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A la vora d'una trentena d'escolars de Primària del CEIP
Ángel Esteban de Benicarló van degustar les mandarines de
Benihort en una nova edició de la iniciativa Desdejunis
Saludables que impulsa el Col·legi de Farmacèutics de
Castelló i el centre de Salut Pública de Benicarló i en la qual
la cooperativa de Benicarló col·labora per cinquè any

consecutiu. “Com a novetat en aquesta edició, la campanya
anirà dirigida a alumnes de Primària, a qui se'ls donarà a
conèixer els avantatges d'un desdejuni saludable, que ha
d'incloure lactis, fruita i cereals”, tal com indica la vocal del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló Lydia Roca
Blasco. A més de les gustoses i vitamíniques mandarines de
Benihort, aquest complet desdejuni consta també d'una llesca
de pa amb unes gotes d'oli i una rodanxa de pernil serrà o
embotit de pernil dolç, i d'un got de llet.

text NATÀLIA SANZ

Desdejunis Saludables

MANIFESTACIÓ 
CONTRA LES 
RETALLADES 
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La edil de comerç, Ortíz, defensa el trasllat del
mercadet ambulant del dimecres assegurant que
està avalat per la policia local.

La Policia Local de Benicarló avala el trasllat del mercat
de venda ambulant a la plaça de la Constitució i ha ampliat
la seua extensió fins al carrer Joan Carles I. Això, al menys,
és el que diu María Ortiz, regidora de Comerç, que va
assegurar que a aquest emplaçament “s'ha arribat després
d'estudiar moltes propostes, perquè portem ja quasi dos
anys estudiant alternatives. No és que jo m’haja alçat un día
i haja pensat: vaig a canviar el mercat”.

Així, s'han remenat possibilitats com els carrers Ausiàs
March, Hernán Cortés o César Cataldo, totes elles
descartades per diferents problemes. En el primer cas “va
ser la primera proposta que presentem als venedors, però
l'anterior president va considerar que no els beneficiava” per
trobar-se allunyada del nucli urbà, amb el que el consistori va
retirar la proposta. Altra de les alternatives va ser César
Cataldo. “Quan es va inaugurar el carrer, li vaig dir a la
tècnica de Comerç: ja ho tenim, el mercat el podem ficar ací.
Però finalment ho vam descartar perquè teníem que tallar
molts carrers”. La mateixa explicació va donar la regidora de
comerç per rebutjar l’instal.lació al carrer Hernán Cortés, tot

i ser semipeatonal. Ortiz va basar bona part de la seua
compareixença en recordar les negociacions dutes a terme
amb l’anterior president dels venedors. Sabut és per tots, i
tampoc ella s’ha amagat de dir-ho, que no te bona relació
amb l’actual representant dels venedors del Dimecres, que
s’ha enfrontat a ella en diverses ocasions pel canvi
d’ubicació. 

text REDACCIÓ

Mercat ambulant: a la plaça de la Constitució... i Joan Carles I

Aquesta que he de contar
avui és una història repetida.
Un dejavú que diuen. Sí, a
Alcalà ens va tornar a passar
el mateix que en els darrers
partits. Si la cosa haguera
anat mitjanament bé, al quart
hauríem d’haver estat
guanyant per zero a tres, però
com que algú ens ha fet
alguna mena d’estrany
sortilegi, vam ser nosaltres els
que vam acabar perdent per
un inexplicable 3 a 1. No sóc
massa de creure en coses
d’aquestes però els fets són
tossuts i l‘única explicació que
pot tindre tanta i tanta
desgràcia ha de passar per
ser necessàriament  cosa d
bruixes. Estic convençut que algú es gasta diners
perquè els porters rivals es facen internacionals quan
juguen contra nosaltres, perquè el sol enlluerne els
nostres davanters el moment crucial d’empényer la
pilota al fons de la xarxa, perquè les porteries rivals en
uns instants imperceptibles a la vista dels humans es
facen uns centímetres més menudes quan xutem
nosaltres i així aconseguir que la pilota vaja fora i
perquè a la nostra defensa li pegue per posar-se a fer
rovellons justet quan s’apropen els jugadors rivals.
Igual ho estic exagerant, però de veritat que és allò de
veure-ho per creure-ho. 

