola,
Traiguera... tots ens han xuclat
punts que haurien d’estar a la
nostra butxaca. M’he dit
contínuament que no, que això
no pot ser, que el nostre nom té
un prestigi i un pedrigree que no
el tenen altres i que ja està bé
d’arrossegar-nos per aquesta vall
de llàgrimes anomenada primera
regional. A altres equips ja els pot
estar bé i fins i tot es conformen
amb mantenir-se a aquesta
categoria (que per cert, de categoria en té ben poca tot
i anomenar-se “primera”). Però nosaltres no som així.
Nosaltres hem d’aspirar a molt més. Hem de ser cua
de lleó en lloc de cap de sardina. Tot això ho anava
rumiant el meu cervell Camí Convent avall quan, de
sobte, m’ha vingut una il·luminació. Per què he de ser
d’un equip perdedor? Si jo son un guanyador nat, que
sempre he celebrat més victòries que derrotes. A mi no
m’agrada perdre ni empatar. M’agrada guanyar amb
claredat i joc net. Qui me mana a mi ser seguidor
d’aquest equip que només em porta penes i males
estones? Per què he d’aguantar tot això? Que
m’impedeix fer la primesa passa, la passa definitiva?
M’he dit: “vinga va, llança`t, sigues valent! No deixes
que ni els prejudicis ni les poques lligues que has
escrit aquestes setmanes ennuvolen la teua ment,
vola!...Vola!!!”. Finalment ho he aconseguit, m’he
deslligat de tot el llast que oprimia la meua voluntat.
Ara soc un ésser lliure, que vola alt, que té una altres
aspiracions i objectius. Ara si que soc jo, com vull ser.
Ara.... he vist la llum!!! Estimats lectors, m’acabo
d’adonar que el meu equip no pot ser mai un perdedor,
jo vull guanyar, vull guanyar i vull guanyar. Ara
comprenc tota aquella gent que jo pensava que eren
uns renegats, uns ressentits i uns fracassats. No!! Res
més lluny de la realitat. Aquestes persones –perquè
són persones- viuen al món real, xafen de peus al terra
i saben el què volen. Son dignes d’admiració, com ho
son jo en aquest moment. Si, jo ara mateix soc digne
d’admiració, de respecte i d’adoració. Em mereixo que
tothom parle de mi, de la meua conversió, de la meua
nova persona. Perquè soc un home nou, un home del
segle vint-i-u que sap el que vol: guanyar, guanyar i
guanyar i res més que guanyar. Per això he trobat el
meu camí i la meua llum. Aficionats benicarlandos,

acosteu-vos que jo us assenyalaré el camí de la veritat
i de la glòria! Veniu amb mi i trobareu la veritat com l’he
trobada jo. Que els vostres prejudicis no us amarren a
una realitat caduca. Feu el pas! Feu com jo! Convertiu-
vos i sereu uns guanyadors! Mai més no patireu per
una derrota, els vostres partits es contaran per
victòries. Sigueu guanyadors....SIGUEM guanyadors!!
Així que canteu amb mi, amb tota la força que els
vostre pulmons i gola un puguen permetre. Canteu,
amics: el-ra-cing!!!, el-ra-cing!!!, el-ra-cing!!! Ben fort,
que tothom  puga sentir amb claredat que ens hem fet
seguidors del Ràcing Benicarló. Perquè som
guanyadors, perquè tenim .... (a vore, un moment...
em sona el mòbil....si?....digues, digues.... com? què
dius?.... no pot ser....però si...... jo......osti, no
m’emprenyes! .......ara que jo........i ara què faig?...que
m’apanye?.... però què dius?.....no em puc fer enrere,
que ja he escrit massa coses i no tinc temps per
rectificar..... què?..... com?..... que anava perdent tot lo
partit........a Torreblanca?.......... no m’ho puc
creure.........que ha empatat en el temps de
descompte?........de penal? cagon tot.......quin ridícul
estic fent........segur que no t’has equivocat?.......mira
que me la jugo, que he fet una declaració d’intencions
que Déu n’hi do...... que has estat al camp?.......que si
no em refio de tú?.......home, comprèn-
me......si,si.......no, home que si que vull que seguim
sent amics, però........ ei, tu, no te’n passes,
eh?......desconfiat ho seràs tu, ja està bé!........ que
me’n vaja on?.......ep, escolta, que el poc coneixement
el tindràs tu......... que soc un renegat?........això si que
no t’ho puc consentir........espera un moment...).
Estimats lectors, la setmana que ve ja en parlarem, de
moment posen tot això en quarantena que tinc massa
coses en què pensar i una conversa a mitges.

CONVERSIÓ
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Benicarló presentarà al·legacions al projecte
definitiu de la variant de la N340 que es va rebre al
nostre ajuntament la passada setmana.

Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme, Pedro
López, després de l'estudi detallat de la documentació
que van lliurar els tècnics al consistori. A més, la
setmana que ve es reunirà el Consell Agrari Local para
determinar si el projecte arreplega totes les
al·legacions i demandes que van presentar en el seu
moment, com va explicar l'edil d'Agricultura, Eduardo
Arín. Ambdós edils han recomanat als propietaris de
terrenys que “passen pels serveis tècnics de
l'ajuntament per revisar la documentació nova, doncs
hi ha nous afectats que abans no apareixien”. 

Arín va ser l'encarregat de detallar les millores i
novetats del projecte que inclouen “l'obertura d'una via
de servei a banda i banda del nou traçat”, el que
permetrà la fluïdesa en la circulació pel terme
municipal. El canvi de la ubicació d'un dels ponts
també ha estat motiu de satisfacció a Benicarló. Es
tracta del que estava esgrafiat sobre la coneguda com
a Finca del Marquès, en la partida de Sant Gregori
“que ara s'ha posat damunt del camí de la Baseta del
Bovalar, una de les nostres reivindicacions atès que el
cami Mallols i el camí de Sant Mateu apareixien tallats

en el primer projecte”. Es tracta de dues vies rurals
fonamentals per a la comunicació dins del terme
municipal, molt utilitzades pels nombrosos llauradors
que tenen les seues terres en la zona i per particulars
que les utilitzen per a desplaçar-se d'una zona a una
altra de la ciutat. Arín va explicar que convocarà al
consell agrari per a estudiar “què farem amb el camí de
Sant Mateu. La solució que han donat els tècnics no és
tan greu com ho era al principi, encara que apareix el
camí tallat”. El disseny plantejat per a salvar aquesta
al·legació és la construcció d'un pas per a ramaderia a
uns 80 metres del camí, atenent que no es poden fer
rebaixes en aquest tram a causa del caràcter
inundable dels terrenys.

Un altre dels camins rurals, el de la Fossa del
Pastor, també ha vist arreplegades les al·legacions
d'usuaris i consistori. “Havia un pas inferior, que ara ha
passat a ser elevat” va explicar. També el pas de la
N340 pel camí Ulldecona ha estat modificat, ja que es
construirà altre pas elevat per a no trencar el seu
traçat. Ara, va explicar l'edil d'Agricultura “queden
xicotets detalls, que seran motiu d’al·legació” per a la
seua subsanació definitiva abans que el ministeri de
Foment aprove definitivament el projecte. El que no
s'ha solucionat amb la presentació del projecte és,
segons el parer d’Arín, el greuge comparatiu “entre els
que han cobrat i els que no les expropiacions” un tema
que, al seu entendre, hauria de solucionar-se “ràpid”.
Així, va matisar que “s'ha pagat el vol de l'expropiació,

text REDACCIÓ

Variant N-340: amb alguna xicoteta al·legació arriba al seu tram final
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però no la terra” però hi ha
propietaris als que ja se'ls ha
ocupat la finca, deixant-la
inutilitzada, i altres que encara la
conreen perquè les màquines no
han començat a treballar en
aqueix tram. D'altra banda, l'edil
no creu que les obres vagen a
alleugerir-se després del
lliurament del projecte definitiu, i
va recordar que “no ens han donat
cap termini per a acabar les obres.
On poden avançar, estan
avançant, però a ritme molt lent” a
causa de la falta de fons
econòmics.

I la carretera de Càlig
Els afectats per les

expropiacions forçoses de les
obres de la carretera Benicarló-
Càlig tenen una cita els pròxims
19 i 20 de desembre en
l'ajuntament de Benicarló.
Conselleria d'Infraestructures,
Territori i Medi ambient els ha citat
per a fer efectiu el pagament de la
fase prèvia a l'ocupació per
l'expropiació forçosa de les obres,
en el terme municipal Benicarló.
Els interessats, una cinquantena
d'afectats, haurien d'assistir,

proveïts del seu document
nacional d'identitat i acreditar la
titularitat si no ho han fet en altra
fase del procediment. L'ocupació
dels terrenys es farà sobre la base
del projecte aprovat el 15 d'abril
del 2009. Els treballs tenen un
termini d'execució de deu mesos i
un cost proper als dos milions
d'euros per a millorar els dos
quilòmetres que discorren entre el
polígon industrial El Collet i l'inici

del nucli urbà del municipi. Les
obres es van iniciar el passat mes
d'agost en el tram que discorre
entre el terme municipal de Càlig i
el polígon industrial tot i que
només el desbrossament. Els
afectats per les expropiacions
forçoses estan en la seua major
part situats en el tram que
discorrerà proper al nucli urbà de
Benicarló.

ve de la pàgina anterior

L'edil no creu que les obres vagen a alleugerir-se després del lliurament del projecte definitiu.