L’entrenador el tenim desesperat. Veu que sí, la
toquem amb criteri, sí, té els jugadors ubicats on toca,
sí, no hi ha cap equip que “jugue” tant com nosaltres,
però a l’hora de la veritat, claca, ens foten unes
panaderes que fan molt de mal. No m’entretindré a
repetir el d’altres setmanes, és tot cert i ben cert el que
dic. Una altra cosa però és el que diuen els
corresponsals dels mitjans de comunicació provincials
(es diu així?). Resulta que els que tenim ací són els
únics que conec que són capaços de donar com a
mínim sensació d’objectivitat en les seues cròniques;
si marquem en fora de joc ho diuen i ja està, si no ens
mereixem la victòria, no fa res que ho sàpiga la gent.
Lògic i professional. Els que envien les ressenyes
d’aqueixos poblets on ens toca jugar, són tots una
colla de júligans que, a més que solen escriure tan
malament (i tan bé) com saben, es mostren
parcialíssims en les seues anotacions i confonen
l’innocent que se’n puga refiar d’allò que diuen. Vaja,
una cosa com jo però en versió pagesívola. 

Diumenge vinent ens visitarà el Torreblanca CF.
Aquests van per davant de nosaltres, ens porten dos
punts. Serà, ben segur, un partit intens i que costarà
de guanyar. El torreblanquins vénen precedits d’una
ben guanyada fama de guerrers. Guerrers en el pitjor
sentit de la paraula. Igual s’entén millor si dic que
compten els seus partits per trifulques i tanganes i que
no són, per ara, candidats al trofeu a l’esportivitat. En
general, a aquests equips només hi ha una manera de
guanyar-los i no és altra que usant les seues mateixes
armes. Per tant, suposo que durant els entrenaments
els nostres hauran practicat el refinat art de coaccionar
l’àrbitre envoltant-lo en un rogle i alçant els braços tots
a l’hora. També caldrà recordar com es fa la cameta
(els nostres són massa tendres) i que parega que és
l’altre qui te l’ha feta i també què és la llesca per
ensenyar-la. Convindrà també passar-se una bona
estona dient, ie, àrbit, ie, àrbit, que ells fan lo que
volen, que et prenen lo pèl i expressions similars. I el
públic, ai el públic, el públic s’ha de posar al seu lloc i
posar nerviós el porter visitant, insultar fins la
desesperació la banqueta torreblanquina i, sobretot,
sobretot, recordar-li a l’àrbitre quin és el seu paper per
esdevenir el nostre veritable jugador número dotze. No
estic dient cap barbaritat, és el que fa la major part (la
major part?, tots llevat de nosaltres!) d’equips
d’aquesta categoria! O espavilem o,  com diu
Mohamed Jordi, se’ns pixaran a la boca i ens faran
creure que plou. 

Potser me n’he passat. O potser no. 

QUE VÉNEN!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Les porteries rivals en uns instants imperceptibles a la vista dels
humans es fan uns centímetres més menudes quan xutem nosaltres
(...) Igual ho estic exagerant, però de veritat que és allò de veure-ho
per creure-ho.
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LA DECISSIÓ ÉS DELS
TÈCNICS

“En any i mig s'han anat buscant
diferents alternatives amb els tècnics”
fins a decantar-se per la plaça de la
Constitució “perquè és on més
venedors caben”, defensava Ortiz qui,
a requeriment dels periodistes, va
assegurar que “jo encara no havía
donat la meua versió” dels fets i la
polèmica generada pel canvi
d’ubicació del Dimecres. En qualsevol
cas, la renovació de les llicències de
venda anuals va elevar el número, de
les 75 que en principi preveia el
consistori per a instal·lar en la plaça,
fins a quasi el centenar. Així les coses
“li traslladem al cap de la Policia Local
el tema, perquè buscara una solució”.
La regidor va explicar que va ser ell
qui va decidir situar una part dels
venedors en el carrer de Joan Carles
I, un dels vials del centre del municipi
“que es tallaria els dimecres” per a
instal·lar el mercat. La solució, segons
va detallar Ortiz, és viable “gràcies a
l'obertura de l'avinguda Corts
Valencianes, que permet evitar el
centre del municipi” i que solucionaria
els possibles problemes de trànsit que
poguera provocar la instal·lació del
mercat en aquesta ubicació. “A més,
Ferreres Bretó tampoc es tallaría”, va
dir. La regidora ha rebutjat les
crítiques que recentment va realitzar
l'oposició a aquesta decisió “que no
és política, sinó tècnica” i va recordar
que el tema s'ha estat estudiant en
diferents reunions a tres bandes:
polítics, comerciants i tècnics del
consistori. “Ara està clar que
tècnicament és la millor solució, però
igual després la gent no ho accepta”,
va reconèixer Ortiz. 