Els nedadors Joan Ferran Barrachina i Marc Àvila
van participar en el Trofeu Castàlia a Castelló
representant al Club Natació Benicarló millorant ambdós
les seues marques personals. 

El passat cap de setmana 3 i 4 de Desembre es va
disputar en la piscina olímpica de Castelló la VIII edició del
Trofeu Castàlia on els nedadors del Club Natació Benicarló
Joan Ferran Barrachina i Marc Àvila van arribar per a millorar
les marques finalitzant amb espectaculars resultats en la
ciutat del Castalia. 

Així el nedador Joan Ferran Barrachina convertit per
mèrits propis en un dels nedadors amb més projecció, i dins
de la seua preparació per a la participació en els pròxims
Campionats d'Espanya de Natació, va millorar per tercera

vegada en el que duem de temporada i en menys d'un mes,
el seu crono en els 200 m papallona amb un temps de
2:10.52 aconseguint la medalla de bronze. 

El nedador Marc Àvila, una de les revelacions d'aquesta
temporada, va polvoritzar la seua marca en els 100 m lliures
amb un crono de 57.04. Amb aquest temps Marc ha
aconseguit baixar més de 4 segons la seua última marca en
aquesta temporada, en una progressió impressionant, amb
mínima autonòmica inclosa després de col·locar-se en el 4t
lloc en el rànquing històric del Club en aquesta distància en
piscina olímpica de 25 metres. 

No cap més sinó felicitar a aquests nedadors per
aquesta sublim participació, els seus resultats i el seu esforç.
Recordar que la pròxima cita tindrà lloc el pròxim 17 i 18 de
Desembre en la piscina municipal de Benicarló per a disputar
l'IV Control Provincial d'Infantils i Majors.

text i foto CNB

JOAN FERRAN BARRACHINA MILLORA LA SEUA MARCA NACIONAL
JUNIOR EN ELS 200 M PAPALLONA EN PISCINA OLÍMPICA

"l'Observatori Lingüístic (http://www.uji.es/serveis/slt/ol)
pretén ser un referent en la defensa i promoció del valencià
en tots els àmbits de l'UJI, com també de l'ús que es fa a
l'UJI d'altres llengües, en especial el castellà i l'anglès.
L'avaluació i l'evolució de la situació de les llengües, la
defensa dels drets lingüístics, l'elaboració d'informes
sociolingüístics i la seua difusió, figuren entre els seus
objectius." Igualment, a la barra d'eines de l'Observatori
Lingüístic, en l'etiqueta "Compartiu", hi ha creada una
pàgina en Facebook i una altra en Twitter (Observatori ling.,
@Observatoriling) perquè ens pugueu seguir i fer
comentaris, suggeriments, etc. sobre els temes de

l'Observatori lingüístic.També a la barra d'eines de
l'Observatori hi ha una etiqueta que enllaça a la pàgina que
hem creat del Pla Pluriennal de multilingüisme, amb el fi
d'anar-hi incorporant les accions i indicadors que es vagen
duent a terme durant l'execució del Pla.Finalment, s'ha
creat una bústia de suggeriments, queixes, felicitacions,
etc., dins de la bústia general de l'UJI, que té l'àmbit "Ús de
les llengües a la Universitat". Dins de les pàgines de
l'Observatori hi ha una icona que té un enllaç a aquesta
bústia. Les persones encarregades de la dinamització de
l'Observatori Lingüístic i de donar resposta als misatges
rebuts a la bústia són Maties Segura i Bartomeu Prior. En
definitiva, l'Observatori Lingüístic és una contribució a la
transparència, participació i comunicació en el tema
lingüístic a l'UJI. 

UJI: Nova pàgina web titulada
l'Observatori Lingüístic
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La secció primera penal de l'Audiència Provincial de
Castelló ha ordenat l'enderrocament d'un habitatge construït
il·legalment en la partida Surrach de Benicarló. El propietari
d'aquesta casa ja va ser condemnat pel jutjat de Vinaròs a una
pena de vuit mesos de presó i una multa de més de 4.000
euros però tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular van
recórrer per a exigir també la demolició de l'edificació. Es
tracta de la primera sentència urbanística penal que haurà
d'acatar un ciutadà de Benicarló, però no el primer habitatge
que s’enderroca en la ciutat a conseqüència d'un expedient
sancionador emès pel consistori per construir en zona no
urbanitzable. Aquest veí J. M. R. C. va iniciar les obres del seu
habitatge en 2005 sense sol·licitar llicència, tal com consta en
la sentència, i va ser requerit en dues ocasions per
l'Ajuntament per a la paralització dels treballs, ja que la seua
parcel·la estava qualificada com sòl no urbanitzable. Al
novembre de 2007 va completar la construcció de la casa i el
consistori li va imposar una multa de 25.954 euros, que el veí
va abonar. Després de ser condemnat a una pena de 8 mesos
de presó i el pagament d'una multa, el Ministeri Fiscal i
l'acusació particular van recórrer per a demanar també
l'enderrocament de l'edificació. En la sentència, els magistrats
de l'Audiència dedueixen «sense gènere de dubte, que
l'acusat ha actuat amb un total menyspreu per la normativa
urbanística. Va iniciar les obres sense sol·licitar si més no la
llicència municipal». 

La sentència afegeix que «l'acusat ignora la normativa
urbanística amb la idea que abonant la multa se solucionarà
tot, amb el que es pot arribar a l'absurd que tots els que
construeixen d'aqueixa forma tenen patent de cors d'impunitat
i sense possibilitat de reacció per part de l'Administració

davant fets consumats, veient-se desposseïda de facte de les
seues atribucions d'ordenació territorial». Des que va entrar
en vigor l'actual LUV, el consistori ha endurit la vigilància en
les zones rurals per a evitar que continuaren incomplint-se les
lleis i ordenances. La zona de Surrach, situada en la part nord
del terme municipal de Benicarló no és l'única on s'ha
construït sense ordre. L’edil d'Urbanisme, Pedro López, va
recordar que “el mal s'ha fet per tot el terme municipal de
Benicarló”. Les partides del Collet, Carrasca, Riu i Surrac, són
les zones en les que més infraccions s'han detectat. En
l'actualitat, el consistori té oberts més de cent expedients
sancionadors per motius com aquest. En la major part dels
casos, l'expedient sancionador s'ha iniciat gràcies als serveis
tècnics del consistori, encarregats de revisar la situació que es
troben els habitatges de la zona rural. És la Policia Local
l'encarregada de detectar l'inici de les obres il·legals, moltes
vegades a l'empara d'una vella caseta d’apers. Uns altres, han
estat els propis veïns els que han donat la veu d'alarma al
consistori després de detectar obres il·legals en alguna de les
parcel·les d'aqueixes zones.

text NATÀLIA SANZ

PRIMERA SENTÈNCIA D’ENDERROC PENAL A BENICARLÓ

Gran victòria en el derbi provincial del sènior femení. Si
el passat cap de setmana va ser el sènior masculí el que
va aconseguir emportar-se el derbi contra el Vinaròs (Bm
Vinaròs 26 – CH Benicarló 30), aquest cap de setmana ha
estat la secció femenina la que ha aconseguit la victòria
en el derbi: CH Benicarló 13 – CH Vila-real 9

El partit es va dominar de principi a fi. L'equip es va recolzar
en una molt bona defensa per a superar a un rival amb el que
sempre ha hagut una gran rivalitat. El bon treball defensiu va
permetre frenar els atacs de les de la Plana Baixa, de tal forma
que en la segona part tan sols van aconseguir marcar 3 gols.
L'equip ja portava
uns quants partits
fent mèrits per a
emportar-se una
victòria, però, unes
vegades per mala
sort i altres per
baixes, la victòria
sempre ens era
esquiva. Però
aquesta volta, sí.
Aquesta volta, per fi,
s'ha guanyat. 

La primera part
va començar amb
un parcial de 0-2 per
part de les visitants
que ens va fer témer
per la victòria final.
Però, l'equip no es
va enfonsar i treballant molt seriosament en defensa es va
aconseguir posar-se per davant (6-5 al minut 28). Diferència
que ja vam mantenir durant quasi tot el partit. El Vila-real va
anar precipitant-se en les accions d'atac, la qual cosa ens va
permetre construir contraatacs que poc a poc ens anant
distanciant en el marcador.