FIQUEM I LLEVEM METROS... I
VENEDORS

D'altra banda, altre dels punts de
fricció amb els venedors, la de
l'extensió de les parades, es va
solucionar després d'una reunió. “Ells
volien conservar els seus vuit metres
actuals. Nosaltres els vam dir que no
teníem problema, però llavors cabien
menys llocs i ho havien de negociar

entre ells. al final van decidir que es
quedaven amb els sis metres per no
tirar a cap company al carrer”, va
detallar Ortiz. El que no va dir la
regidora és com hauria solucionat el
tema si els venedors optaren per
conservar l’amplada dels llocs de
venda. En qualsevol cas, la resolució
final de la problemàtica del trasllat del
mercat ambulant es resoldrà després
de l'aprovació de la normativa
autonòmica que regula aquest tipus
d'activitats, com va recordar l'alcalde
de la ciutat, Marcelino Domingo, que
va acompanyar a Ortiz en la seua
roda de premsa. “Ens esperarem que
aproven ells, i iniciarem la modificació
de la nostra ordenança per a adaptar-
la”, va recordar. El tràmit “ha de
passar per tots els organismes
necessaris, estar en exposició pública
i aprovar-se definitivament” abans de
la seua entrada definitiva en vigor i
que el mercat es trasllade finalment a
la plaça de la Constitució.

ELS SOCIALISTES DENUNCIEN

EL PERILL
La passada setmana era el grup

municipal socialista de Benicarló qui
sortia a la palestra per advertit del
perill que suposarà el trasllat del
mercat ambulant a la plaça de la
Constitució. L'edil José Sánchez va
alertar que “al voltant de la plaça hi ha
molt trànsit” i dos col·legis que “a les
hores d'entrada i eixida, quan es
concentren mil cinc-cents xiquets i
xiquetes, pot suposar un caos
circulatori”. Els socialistes van fer
arribar a la regidora de Comerç, María
Ortiz, una proposta perquè instal·lara
el mercat ambulant als voltants de
l'auditori municipal, fins a la Plaça
Mestres del Temple i carrers dels
voltants. L'entorn és per als vianants i
està connectat amb el mercat central.
Ortiz, però, rebutjaba la proposta esta
setmana en la seua roda de premsa
asegurant que “hi ha que tallar carrers
i no és viable”. 

ve de la pàgina anterior

L'edil José Sánchez va alertar que “al voltant de la plaça hi ha molt trànsit”.

Els 5 nedadors i nedadores del Club Natació Benicarló
ho van fer amb ganes al Campionat Autonòmic Aleví a
Sagunt.

El Dissabte passat 11 de Febrer es va disputar en la piscina
municipal de Sagunt el II Campionat Autonòmic Alevín
d'Hivern participant un total de 19 equips. En aquesta ocasió
l'equip Benicarlando es va desplaçar amb l'entrenadora
Miriam i va estar compost pels nedadors i nedadores David,
Marc, Alberto, Ariadna i Gemma que es van bolcar en les
diferents sèries nadades mantenint-se dins dels seus cronos i
mínimes autonòmiques que els han permès participar en
aquest Campionat d'una forma emocionant però sense
aconseguir les preuades medalles. 

Destacar la participació de David Curto, 10é en 100 m
papallona i 15é 100 m braça; Marc Vea, 11é en 200 m estils i
12é en els 400 m lliures; Alberto García, 22é en els 100 m
braça i 23é en els 200 m estils; Ariadna Coll 14a en els 100 m
papallona i 20a en els 100m esquena; Gemma Rillo 17a en els
200 m estils. 