Al final una molt treballada victòria que premia el bon treball
dels entrenaments.

Però, aquesta no ha sigut l'única alegria de la jornada.
L'equip infantil masculí aconseguia també la seua primera
victòria de la temporada. En un gran partit contra el CBm
Betxí, el joves jugadors benicarlandos demostraven que
saben fer un molt bon handbol. Al final, CH Benicarló 25 – UE
Betxí 22.

També aconseguia la victòria l'equip cadet masculí. L'equip
cadufero continua en la seua progressió, aconseguint partit
rere partit resultats positius que ja el confirmen en la tercera
plaça de la classificació, a 1 punt del segon. Al final, CH
Benicarló 35 – UE Betxí 23.

Per una altra banda, cal destacar la mala fortuna que van
tenir els equips femenins de base. El cadet femení perdia per
1 gol en la seua visita a Vila-real (CH Vila-real 17 – CH

Benicarló 16). El partit va estar molt emocionant des de l'inici.
Les caduferes van aconseguir anivellar una diferència de 6
gols, però, al final, el gran treball realitzat durant tot el partit es
va transformar en llàgrimes. Cal animar a les nostres
jugadores que van per bon camí i de bon segur que
aconseguirem al llarg de la temporada més victòries. L'infantil
femení perdia de 2 gols en la seua visita a Onda (C. Amics
Handbol d'Onda 23 – CH Benicarló 21). En un molt bon partit,
en el qual va haure una gran igualtat, les benicarlandes
aconseguien una diferència de 5 gols que va ser neutralitzada
per les jugadores locals. L'alternança de gols no ens va
afavorir i al final el factor camp es va imposar. Aquesta jornada
debutaven els alevins del club que jugaven contra el CH
Peníscola. Després d'un partit molt entretingut, els dos equips
aconseguien repartir-se els punts (CH Benicarló 8 – CH
Peníscola 8).

Per últim, i no
menys importants, el
sènior masculí.
Després de dos
v i c t ò r i e s
consecutives que
ens donava
esperança d'una
remuntada en la
c l a s s i f i c a c i ó ,
acabaven cedint
davant del CH Vila-
real. Després de
remuntar fins a 3
voltes un resultat
advers de 4 gols,
l'equip acabava
claudicant davant
d'un bon rival. Al
final, CH Benicarló

27 – CH Vila-real 30.
El juvenil masculí aquesta jornada ha descansat.

Durant el matí del diumenge, es va celebrar una Trobada
d'handbol escolar en el Pavelló polisportiu de Benicarló, amb
la participació de un centenar de xiquets i xiquetes de diversos
municipis de la comarca.

En categoria benjamí, els resultats van ser:
Ródenas 9 – Consolació 7
UE Betxí 10 – Ródenas 6
UE Betxí 9 – Consolació 7

En categoria aleví, els resultats van ser:
Catalá 4 – Betxí A 12
Betxí A 12 – La Jana 4
Catalá 4 – La Jana 12
Canet 9 – Àngel Esteban 7
Betxí B 12 – Àngel Esteban 4
Marqués 8 – Àngel Esteban 8
Marqués 6 – Canet 10
Canet 12 – Betxí B 4
Betxí B 10 – Marqués 6

text i foto REDACCIÓ

JORNADA IL·LUSIONANT

En una de les estrofes de l'himne que canten al seu honor,
es comprometen a celebrar la seua festivitat tots els anys. I
aquest cap de setmana, ho han tornat a acomplir. Els veïns de
l'antic Raval de Santa Bàrbara de Benicarló han honrat a la
santa amb una sèrie d'actes presidits per ella que han tornat a
renovar la germanor que existeix entre ells, demostrat que una

de les poques festes de carrer que sobreviuen a Benicarló, té
corda per a temps. El dissabte de tarda, els més menuts es
convertien en els protagonistes de la festa amb una sèrie de
jocs destinats a ells i amb els que van gaudir abans de menjar
un suculent berenar a força de xocolata. Ho van fer retornant-
li al carrer de Santa Bàrbara l'antic sabor per als vianants que
tenia. Més tard eren els majors els encarregats d'encendre els
nombrosos bocois que es van distribuir per tots els carrers del
raval per a rostir carns i embotits, que es van degustar al
voltant d'una llarga taula que acollia als veïns. La festivitat
adquiria diumenge un to solemne amb la celebració de la
santa missa en honor a la santa en el dia de la seua
onomàstica. Així, els veïns es van concentrar en el raval i
portaren a la santa fins a l'església de Sant Bertomeu, on es
va oficiar la missa. Una vegada conclòs, es van traslladar de
nou al raval, on la santa va recórrer en processó els carrers
engalanats fins arribar davant de la fornícula on se la venera
durant tot l'any. Allí es va llegir una lloa en el seu honor i es va
cantar el seu Himne. A continuació, el grup de danses
Renaixença i la Colla de Dolçainers, va interpretar diversos
balls típics benicarlandos. 

text NATÀLIA SANZ

FESTA AL RAVAL DE SANTA BÀRBERA BENDITA
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Vostés són uns il·lusos  de
campionat. A vore, si quan ponien
totes,  les administracions se
n’oblidaven de Benicarló, ara que
a les gallines els han cosit el cul,
com pretenen que hi haja cap
inversió al nostre poble?  Les
coses es veu que estan tan
remalament que allò que diuen els
castellans de vigensita, virgensita
que me quede comostoy ja ens
aniria bé. El regidor d’urbanisme,
pobre, diu que mirarà de treure
quatre perres més que siga per
asfaltar l’accés al Ródenas i fer
els quatre pegots imprescindibles
als carrers i el d’Hisenda diu que
ja vorem, ja vorem. Buf! Es patirà
per fer un pressupost, fixe’s bé
què li dic, en què simplement es
puga garantir el jornal dels
treballadors de l’Ajuntament. Sí,
sí, n’estic segur. Ja ho hem parlat
moltes vegades, ací pensàvem
que el Barranquet baixaria
sempre i que podríem fer un molí,
però no, s’ha acabat l’aigua i ací
tenim molí i moliners. Els vells ja
deien allò que qui no guarde quan
té, no menja quan vol. I deu ser
veritat. Si des de la Generalitat no
s’hagueren tirat al fem, tirat al fem
que quede clar, tants diners ara
possiblement es podria anar
trampejant i si més no acudir  a les
coses més imprescindibles sense
necessitat de tant de retall.
Quants diners ens ha costat a tots
els valencians la parida aquella de
Terra Mítica?, quants diners es
perden en la pallassada aqueixa
de la fórmula 1?, quants milions
es perden cada any als faraònics
edificis de la llera del Túria?,
quants euros ens han costat
patrocinis a equips de futbol  de
Castellón, Valencia i Alicante?,
quants diners ha costat lo puto
aeroport de Vilanova d’Alcolea?,
quant han valgut les estacions de
l’ave?, quant s’han embutxacat
els qui han arruïnat els bancs i

caixes valencians?, quant s’han
endut cap a casa –sempre
presumptament- urdagarins,
fabres i companyia?, on estan els
diners de tots aqueixos casos
brugals i campions i més i més...
Doncs això, les inversions
nosaltres les tenim fetes amb tots
aquests senyors que acabo
d’esmentar. Sí, els haurien de
fotre  a la presó a tots fins que
tornaren a la societat tot el que li
han robat. I no vull dir res més
perquè m’encenc. Sóc un
indignat, senyora Garcia?

Titular impagable: “Rajoy
actuarà a la costa nord”. Jo vull
entrades, de primera fila. I què
farà?, un monòleg com si fóra del
club de la comedia?, ens portaran
un espectacle de varietés en què
la Cospe i l’Espe ens ensenyaran
pit i cuixa mentre, per exemple,
Camps fa un passe de modelos
amb els seus elegants vestits?
Segur que la cosa serà un èxit. 

Els tafaners encara manxen
amb la vinguda que ens va fer la

patrona peregrina de tots els
valencians. Ja està bé, home, ja
està bé, a vore si hem d’estar tot
l’any amb la mateixa cançó. Ara
que, sí, jo també he vist la
fotografia en qüestió. Buf, m’ha
agarrat entre un calfred de temor
–ja estan ací una altra vegada!- i
un atac d’hilaritat –Ja estan ací
una altra vegada!-. La imatge és
impagable. A la primera fila hi ha
gent amb boina de requeté,
guàrdies civils, capellans i falleros
i falleres. Com ens agrada vestir-
nos de coses, veritat? Jo és que
sóc molt avorridot i en la vida m’he
disfressat de res, en la vida, però
es veu que hi ha molta a la qual li
encanta que la miren. No ho
comprenc, no ho comprenc...