I per a aquest pròxim cap de setmana 18 i 19 de Febrer
l'equip del Club de Natació Benicarló es desplaçarà a
participar a Natzaret (València) en el Campionat Autonòmic
Infantil d'Hivern i a Castelló amb els majors per a participar en
el Control Provincial 7.

text i foto CNB

II CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D'HIVERN 

El torneig CATVAL de Benicarló va arribar a la seua fi
després de sis llargues setmanes de competició
en les categories de benjamí, aleví,
infantil, cadet i absolut tant en femení com masculí. Dos dels
representants del Club Tennis Benicarló van aconseguir el títol
del torneig, Gerard Guimerà en benjamí masculí
i Demetrio Peña en Absolut masculí. 

Gerard partia com primer favorit en el torneig, ja
que els en els últims tornejos de CATVAL, el benicarlando no
havia defraudat, després de la seua caiguda en quarts en
el quadre aleví, Guimerá vencia en la final de benjamí al
jugador de la Club La Closa Vinaròs, Álvaro Fuster, per 6/4 i
6/2. En la final de la categoria
d'absoluts masculina, Demetrio Peña s'adjudicava el torneig
per un contundent 6/0 i 6/2 davant Xavier Matheu de Vinaròs. 

Per altra banda, Marta Aicart
disputava la final aleví femení del quadre B, però en aquest
cas perdia davant María Velasco, jugadora de Vinaròs, per 6/2
6/2. 

Durant el cap de setmana també es van jugar les semifinals
del torneig en els quals altres jugadors de Benicarló es van
quedar a les portes de la final com, Carlos Febrer en la
categoria d'absolut masculí, Iratxe Serrat en aleví femení,
Luis Marzà en cadete masculí i finalment Samuel Giner i
Diego Sánchez en infantil masculí. 

Després de finalitzar el campionat a Benicarló, el pròxim 25
de Febrer el circuit CATVAL es disputarà a Sant Jordi,
en les instal·lacions de Panoràmica, on tornaran a
participar tots els jugadors.

text i foto VICENT FERRER

Gerard Guimerà i Demetrio Peña, guanyen la final del CatVal en benjamins i absoluts
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Benicarló va aprovar el
pressupost de 2012, amb un
increment de quasi el 4%
respecrte del 2011. El regidor
d'Hisenda, José María
Serrano, va defensar el
pressupost que ascendeix a
més de 23 milions d'euros i
assegura que «és un
pressupost de manteniment,
en el qual tot està mirat amb
lupa». El popular va defensar
que «hem fet un pressupost
real, basat en fets reals,
perquè no està la cosa com
per a fer-lo d'altra manera ni

anar jugant». El regidor d'Hisenda va exposar que les
inversions ascendeixen a un total de 1,2 milions d'euros. La
partida més elevada és la de substitució de la xarxa
informàtica de l'ajuntament, en la qual s'invertirà 236.000
euros, i 120.000 per a aplicacions informàtiques. La
rehabilitació de la primera planta de l'ajuntament, o la de la
Capella del Convent de Sant Francesc, són altres de les obres
destacades que es realitzaran en aquest exercici. 

El PSPV va justificar el seu vot en contra basant-se, va dir
la portaveu Xaro Miralles, en l'augment del 3,9% dels
comptes. “En aquesta època de crisi i retallades, l'equip de
govern augmenta quasi un 4% dels pressupostos pujant els
impostos, però no retallant despeses”, va exposar Miralles. La
socialista va lamentar l'increment de l'IBI “que puja per a tots,
independentment que siguen famílies sense ingressos.
L'augment total en el rebut del contribuent és del 17’85% en
2012, que és una barbaritat”. No veia tampoc clar Miralles
l'increment de la despesa corrent del consistori, que se situarà
en un índex del 6,06% respecte a 2011 “mentre que la
despesa social només ho fa en un 1’09%”. I de la partida de
despeses la socialista també va reclamar explicacions sobre
els 75.000 euros que s'han pressupostat per a la regidoria de
Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, “ja que s'han

pressupostat 36.000 euros a xerrades i cursos, però no veiem
una aposta clara pel desenvolupament econòmic a Benicarló”.
el regidor d’Hisenda va contestar que “són per als
nombrosos viatges que està fent l’edil a València, que
està treballant molt”. 