Quan escric això és el dia de
sant Nicolau. La sacrosanta
constitució espanyola ens ha
arruïnat la festa, però jo que no
em disfresso de res però sóc molt
llépol, avui em menjaré un pastís
de glòria ben gros. No sé si a
cullerades o a mos redó. Ja
vorem. Adéu, senyora Garcia! 

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

text EL LECTOR

Més de tres-centes persones pujaran enguany a
l'escenari per  escenificar la XIV edició de L’Estel del
Collet, Nadal a Benicarló. Laura Piñana, que dirigirà
per quart any la representació, va destacar “el gran
treball i l'esforç que estan realitzant tots ells perquè els
assajos siguen productius”. Enguany seran nombrosos
els canvis que es realitzaran en les representacions
que tindran lloc els dies 17 i 18 de desembre a l'Auditori
Municipal. “Tenim una gran pedrera i volem que vagen
agafant el protagonisme que es mereixen”, va destacar
Piñana. Així, la primera part serà més infantil que en
altres ocasions, ja que els més menuts fins i tot
assumeixen el paper de narradors “que seguiran
mantenint en la segona part els dos habituals en
aquests últims anys: Domingo Roig i Noelia Fresquet”.
Així, enguany s'estrenen com a narradors els joves
Andreu Sorlí i Joana Vallés, ambdós amb una gran
implicació des de l'inici de L’Estel. Pel que fa al xiquet que és
nat, la directora de la representació nadalenca va indicar que
enguany els dos xiquets que assumiran aqueix paper són
Joel Marzal Oms i Alex Roca. A més, va detallar la gran
incorporació de xiquets en aquesta edició en els papers
protagonistes, assenyalant que els més menuts tenen 4
anys. “Això dóna idea que en L’Estel caben tots, tenim un
ventall d'edat molt important i ampli”, va reconèixer Piñana.

La segona part de la representació, amb la tradicional
adoració al Nounat a la Sènia de Pau, serà la que menys
canvis experimente. La directora va explicar que L’Estel ha
volgut comptar amb la Casa d'Aragó com entitat convidada.
“Han estat amb nosaltres des del principi, i creiem que

enguany, que celebren el seu XXé aniversari, no podien
faltar”, va explicar. D’altra part, Piñana no va voler desvetllar
els temes que Sant Antoni repassarà en les seues lloes,
encara que va avançar que “enguany ha tingut molt de
treball”.

La directora va recordar que les entrades es posaran a
la venda en el Centre òptic Eva Marín divendres  9 i dissabte
10 de desembre per als socis de l'entitat, mentre que per al
públic en general es podran adquirir en el mateix establiment
a partir del dilluns 12 de desembre. Cal recordar que hi haurà
dues representacions: el dissabte a les 21,30 h i el
diumenge, a les 19 h, ambdues a l'Auditori Municipal.

Per la seua banda el Síndic Major de l'entitat, José Luís
Guzmán, vol recordar que el dissabte 17 es realitzarà el ja

tradicional Pregó anunciador
que partirà a les 11 h des de
l'Ajuntament. “Ens
acompanyaran, com és
tradicional, les nostres Feres,
la Colla de Gegants, la Colla
de Xancuts, la Colla de
Dolçainers i els nostres
pregoners, que s'encarregaran
d'anunciar per tota la ciutat que
el Nadal ha arribat un any més
a Benicarló de la mà de L’Estel
del Collet”. I així, amb la il·lusió
de ser els primers en anunciar
l'arribada de les festes a la
ciutat, l'entitat afronta la recta
final dels preparatius, que
permetran que l'Estel de Vuit
Puntes creue el cel de la ciutat
reafirmant amb la seua llum
l'imaginari cadufero.

text NATÀLIA SANZ

L’ESTEL DEL COLLET AFRONTA LA RECTA FINAL DE LA XIV EDICIÓ
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DE MENJADORS SOCIALS

L'ajuntament de Benicarló, ha
engegat el Projecte de
Cooperació Social, una iniciativa
encaminada a pal·liar les
necessitats dels col·lectius més
desfavorits. Així i per segon any
consecutiu es posarà en marxa el
menjador social, aquesta vegada
amb major capacitat d'atenció. I
és que si l'any passat eren 30 les
persones a les quals se'ls oferia
un menú tres dies a la setmana,
les ambicions del consistori és fer-
lo enguany “per a 70 persones,
tots els dies de la setmana”, va
detallar Sarah Vallés, regidora
d'àrea de Benestar Social. Els
beneficiaris seran persones que
no disposen d'una cuina per a
elaborar el menjar “en els mesos
més crus de l'any”, ja que l'objectiu és que estiga en marxa
entre gener i maig. En aquests moments s'està ultimant el
conveni amb la Fundació Bancaixa, que cediria les
instal·lacions de l'antiga Escola de la Mar Irta. El local disposa
d'una àmplia cuina i un menjador on atendre als usuaris.
Vallés va anunciar que els ciutadans poden col·laborar amb el
projecte a través de la “propina solidària que es pot dipositar
en les guardioles que s'instal·laran en diferents comerços de la
ciutat, comprant un calendari social editat per l'àrea, amb
aportacions econòmiques a un número de compte o
participant com voluntaris amb les associacions implicades en
l'engegada del projecte”. Els fons que es recapten serviran per
ficar en marxa el menjador social “a més de per a comprar
bolquers i llet infantil, altra de les necessitats amb les quals
ens trobem”, va explicar la edil, que va detallar que a Benicarló
existeixen en aquests moments “400 nuclis familiars als quals
els estem prestant ajuda a través de Serveis Socials, a més de
90 famílies que estan dins del projecte Rendeix Garantia per
no tenir cap tipus d'ingrés”. La major part dels atesos són
“aturats, amb una llarga vida laboral que ara es troben que no
tenen res” a causa de l'actual conjuntura econòmica.

FERTILITZANTS ¿LEGALS O IL·LEGALS?

El regidor d'Agricultura de
Benicarló, Eduardo Arín, va
defensar l'ús dels abonaments
orgànics per a fertilitzar la terra.
Ho va fer després d'una nova
denúncia de Compromís, que va
lamentar que les Corts
Valencianes no arreplegaren les
seues queixes per la presència
d'acumulacions de purins en una
finca propietat d'uns familiars
d’Arín. L'agrupació va denunciar
que és una pràctica il·legal, i
encara que conselleria ho
reconeix, no explica què farà
sobre la qüestió. És per això que
Compromís tornarà a presentar la
pregunta a les Corts. Arín es va
estranyar per les acusacions del
partit “que suposadament és
ecologista i ara denuncia aquesta

pràctica” que al seu entendre “és la forma més natural de fer
bona agricultura, sempre s'ha llençat gallinaça i fins i tot ho fan
els qui practiquen l'agricultura ecològica”. L'edil d'Agricultura
va detallar que amb aquesta pràctica, al contrari del que afirma
Compromís “no contaminem els aqüífers. Les mateixes
escombraries serveix per a impermeabilitzar el terreny”. Quan
plou, va prosseguir Arín “l'escombraries es desplacen a les
nostres mateixes terres, perquè ja ho prevenim, i que després
ho agraeixen” i es demostra amb l'espectacularitat que
adquireixen “per exemple els pins que es beneficien d'aquests
arrossegaments”. L'edil va convidar a la formació a visitar
“qualsevol de les nostres terres, així veurien que l'agricultura
de Benicarló la fem així i no li fem cap mal a ningú”, malgrat
les afirmacions i denúncies de Compromís. L'edil d'Agricultura
va lamentar aquests atacs, sobretot pel perill que poden
suposar per al sector. “Aquest és un ofici en el qual encara es
treballa, no hem llençat a ningú a l'atur i a veure si ara ens ho
anem a carregar amb aquestes acusacions”, va lamentar. És
per això que ha demanat a la formació que retire les
acusacions, sobretot ara que conselleria s'ha posat del costat
dels agricultors. “Aquestes coses creen inseguretat i no són
bones per a cap de nosaltres”, va concloure. Cal recordar que
els dos edils que Compromís té a Benicarló es van desmarcar
de les acusacions del portaveu en les comarques del nord,
Carles Mulet.

text NATÀLIA SANZ

BREUS: DE MENJADORS SOCIALS I GALLINASSA

Hi ha diversos motius que em fan triar una
destinació: la cultura local, el paisanatge, la bellesa
escènica..., però si em pose davant del mapa del món i
em fan triar, la mirada se me’n va invariablement cap a
l’Orient. En aquest viatge, com que es creu que els
primers pobladors del Perú (abans de ser peruans) van
vindre de l’Est,  a través de l’estret de Bering, em fa la
impressió que he retornat d’una altra manera a Orient. La
destinació m’ha d’atreure a través dels ulls, i sempre
espere que al capdavall m’oferisca l’oportunitat d’ampliar
l’horitzó de la mirada. No, no pagaria en principi per anar
a Cancún, ni a Sausalito, ni a Platja Bávaro..., ni a Marina
d’Or.