Miralles va criticar a més en la seua exposició que el capítol
d'inversions, es realitze demanant crèdits en comptes
d'invertir per fons propis. “A més, no veiem cap inversió
productiva, que genere riquesa en la població. La primera que
hauria de fer-se és aprovar el PGOU”, va reclamar la portaveu
socialista. En aquest sentit va lamentar que “no veiem una
iniciativa clara de l'equip de govern, unes línies que
definisquen el futur de la població, aproven uns pressupostos
que quadren l'any i poc més”. De fet, Serrano, va reconèixer
que tampoc enguany s’aprovarà definitivament el PGOU. La
socialista també es preguntava per la retallada del 20% a les
entitats esportives, culturals i festives, “a on va el que
l'ajuntament s'estalvia amb aqueixa retallada”. 

I crítiques també i la negativa a aprovar els comptes per
part del Bloc per Benicarló, que indicava que els 800.000
euros que es recaptaran de més per l'augment de l'IBI “no es
destinen a creació d'ocupació”. Joan Manel Ferrer, portaveu
de la formació, va lamentar que “en la situació en la qual
estem no es revertisca a donar treball a la gent del poble, i es
repartisca en subvencions”. El nacionalista va assenyalar que
“segons els nostres càlculs, amb aqueixos diners es podrien
crear 120 llocs de treball durant 3 mesos” cosa que, va
afirmar, “alleujaria la situació per a moltes famílies”. El regidor
d’Hisenda contraatacà dient-li que “l’ajuntament no és una
agència de treball”. Tampoc eren del grat dels del Bloc la
partida de 25.000 euros que es destinaran per a contractar
assessorament extern de cara a la renovació del PGOU. “Ja
paguem a una empresa quasi cent mil euros per aqueix treball
i vam considerar que no vam necessitar res més. Però si fa
falta més gent, estan els tècnics de l'ajuntament, que són gent
molt vàlida i preparada i de llar amb menys treball que fa uns
anys, quan va començar a elaborar-se el nou planejament”, va
lamentar Ferrer. La sessió va incloure fins i tot protestes del
públic, per algunes afirmacions del regidor d’Hisenda, que va
ficar en boca dels portaveus de l’oposició afirmacions que no
havien fet durant la sessió. 

text i foto NATÀLIA SANZ

A Benicarló s’aprova el pressupost del 2012 a l’alça

Bona tarde de basquet la que es va viure el diumenge en el
Pavelló de Benicarló amb les grans victòries del sénior i
del junior. El sénior s'enfrontava al tercer classificat el Torrent,
però durant el partit va ser molt inferior
a l'equip benicarlando, que va estar sempre per davant en el
marcador. La distància va ser augmentant a poc a poc gràcies
al bon joc del Benicarló i el poc encert d'un rival desdibuixat
fins al punt que un dels seus jugadors va ser desqualificat. Al
final, el resultat va ser de 69-49 i amb aquest
triomf el sénior es col·loca en novena posició
deixant bastant arrere la zona de descens. 

El junior tenia un complicat partit també davant el tercer
classificat de la seua categoria, l’Horta Godella. Des
de l'inici els valencians van acusar les baixes que tenien i en
la primera meitat no van poder fer res davant el
vendaval benicarlando i van veure com rebien una cistella
darrera de l’altra per l'asfixiant pressió a tot el camp.
En la segona part el joc va
estar més equilibrat però la diferència en el marcador era molt
gran a favor del Benicarló, sent el resultat final de 73-38.
Amb aquesta victòria el junior segueix en la setena posició i ja
ha guanyat a dos dels primers classificats. 

Per a la resta d'equips la jornada no va ser tan positiva,
el cadet masculí va plantar cara en l'inici del
seu partit davant l’Horta Godella però, sense arribar a fer

un mal partit, no va poder mantenir el nivell inicial durant els
quatre quarts i el resultat final va ser de 40-82. 

El cadet femení va perdre també davant el CB Castelló per
68-23 i l'infantil masculí també va ser derrotat pel Riba-Roja,
però al no comptar aquest amb el nombre mínim de jugadors
inscrits en l'acta del partit, la victòria va ser per el Benicarló. 