El viatge que va fer era organitzat, ¿troba
pertinent la distinció que de vegades es fa entre
turista i viatger?

En efecte, aquest va ser un viatge organitzat. Un
viatge que vaig organitzar després de molt de temps de
treball. És cert que vaig fullejar guies turístiques, algunes
agències de viatge, i vaig fer hores en alguna biblioteca
pública. Vaig llegir llibres sobre la conquista del Perú, vaig
llegir autors locals, novel·listes i poetes, historiadors... I,
finalment, em vaig decidir a traçar un itinerari sobre un
mapa. El meu itinerari.

Es cert també que en algun moment del viatge he fet
servir la infraestructura que hi ha al país per al turisme, i
gose a dir que, alguna vegada, he caigut,
premeditadament o no, en el parany del touroperador.
Arribats ací, m’agradaria fer alguna matisació. Si seguim
la definició segons la qual el viatger es aquell que sap
quan se’n va, però no quan torna, se’m fa difícil
d’incloure’m en els grup dels viatgers. Com ja he dit el
meu era una viatge circular, amb bitllet de tornada. Per a
mi, però, la diferència rau en la mirada. No m’interessa la
mirada del turista, i encara que al llarg del llibre hi ha
passatges on la critique, no deixe de respectar-la, però ja
et dic que no m’interessa. 

No m’estic a dir que la major amenaça per a la forma
de vida tradicional d’aquest poble com ara el peruà és,
precisament, la seua principal font de riquesa: el turisme.
La pèrdua d’identitat cultural és un perill que no hem de
menystenir, perquè, malauradament, aquells qui
determinen la cultura que s’ha de difondre en cada
destinació turística no són precisament els nadius, sinó
els empresaris, habitualment forasters, els quals sempre
optaran per prioritzar els beneficis, tot ignorant les
conseqüències. A la pèrdua de  l’identitatari col·lectiu i
dels valors històrico-culturals s’afigen també les greus
conseqüències mediambientals.

Al Perú, al visitant se’l convida a entrar en una
cultura ancestral, mil·lenària. En principi, tothom és
benvingut, però sempre hauríem de recordar que ací,
nosaltres només som els convidats; i que, per tant, ens

hauríem de comportar com el que som i no pas com a
agressors a qualsevol dels indrets que visitem.

¿La realitat del viatge va coincidir amb el que
havia imaginat prèviament?

Ni de bon tros. El viatge és un allau de sorpreses, i
una descoberta sempre et porta a una altra. L’anticipació
del viatge i la seua realització pràctica de vegades no
coincideixen. La realitat mai no sol coincidir amb aquella
que havies imaginat, d’una manera anticipada. Alain de
Botton ho explica millor que jo al seu magnífic llibre El
arte de viajar (Edicions Taurus, pensament, 2002).

¿Què li va aportar personalment passar unes nits
a la selva i conèixer la cultura incaica?   

L’experiència de la selva va pagar molt la pena. És
un món caòtic, angoixant, misteriós. Una vegada li vaig
escoltar dir a Miguel de la Quadra Salcedo, un aventurer
impenitent, que el lloc més inhòspit per a viure, la
destinació més cruel que havia visitat era la selva.
L’angoixa existencial, la sensació de petitesa va rondinar
el meu cap durant aquelles nits a la selva. Un dia vaig
visitar el Llac de las tres Chimbadas, però no em vaig
perdre, perquè jo no havia anat a buscar el Dr. Livingston.
Una nit vaig tindre un malson. Se’m va aparèixer a
l’habitació l’esperit de Joseph Conrad, però jo no era
Marlow. El coronel Kurtz  estava assegut al brancal de la
porta, mentre sonava allò de This is the End... . Em va fer
sentir molta paüra.

En un moment del llibre, el viatge el remet a la
memòria d’un altre viatge. ¿Té la sensació de què els
viatges acostumen a ser breus, però perviuen en la
memòria com si hagueren durat molt de temps?

Estic d’acord, i de vegades s’anticipen a la memòria,
encara que no els hagués fet. Hi ha també fenòmens de
deja vu. Hi ha la memòria rèptil, l’olfactiva, que és la més
primitiva, la més animal que conservem i que predomina
per sobre les altres memòries. Una olor et porta a una
altra olor que vas sentir fa molt de temps abans, en un
lloc a milers de quilòmetres de distància. Potser hi ha
animals que tenen més aguditzat el sentit del olfacte que
nosaltres, però, nosaltres “sabem” visualitzar allò que
hem olorat. Katmandú, per exemple.

¿Va prendre notes durant el viatge o el va
escriure temps després passant-lo pel sedàs de la
memòria?

Vaig prendre notes abans, en, i després del viatge.
Guarde un petit quadern amb les tapes blaves, on hi ha
enregistrades les anotacions en brut que feia sobre el
terreny. Després, cada dia, a la nit, abans d’apagar la
llum, passava les notes a net, com un deure. No debades,
havia mamprès el viatge, perquè volia escriure un llibre.

Entrevista

Exposició “Recuperació de la Via Augusta a la Comunitat Valenciana”

16 de novembre / 11 de desembre de 2011
Lloc: Claustre del Mucbe.
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En front els continus atacs al model d'universitat pública en
forma de retallades, intrusió d'empreses privades, establiment
de criteris d'eficiència empresarial, precarització laboral del
professorat, PDI, PAS  i investigadors, o augment de taxes, els
i les estudiants de la URV hem pres consciència i hem decidit
crear l'Assemblea de la Universitat Rovira i Virgili. Sorgida
arran de la mobilització estudiantil del passat 17 de novembre,
neix amb la intenció d'aglutinar tota la comunitat universitària
(estudiants, professors, investigadors, PDI, PAS) per tal de
sumar esforços en la defensa i lluita per la universitat pública i
de qualitat.

Entenem que la defensa de l'ensenyament públic i de
qualitat no es pot deslligar de la lluita global per la defensa
dels drets públics. Estudiants, professores, metges, infermers,
aturats, desnonades, funcionaris... i en definitiva les classes

populars som els que estem patint els atacs neoliberals d'un
govern supeditat al poder econòmic. Així doncs, fem una crida
al conjunt de la societat per tal d'interconnectar les diferents
lluites en un sol front. 

Des de l'Assemblea de la URV denunciem:
1. Que l'educació és un procés de formació integral en el

qual és cabdal el pensament crític i que cal dotar dels
recursos, el personal i les instal·lacions necessàries per tal de
garantir la qualitat i una major socialització del coneixement.

2. Que les retallades i augment de taxes suposen una
devaluació de la qualitat de l'ensenyament, una elitització i la
precarització de les condicions de treball del conjunt de la
comunitat universitària.

Així mateix, les diferents comissions aprovades en
assemblea ordinària de dijous 1 de desembre realitzaran les
accions necessàries amb l’objectiu de defensar la Universitat
dels atacs dels governs d’Artur Mas i de Mariano Rajoy (ja
arribaran). 

text VICENT COLLADO

Neix l’Assemblea de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Joan – Bta. Campos (El Grau de Castelló, 1961)
és metge, escriptor i viatger. Porta una llarga
trajectòria com a escriptor. Ha fet una important
carrera com a poeta, on ha estat guardonat amb
diversos i importants premis literaris. El viatge
sempre ha estat present en la seua poesia, però
darrerament ha decidit narrar les seues vivències
viatgeres, i ja ha publicat tres llibres de prosa amb el
viatge com a protagonista, el darrer, El regal de la
mirada (Onada edicions), sobre el qual hem
mantingut aquesta conversa.

¿Per què el viatge és la font inspiradora de la
major part dels seus llibres?

El viatge forma una part consubstancial de la meua
manera d’entendre la literatura, com un projecció de
l’existència. La metàfora del viatge impregna els meus
llibres. M’agrada viatjar, sí, però qui escriu viatja, i també
qui llegeix viatja. Què és un llibre sinó una incursió
raonada, una fuga cap endavant, una nova descoberta al
ulls atònics del lector? No debades, el sentit del viatge, és
una de les metàfores més universal en la història de totes
les civilitzacions.

Escriure un llibre no deixa de ser un viaticum, és a
dir, allò que es fa servir per a mamprendre el camí.  En
aquests sentit, els meus llibres són una invitació a sortir
del parany de quatre parets en què de vegades es
converteix la nostra vida.  La vida és un viatge. Un camí
amb un punt de partida, i amb un final, segur.
Probablement, els meus llibres de viatges siguen una
aposta contra el temps.

A diferència d’altres viatges anteriors, aquesta
vegada ha triat la prosa en lloc de la poesia. ¿A què
es déu aquest canvi?

Jo sóc poeta, però aquesta vegada m’ha plagut
estirar la lletra. Em feia molta il·lusió escriure un llibre de
viatge (o de viatges). Era un repte nou, i,  tot i que ja havia
fet alguna incursió en el gènere de la literatura de viatge
(en realitat, no sé ben bé si es pot parlar de gènere o
subgènere, però tant si val), necessitava un altre
argument, en un altre registre, que em donara
l’oportunitat de dir la meua, sense deixar de ser coherent
amb la meua concepció de l’escriptura.