Els equips de la lliga del Patronat de Castelló tampoc van
tenir una bona jornada amb les derrotes de l'infantil davant el
Vinaròs i de l’aleví davant els Amics de Castelló. 

text i foto VICENT FERRER

Resultats contra pronòstic els del Club Basquet Benicarló

Durant els dies 10, 11 i 12 de
febrer el ciclista benicarlando Julián
Balaguer es concentrava, amb el
seu equip de la categoria SUB-23,
HOSTAL LATORRE,
en la localitat Navarresa de Liédena.
Juntament amb ells també van
estar els ciclistes de  l’AZYSA-
TELCO.M dels quals
són filials els de l'HOSTAL
LATORRE. En AZYSA-
TELCO.M contínua en 2012 Daniel
Márquez de Castelló. 

Aquests dies van servir
perquè els nous companys es
conegueren i per a lliurar el material.
També va haver una xerrada en la
qual s'explicà el funcionament dels
equips atés que es feren
conjuntament; el mateix que els entrenaments tant del
dissabte com el diumenge. 

El dissabte es van realitzar 120 quilòmetres
pujant diversos ports de muntanya, i el diumenge altres 120
quilòmetres però un poc més plans i buscant zones de

vent, que era molt fort, pera
practicar els ventalls. El que també van trobar va ser la neu i
el gel a l'estar amb temperatures de cinc sota zero. El
diumenge havent dinat es van acomiadar fins a les dues
primeres carreres els dies 25 i 26 de febrer
en Zumaya i Soraluce (Guipúscoa). 

text i foto VICENT FERRER

El benicarlando Julián Balaguer participà en una concentració de pretemporada a Navarra
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Fins ara es veu que tothom estava
vivint a un món de fantasia, on tot era
molt bonic i perfecte. Tots vivíem molt
bé, no ens faltava de res i ens podíem
permetre el luxe de gastar-nos els
diners en qualsevol cosa perquè ens
entrava a palades a les butxaques.
Ningú no se n’estava de res. Allò que
abans era un luxe, es va convertit en
una necessitat. Tots havíem de tindre
un bon cotxe, una tele d’eixes planes
-com més gran millor- i un súper àtic o
un enorme adossat amb jardí i
piscina...o un xaletasso. Tot això, a
més d’uns viatges amb vaixells de
luxe, hotels de vuit estrelles i
restaurants de disseny va estar, de
sobte, a l’abast de tothom. Com no
podia ser d’una altra manera, els
nostres polítics –de tots els colors-
van vore com això de l’alliberament
del sòl i les seues requalificacions era
una mina d’or per a les arques
municipals i autonòmiques. I què va
passar? Algú va guardar alguna
cosa? A alguna ment privilegiada se li
va acudir que potser seria millor fer un
raconet per si de cas? NO!!! A gastar i
més gastar. Es va arribar a uns nivells
de bogeria tan escandalosos, que no
només es van malbaratar els diners
actuals, sinó que ens vam encular
tant, que els néts dels que van tindre
tan estel·lar actuació encara s’hauran
de gratar la butxaca per a pagar el
poc senderi dels seus avis. Ara ens
hem despertat del somni i ens em
trobat amb un malson. Les butxaques
més que buides, entrampats fis coll i,
el que és pitjor, sense cap perspectiva
de millora ni  a curt ni a mitjà termini.
I ara què fem? Els polítics estan
col·locadets i ben col·locadets, perquè
la mamella pública potser que no
arribe per a pagar la llum de les
escoles, rolls d’esparadrap per als
ambulatoris o els bonollibres, però no
falten mai els calés per a pagar els
sous de la casta política. Vinga a
xuclar i més xuclar, que el fet d’estar
en crisi no ha d’afectar la vida

quotidiana dels nostres polítics ni la
dels seus endollats i altra fauna que
cobra sense justificació.

Ara van els de les falles i es
queixen perquè els han rebaixat allò
que l’ajuntament els dóna per a
cremar. Jo, pel que he llegit aquesta
setmana a la pàgina cinc, he de donar
la raó als fallers en un parell de coses.
La primera és que les falles són una
festa privada. Efectivament. Ara no
s’hauria de dir res més perquè amb
això queda clar, però no vull deixar
passar l’oportunitat de clavar
cullerada. Si és una festa privada,
collons, que se la paguen ells. Qui
vulga falles, que se les pague. Jo no
vull que una part dels meus impostos
es destinen a trencar la meua son
amb uns escandalosos coets. No vull
que, literalment, es cremen els meus
diners. No vull que vinga gent de fora
a explicar-nos com ens hem de vestir
i com hem de parlar. Me nego. La
segona cosa que han clavat els de les
falles i tenen tota la raó és això de que
“les falles reben molt poc per al que
donen”. Si senyor. Aquesta frase
mereix ser immortalitzada a una
làpida al bell mig del nostre poble, al
mateix mascletòdrom. Si senyors, les
falles diuen que reben poc. Jo no sé
quant, però segurament ja ho voldrien
unes altres entitats que si que son
culturals. Però si que tenen tota la raó
quan diuen que ells donen molt. Jo

aniria més enllà: donen moltíssim.
Moltíssim. Sobretot pel sac. Ens
donen carrers tallats, circulació
caòtica, mocosos i no tant mocosos
tirant coets sense respectar horaris ni
reglaments. També ens donen tot
tipus d’olors i aromes propis de les
coses que el cos humà és capaç de
treure pels seus orificis. No podem
oblidar la pràctica desaforada de la
destrucció sistemàtica de mobiliari
urbà per mitjà de la pólvora en totes
les seues variants. Les restes de
menjar, botelles, gots de plàstic,
caixetes i bossetes dels coets, taques
d’oli i tota la varietat de pràctiques que
embruten el nostre poble. Però no hi
ha problema, que per això paguem
–entre tots- una empresa de neteja
que ens fa la feina i així els falleros se
l’estalvien. Però tot això val la pena
perquè per damunt de tot estan les
falles, les falleres i els falleros. Totes
les coses dolentes queden plenament
compensades per la llàgrima de la
fallera mentre veu com es crema la
seua falla. Així ens va tot. Gent que no
pot arribar a final de mes i que ha de
contemplar com, en una nit, es
cremen més diners dels que caldrien
per a alimentar un bon grapat de gent
al llarg d’una bona temporada. Però ja
se sap que les falles són privades i
que cadascú pot fer amb els seus
diners allò que li passe per les
castanyes. Fins i tot cremar-los.

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

text EL LECTOR

En les pròximes dues setmanes els Agents de la Policia
Local de Benicarló es formaran en primers auxilis i la utilització
del DESA (desfibrilador semiautomátic extern). El curs serà
impartit pel professor Víctor Monroig en col·laboració amb la
Creu Roja i homologat per l'Escola Valenciana d'Estudis
Sanitaris (EVES). Entre altres temes s'impartiran classes
sobre anatomia-fisiològica de l'aparell respiratori i circulatori,
reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica, obertura i
manteniment de la via aèria, l'ús del desfibrilador, passos a
seguir en la seua col·locació, anàlisi del ritme cardíac,
desfibrilació o no i la seua represa cada dos minuts, alternant
amb nombroses pràctiques. Les intervencions de la Policia
Local en situacions d'emergències sanitàries, bé per accidents
de trànsit o altres situacions de risc o malaltia són ràpides,
molt abans fins i tot que l'arribada dels serveis sanitaris
especialitzats. La mort clínica o mort aparent és susceptible de
ser recuperable si es fa arribar al cervell i altres òrgans vitals
sang oxigenada suficient perquè aquest òrgan no es lesione,
especialment durant els primers 6 minuts. Des del moment
que es produeix la parada cardio respiratòria, fins a la
prestació de l'assistència definitiva, deuen realitzar-se una
sèrie d'accions l'objectiu de les quals és reduir al mínim les
lesions i seqüeles posteriors a la víctima. La Policia Local en
la majoria d'ocasions estarà realitzant aquesta primera
assistència, quan més ràpida i millor, major la supervivència
del pacient unit ara amb l'ús en les ocasions que ho requerisca

del desfibrilador. La seua col·locació en diversos centres
públics i de dotació en els vehicles policials unit a l'activació
precoç del sistema d'emergències mèdic milloraran en gran
mesura el servei al ciutadà. Aquestes i altres pràctiques van
tenir la seua recompensa el passat any quan una patrulla de
la Policia Local es va desplaçar d'urgència a la/ C Crist del Mar
on es trobava el conductor d'un turisme amb problemes
respiratoris. Fins a l'arribada de l'ambulància, la patrulla va
realitzar l'assistència amb el nou material de dotació adquirit
per la Regidoria de la Policia Local (2 desfibriladors
semiautomátics D.I.S.A) en aquest cas amb l'ús del
pulsómetre D.I.S., que monitorizà al pacient mentre acudien
els serveis sanitaris. 