Una qüestió que destaca en el llibre és la
presència dels xiquets, al mateix temps que els seus
records d’infantesa.

No ho he fet deliberadament, però crec que, en
efecte, al llibre hi ha una mirada reiterativa al món de la
infantesa. Insistisc, no ha estat una idea preconcebuda.
Ha anat sorgint a mesura que anava escrivint el llibre. He

de confessar que durant el viatge hi ha passatges que, no
sé per quina estranya raó, em traslladàvem al món de la
meua infantesa. Recorde, ara, per exemple, la navegació
a través del llac Titicaca. El xiquet que governava la
barca, em va confessar que volia ser metge. En un
moment, des de la popa de l’embarcació, em vaig quedar
mirant aquell jove barquer que mirava entotsolat
l’extensió d’aquella mar interior. Va ser llavors quan em
va vindre a la memòria una imatge de la meua infantesa,
la mirada d’un xiquet de 10 o 12 anys d’edat que mirava
la mar d’estiu des de l’espigó travesser del Grau de
Castelló. El viatge m’havia ajudat a viatjar en el temps.

¿Què el va portar a Perú? ¿Què el fa decidir a
l’hora de triar un lloc on viatjar?

La raó que em va dur al Perú va ser diferent a la
d’altres viatges. En aquest punt, va ser tot just a l’inrevés.
M’atreia des de feia temps la cultura andina. Havia llegit
molt sobre el tema dels inques, i les cultures de l'altiplà.
M’atreia tant, que em va sobtar la idea d’escriure un llibre
sobre aquell món tan fascinant, tan màgic i enigmàtic. He
escrit altres llibres en què l’argument és el punt
d’arribada. Però són llibres que estan escrits amb
posterioritat, que són una conseqüència col·lateral del
viatge, llibres escrits amb el solatge que t’ha deixat el lloc
visitat. En aquest cas, la destinació va ser triada
premeditadament, perquè jo volia escriure un llibre sobre
el Perú. En realitat, vaig començar a escriure el llibre,
molt de temps abans de xafar la terra peruana.

ENTREVISTA AMB  JOAN – BTA. CAMPOS
text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

foto EMILIO GARCÍA MAÑÁ
El passat 5 de novembre es va constituir el col·lectiu

del BLOC-JOVE a Alcalà de Xivert. Així doncs, una
vintena de persones de diferents pobles de la comarca
han posat en marxa el primer col·lectiu de joves del Bloc
a la zona, amb el qual pretenen ser un nou referent
nacionalista per als joves del nord.

En una segona reunió a Vinaròs, el 3 de desembre,
es van traçar els objectius del col·lectiu comarcal i es
van crear els següents quatre grups de treball:

-Promoció i protecció dels recursos mediambientals
-Infraestructures
-Comunicació i implantació
-Donar a conèixer les possibilitats de la comarca

També es van escollir les persones que formen part
de l'organigrama organitzatiu del col·lectiu, que són:

Secretària comarcal:Marta Sorlí Fresquet
Secretari d'organització:Alfredo Roé Cervera
Tresorera:Vanessa Messeguer Albiach
Vocals:Joel Herrera Iturat i Maria Sorlí Fresquet.

text i foto REDACCIÓ

Es constituïx el BLOC-JOVE Baix Maestrat-Els Ports



submergida... 

Polèmica Santa Caterina
Ja ho devíeu llegir tots, no?

Europa Laica denuncia que en
Benicarló los colegios celebran una
misa en horario lectivo. Aquesta
entitat que té com a finalitat
defensar i promoure el laïcisme va
enviar un escrit de denúncia al
conseller d’Educació amb
l’advertència que els actes
religiosos en horari lectiu, amb o
sense pressió perquè hi acudiren
escolars, famílies i metres,
conculquen un munt de drets i
declaracions. Era per la festa de
santa Caterina i sant Nicolau, ell en
partit avançat a la jornada, i no
sabem com va acabar la cosa: si es
va fer una processó cívica, com fan
a València, o una missa negra com
diuen que oficiaren a Ferraz amb un
retrat de Rubalcaba.. I la rifa? Si se
n’assabenten els dels patos, segur
que toca sortejar un pollastre de
plàstic! En fi que per a xorrades està
el món.

Innocents avançats
A Marcelino ja l’han tornat a

enganyar. Sembla que li han
avançat el dia dels innocents i ell,
que s’ho creu tot... El problema és
que les enganyifes que li conten i es
creu, després ens les aboca a
nosaltres i espera que també hi
combreguem. Però què es pensa,
que ens xuplem lo dit? Home no!
Va, sí, que molta gent s’ho creu, la

majoria... que el vota. Però, la veritat
siga dita, és que si diguera que
l’aigua puja pel Barranquet,
segurament s’ho creurien els
mateixos. El poble té aquestes
curiositats. Primer va ser el nou CSI,
que ja hem perdut el compte de les
vegades que ha dit que estarà en
funcionament, però el 17 de
desembre, tinguem metges, llum,
material o no, ve el presi a
inaugurar-lo. Esperem no es
seguisca la moda de Castelló i
tinguem un centre de salut sense
metges... els malalts estan
assegurats. Després va vindre la
carretera de Càlig. Van llevar quatre
herbes, van fer-se la foto i ja està. I
ara que no hi ha un duro, diu que
vindrà Don Mariano i en un bufit
apanyarà la costa nord! Voldríem
equivocar-nos però ho tenim molt
clar: els burros volen! 

CSI ambulant
Segons han anunciat fonts

oficials a bombo i plateret, el quinze
del mes corrent es fan els recanvis
de centres de salut, simultàniament.
Doncs, sí, sembla que abans que
vinga Fabra, el 17, el CSI vell, a les
nou de la nit, passarà a millor vida i
donarà pas al nou. I així li han ficat
data i hora al re-re-recanvi. Ara, el
que no tenim molt clar és on haurà
d’anar qui necessite les urgències
eixa mateixa nit a les nou i un minut.
I si estan atenent un malalt a les nou
menys un minut... què en faran? I si
hi ha llista d’espera, se’ls
emportaran? I el metge que
comence la guàrdia anirà d’ací cap
allà? I al dia següent, les visites, on

es faran? Déu meu (alerta Europa
laica!), quin desgavell muntaran
passejant metges, infermeres,
pacients i material d’un lloc a l’altre
a corre-cuita... perquè, com qui diu,
un dia després, el Presi ha de tallar
la cinta. De tota manera, els
tafaners, ja hem decidit que, per si
de cas, durant una setmana no ens
posarem dolents i si toca... anirem a
l’hospital. Que aquell ja té el servei
d’urgències completament
inaugurat.

Més que beneïdes
Així deu ser com estan les

mongetes de la Consolació. Si fa
unes setmanes ja vam dir que
estaven per damunt del bé i del mal
(llegiu del que és legal i del que no),
ara podem comprovar fefaentment
(mireu la foto que ho demostra), que
el Nostre Senyor els fa de gorrilla i
els reserva aparcament per a la
furgona (que sabem del cert que és
d’elles perquè porta un cartellet que
diu que és de la Consolació)... allà
on de cap de les maneres es pot
aparcar. I és que allí aparcada fa
més hores que un rellotge, ara
entendreu allò de beneïdes, davant
la mirada complaent del municipal
que regula el trànsit, mati i
vesprada, a l’entrada i sortida dels
xiquets de l’escola. Com
comprendran no hem volgut traure
al municipal, juntament amb els
xiquets i furgona, atés que qui
mana... és qui mana. I és que amb
Déu ja en tindrem suficient quan ens
toque el moment però, mentrestant,
ací a la terra la policia... és la policia. 
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Quasi tres milions d'euros de pèrdues econòmiques van
deixar en el camp benicarlando l'episodi de fortes pluges
patides ara fa un mes. Eduardo Arín, regidor d'Agricultura de
Benicarló, va presentar el primer balanç dels danys
ocasionats en el sector agrícola, en el qual s’emporta la pitjor
part les mandarines, enciams i carxofa de Benicarló. Arín va
explicar que “les mates estaven molt avançades, per les
altes temperatures de les que gaudíem, el que va fer que
també estigueren molt tendres”. Això va provocar que els
danys hagen estat quantiosos, per culpa de les elevades
quantitats d'aigua que van caure sobre el camp benicarlando
els dies 19 i 20 de novembre. “Les mandarines clemenules i
les taronges estan molt danyades, es calcula en un primer
balanç que poden haver al voltant de 1,5 milions d'euros de
dany”, va assenyalar l'edil. I és que l'elevat grau d'humitat va
provocar que “les mandarines s'inflen i no valen per a
comerç. A  això cal sumar tota la que no va créixer o no
arriba al calibre a causa de la intensa sequera que van patir
al començament de la temporada”. 

En horticultura, els principals danys se centren en els
enciams i les carxofes. En el primer cas “dos milions de
mates no es podran arreplegar, perquè estaven molt tendres
en el moment de les pluges i l'aigua els ha afectat”. A més cal
sumar el xicotet cicló que va patir la zona dies després, i que
va acabar de rematar els danys en el camp. En el cas de les
carxofes, el consell regulador es va veure obligat a retirar el

segell de qualitat de la Denominació d'Origen ja que van
començar a aparèixer fruits “amb picades negres en les
puntes” a causa de l'elevada quantitat d'aigua que es va
concentrar en els camps. Això ha provocat que el producte
haja hagut de ser desviat en la seua major part a la indústria
conservera. Arín calcula que els danys, de moment
“ascendeixen a 1,2 milions d'euros”. I va dir de moment, per
que el mal en les carxofes encara podria ser pitjor. L'edil
d'Agricultura va recordar que “tanta humitat ataca a les
arrels, el que unit a l'absència de fred, fa que la planta
patisca molt i no estiga preparada per a suportar la quantitat
de fruit que està a punt de produir”. A més, va advertir del
perill que suposaria que “ara baixaren de cop les
temperatures, perquè això sí que seria molt dolent per a les
carxofes tal com estan les mates”. Els agricultors i la
cooperativa agrària estan acabant de realitzar els informes
pertinents, que passaran pel ple municipal per a demanar les
ajudes corresponents.

text  NATÀLIA SANZ

PÈRDUES MILIONÀRIES PER LA GOTA FREDA

Dijous que ve 15 de desembre s'obrirà definitivament el
nou centre de salut de Benicarló. Així ho ha anunciat el
gerent del departament de salut de Vinarós, Alejandro Suay,
en la comunicació que ha remès als implicats en els canvis.
Suay detalla que “el 15 de desembre, a les 21h. es tancarà
l'antic centre de salut de Benicarló, situat en el carrer
Peníscola” i anuncia que “s'obrirà simultàniament el nou
centre sanitari integrat de Benicarló en el carrer Boters”. Així
les coses, el divendres 16 de desembre les instal·lacions
funcionaran des de primera hora, un dia abans que el
president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra,
inaugure oficialment el nou CSI. Acabarà un llarg procés
d'anys en els que els benicarlandos han assistit a una
successió de primeres pedres i intents fallits de començar les
obres, que finalment es van iniciar el 2009. En aquests
moments el consistori treballa en la urbanització del carrer
Terrers, les obres del qual van ser adjudicades el passat mes
de novembre a l'empresa PAVASAL per un import de 95.680
euros, IVA exclòs. L'objectiu d'aquests treballs és deixar
totalment urbanitzat l'entorn del CSI, i, en concret, el vial que
l’uneix amb l'actual centre sanitari. 

D’altra part Benicarló ja ha iniciat la ronda de contactes
amb les empreses que exploten les línies d'autobusos de la

ciutat. L'objectiu és presentar-los el projecte de la futura
estació d'autobusos que es construirà en el municipi, de la
qual encara no s'ha desvetlat el seu emplaçament definitiu ja
que ha de ser objecte d'expropiacions. “La sensació és més
que bona i tots coincideixen que serà un bon emplaçament,
amb molt bons accessos”, va explicar Pedro López, regidor
d'Urbanisme. Amb aquesta mesura es pretén “traure les
línies de gran recorregut del centre de la població” encara
que “els metropolitans no es podran traure” donada la gran
comoditat que suposa per als viatgers que es mantinguen les
tres parades que realitzen en el nucli urbà. “Tots coincideixen
a assenyalar que serà una bona solució per al trànsit de
Benicarló i també per a ells” donada la dificultat que tenen les
maniobres que han de realitzar per a complir amb la parada
establida enfront del Casal Municipal. D'altra banda, i segons
va avançar l'edil d'Urbanisme “ja hi ha empreses
interessades en la gestió del xicotet quiosc que s'instal·larà
en l'estació”, que tindrà en principi un servei de màquines
expenedores de beguda i menjar. A més, s'està treballant
perquè les empreses d'autobusos puguen establir un punt de
venda en aquest espai “com ho tenen, per exemple, en
l'estació d'autobusos de Castelló”. López també va detallar
que “intentarem que haja la major zona verda en el projecte”,
que estan a l'espera de poder presentar davant Vicente
Dómine, director general de Transports, quan es materialitze
la reunió que han demanat amb ell.

text  NATÀLIA SANZ

PER FI, HI HA DATA D’APERTURA DEL CSI



Crisi i llumetes
Pel que hem llegit de les notícies

la crisi també ha arribat a les arques
(o deuen ser cadufos?) municipals.
Així, el regidor d’Hisenda ja ha dit
que per ara no tenim ni un duro per
a inversions. O siga, que a
restrènyer-se el cinturó encara més.
Com a molt sembla que si toca
alguna cosa, i no precisament la
loteria, que ja aniria bé (ací no ens
toca mai res), és possible que ens
caiguen cinquanta mil euros per
reasfaltar algun que altre carrer però
pagats de la nostra butxaca. Ara, si
tanta crisi tenim, com és que les
llumetes de Nadal que han posat
pels carrers del poble han sorgit
com a bolets i sembla que n’hi més
que mai? I si cal estalviar, home, no
n’hi havia prou d’engegar-les una
setmana abans de Nadal? Ei, però a
la millor anem errats, de números no
ens sabem massa els tafaners, però
de mirar i xarrar... En fi, que ara deu
tocar omplir les butxaques de la
hidroelèctrica? 

La frase
I ja que parlem d’inversions i de

poca despesa, nosaltres que ho
mirem i ho remirem tot, no acabem
d’entendre això que va sortir en
aquest mitjà: les paraules del
regidor d’Urbanisme en referència al
que havia dit el regidor d’Hisenda
sobre que l’edil d’urbanisme (és a
dir, el d’abans) “ha iniciat els
contactes amb el responsable
d’Hisenda” (és a dir, el d’ara mateix).
Quin embolic, ja no sabem qui va dir
què a qui! A vore que ho entenguem,
tan lluny estan la un de l’altre? No es
parlen, que han d’iniciar els
contactes? Són d’un altre partit?
S’han retrobat  sense identificar-se a
través d’una web de contactes?
Imagineu els àlies: Urbanita li diu a
Calerons: “Busco amic em pose un
carrer, una plaça i una avinguda per
amistat i lo que surja.” I Calerons li
contesta: “Desde que te conocí me
andas pidiendo, ¿no me querrás por
mi dinero?

Benedicció
El passat dia 3 el bisbe de

Tortosa va beneir les noves
instal·lacions de batxillerat de La
Salle. Sabem que van estar invitats
els equips directius de la resta
d’instituts del poble. No sabem si hi
van anar o es van estimar més
quedar-se a casa reflexionant sobre
el fet que als seus instituts, els
públics, hi ha places per cursar
primer de batxillerat sense haver-ne
de construir un de nou... de privat.
Pel mateix preu també podien
haver-se quedat pensant que se’ls
en fotien. O sí, hi van anar i van
mostrar el seu entusiasme perquè,
per fi, ja era hora. Ja era hora que
quedara clar quina és la prioritat de
l’administració educativa
autonòmica i com sabem posar-nos
els benicarlandos quan es tracta de
rebre... noves instal·lacions. A la
foto, a l’esquerra el senyor bisbe i a
la dreta Marcelino, que tot s’ha de
dir, o potser no, porta els xiquets a la
pública. 

Inflitrat
Segons hem pogut saber els

tafaners a ca Benestar Social tenen
un infiltrat. Compte, nosaltres, no,
eh! Nosaltres només contem el que
hem escoltat. Així, segons sembla,
en la presentació de les activitats
solidàries que porta a terme la
regidoria de l’ídem van presentar el
calendari social de l’any que ve. La
regidora i el tècnic anaven contant
que si era el més bonic, que si
estava molt bé, i que ja els
ensenyaria i a on es podria
comprar... quan la canallesca, pel
que hem pogut saber, amb cara
estranyada, els comenta als
presentadors que no cal que els
l’ensenyen perquè ja l’han vist
penjat al facebook. Quina cara de
pòquer que se’ls va quedar a la
regidora i al tècnic quan s’ho van
sentir! Ells que anaven tan contents
a fer la presentació i el cartell de
marres que ja feia dies que corria
per la xarxa sense que se
n’assabentaren. Devem estar
davant d’un wikileaks benicarlando? 

Fallerògraf o fallerotògraf
Segons hem pogut saber els

tafaners, no hi ha molt bon rotllo
entre els fotògrafs professionals i
alguns presidents de falla. I és que
sembla que en aquest món faller la
crisi també ha aguditzat l’enginy per
estalviar-se algunes perres i vet ací
que alguns del seus membres es
dediquen, a més de al seu paper
pròpiament dit, o siga d’anar de
paseíllo del bracet de la fallera
corresponent, a fer-los fotos i el
reportatge fotogràfic corresponent. I
així ofereixen els seus serveis
“fallerògrafs”, por un precio módico.
Però, òbviament, com el precio
módico no inclou això d’haver de
gratar-se la butxaca per pagar els
impostos corresponents al fisco com
fa qualsevol autònom doncs... Visca
la competència deslleial. No ens
estranya que ja n’hagen tancat uns
quants. I després diran que Espanya
no és la reina de l’economia

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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El Ramon entra al cafè amb cara de fred i tots
comenten que sembla que per fi s’ha acabat la calor, que
aquesta tardor ha sigut molt plujosa però que de fresca
no n’havia fet gens. Tots quatre tenen damunt la taula els
llibres i la carpeta. Estan força motivats per això de
l’anglès i van decidir que si avui, per la cosa aquesta dels
ponts de la santa Constitució i de la Puríssima
Concepció, no han tingut classe al Centre Cívic ,farien
ells la seva classe al cafè. Ja ha passat quasi un trimestre
i ja han superat les expressions de salutació i de
presentació, el vocabulari de la casa i la família i els
animals domèstics i el simple present dels  verbs  to be i
to have. Però disciplinadament han quedat per repassar i
per practicar, entre glop i glop de cafè amb llet, i de
passada per comentar la jugada en general.

La conversa entre els quatre alumnes comença amb
uns comentaris una mica irònics sobre la suposada
rigidesa de la professora, una mica massa teatral en certs
moments, i en l’actitud una mica ridícula de la Carme, que
en sap tan poc com tots ells però que vol anar
d’espavilada i, en fi, això a certa edat queda una mica
malament. Però el Tomàs arrossega la conversa cap al
tema de la setmana: aquestes festes en dimarts i en
dijous que ho desballesten tot, que han fet que durant
aquesta setmana no hagin tingut cap classe.   Tots
consideren que és una setmana estranya però el Tomàs
insisteix en el tema i diu que això no pot ser, que una cosa
és perdre un parell de classes d’iniciació a l’anglès per a
jubilats o prejubilats o aturats i una altra cosa és fer
engegar i aturar les empreses un dia sí i un altre no. La
Teresa diu que això és una autèntica bestiesa i que no
s’entén que es faci perquè no sé on he llegit que la
despesa energètica que genera és molt més gran que si
la festa cau en dilluns o divendres i que l’aprofitament de
les hores de feina en setmanes com aquesta és molt
menor que en setmanes normals. El Ramon ho confirma
perquè també ho he llegit i perquè és de sentit comú. I
aleshores el Tomàs deixa caure la gran pregunta: ¿i si és
tan clar que és una bestiesa i una pèrdua de temps i
d’energia, per què es fa?

Els quatre alumnes del curs d’iniciació a l’anglès
proposen respostes a la pregunta. S’arriba a un consens

sense massa dificultat: ni l’Estat ni l’Església volen
renunciar a una de les seves festes sagrades, encara que
comportin un seriós problema al calendari laboral. El
Paco explica que hi ha països que traslladen el festiu al
dilluns o al divendres. A l’Argentina, per exemple, ho fan
amb el 12 d’octubre que, no se sap ben bé perquè,
celebren. I per què no es fa això aquí?Ningú ho sap. El
que és evident és que en fets petits, puntuals, és on es
demostra l’autèntica   voluntat  de resoldre els problemes,
d’endegar solucions. Estem sotmesos a les brutals
turbulències d’una crisi  essencialment econòmica -
hauríem de dir essencialment financera?- però que també
fa trontollar models de vida, drets socials assolits amb
l’esforç i la lluita, estils de consum, etc. I davant de
problemes realment greus, els nostres governants ni tan
sols es plantegen la necessitat de moure unes peces al
calendari de festes per evitar un desgavell important. Si
no hi ha la més petita voluntat de moure fitxa en temes de
petit abast –malgrat que tinguin una transcendència
simbòlica pels nacionalistes espanyols i pels catòlics
estrictes-  serà francament difícil que es vulguin prendre
iniciatives serioses per afrontar els temes de fons.
Sembla força clar que els nostres governants –siguin d’un
dels dos quasi únics colors- somnien en una recuperació
màgica, potser en una nova bombolla immobiliària que
suposadament  ens permeti “progressar”
econòmicament.

Els quatre nous estudiants sentencien que aquest
país no té remei i que potser aprofitarem més el temps si
ens dediquem  a repassar l’anglès. Quan dimarts tornin a
classe, una de les poques classes que els queden abans
de les vacances de Nadal, podran demostrar els seus
progressos en el domini d’una llengua que realment  se’ls
fa una mica estranya.

Una classe al cafè
text  JOAN HERAS

Fronteres

Ah! PERÒ ERA EUROPA?

I no Espanya i Zapatero, el culpable de tot? Com
quedem? Ara resulta que la que està en crisi -i greu pel què
sembla- és Europa –i nosaltres amb ella-, que l’euro
trontolla i els mercats estan sense control. Com, això?
Voleu dir que no s’estan quedant amb nosaltres? Però si
Rajoy havia assegurat –al congrés i en la campanya

electoral-, que el maldestre de Zapatero era el responsable
directe i personal de la crisi que patíem...I gràcies a una tal
campanya ell guanyaria –com així ha estat- les eleccions?
Què passa ara? 

No pot ser veritat. Segur que es tracta d’una conspiració
socialista per desacreditar, amb insídies, al bo de Rajoy.
Segur. 

Marc Antoni Adell



Adéu N-340 per la ciutat. Benvingut el bulevard

Sembla que arriba a la fi el maldecap de la variant
de l’N-340 al seu pas per la nostra ciutat. A la fi, els
problemes derivats del que seria la part administrativa,
amb algun que altre contratemps d’última hora, tot i
que els de l’obra pròpiament dita tardaran més temps
en tancar-se. 

No és pot negar que la variant llevarà, òbviament,
els greus problemes d’embussos i perillositat al seu
pas per Benicarló i farà més fluid el trànsit. Però
tampoc es pot negar que el traçat adoptat pel ministeri
deixarà el nostre terme partit per la meitat sense
solució. Hores d’ara encara queden problemes
“xicotets”, eufemísticament parlant, de gent que no ha
cobrat. També, d’altres, derivats de la crisis
econòmica, com l’alentiment de les obres que, si fa
que s’eternitza, pot multiplicar-los encara més, al
tindre molts passos tancats durant molt de temps.
Veure’m si ací l’ajuntament fa prevaler la seua veu,
sobretot perquè ara no tindrà excusa al ser el seu
partit qui governa, tant a l’autonomia com a l’estat.

De la mateixa manera, quan el tram que ara
quedarà anul·lat, que ja se’l coneix com a bulevard,
passe a propietat municipal, se li acabaran les
excuses per no haver fet el que tocava quan tocava,
obligant al centre comercial a fer els accessos que
marcava la llei i no el nyap perillosíssim que tenim ara.
I com no, la connivència manifesta per deixar obrir
sense les preceptives llicències municipals, no
atorgades quan tocava, per culpa de no tenir eixos
accessos correctament. Uns problemes d’accessos
que ha estat causats per la incompetència i desídia
dels nostres governents, amb el diputat Mundo al
capdavant (quan era alcalde), i també de l’ara alcalde
Marcelino que tampoc ho ha solucionat. Com hem dit,
és evident, el canvi de govern amb el seu color en
totes les administracions li ha llevat totes les possibles
excuses que podia tindre per solucionar-ho tot.. 

Ara ja no poden passar-se la pilota entre
administracions atès que tots són els mateixos i tenen
a les seues mans la força i les eines per obligar a qui
corresponga a que, d’una vegada per totes, tinguem
uns accessos sense perill, i legals, al centre comercial.

I això sense deixar de banda, també, que caldrà
millorar tot el traçat del que serà ara el bulevard, amb
una millor il·luminació però, sobretot, amb uns
accessos a la nostra ciutat, dignes.
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Amb el suport
COL·LABORA:

Carxofa: per a tots els que fan possible la representació nadalenca de l’Estel del Collet. Una
vegada més, la seua representació marcarà l’inici del Nadal a Benicarló i, enguany, amb els
més menuts com a protagonistes. Certament, l’Estel es garanteix el futur treballant amb els
més menuts. Enhorabona!

Panissola: no pot ser d’altra manera davant la presentació d'un llibre al Canal 56 on tres
homes fets i drets de Benicarló -ben coneguts tots tres per saber parlar “correctament”- parlen
entre ells en castellà. Cosmopolita? No, segurament prou ridícul.
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CARXOFA I PANISSOLA

“Llums de Nadal, gratis, ja!""Per Xavi Burriel
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