D'altra banda, el Consell Local de Seguretat Rural de
Benicarló prendrà noves mesures per a la ràpida i eficaç
comunicació d'incidències. En el Consell Local de Seguretat
Rural celebrat el passat 20 de gener, es va acordar entre altres
mesures per a fomentar el coneixement de les incidències en
l'àmbit rural, la inserció en la pàgina web de l'Ajuntament de la
"Comunicació d'incidències àmbit Rural" que ja va ser creada
i difosa entre els llauradors perquè posaren en coneixement
de la Policia Local les incidències que puguen anar ocorrent
en el seu àmbit. Amb aquesta mesura es pretén facilitar als
llauradors el contacte amb la Policia Local perquè, sense
pertorbar el seu treball, puguen des de casa comunicar les
incidències que observen. El document es pot enviar accedint
a la pàgina de l'Ajuntament, en la secció de Policia.

text NATÀLIA SANZ

CURS DE FORMACIÓ PER A LA POLICÍA LOCAL

El Club d'Atletisme Baix Maestrat de Benicarló s'oposa
de forma rotunda a l'eliminació de la zona de llançament
de les Pistes d'Atletisme Municipals. 

No és de sentit comú que es mutile una instal·lació
esportiva en ús per a fer altra instal·lació esportiva de diferent
esport; més sabent com se sap que al costat de l'Institut
Ramón Cid hi ha espai més que suficient per a situar aquesta
instal·lació esportiva. La zona central de les Pistes d'Atletisme
és on es realitzen els concursos, els llançaments; on està
situada la gàbia de llançament de martell i de disc. En el
centre, al costat de la línia de l'herba (darrere d'on es posa la
porteria que dóna cap a la mar), està la zona de llançament de
javelina, en l'altre extrem de la zona d'herba aquesta la zona
de llançament de Pes. Aquest és l'espai que ha manifestat des
de l'Ajuntament que es vol eliminar, realitzar unes
modificacions irreversibles que duguera a l'eliminació de les
Pistes d'Atletisme com a tals. Aquest fet, no poder entrenar
aquestes especialitats atlètiques i eliminar als nostres joves
atletes a poder dur a terme proves combinades, no poder
realitzar Heptatló, Pentatló ni Decatló. Així com realitzar
competicions oficials en aquesta instal·lació, campionats
Provincials, Autonòmics… Són prous els atletes que en la
nostra ciutat s'ha vist reconeguts com millor esportista local,

en aquests moments sense anar més lluny la millor esportista
local, Jessica Lores, és una atleta que ha entrenat fins a
enguany en les nostres pistes, i la persona vinculada a
l'esport, Julio Sánchez, també té relació directa amb
l'atletisme; tant ells dos, com les anteriors nominacions com
millor esportista local, deuen part del seu historial esportiu a
les nostres pistes, les mateixes que ara es volen mutilar i fer
desaparèixer. Moltes ciutats desitjarien tenir el nombre
d'atletes d’elit que han vingut succeint-se a Benicarló, i com
recompensa ara açò.

text NATÀLIA SANZ

Eliminació de la zona de llançament de les Pistes d'Atletisme Municipals
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La Fundació Rei Jaume I i Onada Edicions publiquen
la transcripció dels Annals que hi va escriure l’arxiver
Joaquín Chavalera a principis del segle XIX, un
recorregut pels segles d’història del Monestir de Santa
Maria de Benifassà. El llibre continua als altres Annals,
obra de l’abat Gisbert al XVII i que va ser publicat al 2010.

Durant segles, el Reial Convent i Monestir de Santa
Maria de Benifassà va ser el punt de referència religiosa al
nord del Regne de València. Enclavat entre les muntanyes
del massís dels Ports, va donar peu a la Tinença, les terres
sota el comandament dels abats cistercencs, articulades en
un seguit de xicotets pobles, com la Pobla, el Boixar, el
Coratxar, el Bellestar, Bel, Castell de Cabres i Fredes. 

A l’inici del segle XVII, l’arxiver, i posterior abat, Gisbert
va fer la vista enrere i va compilar la història del Convent en
un llibre, conegut com els Annals. La tasca seria reempresa
dos-cents anys després per un altre bibliotecari, Joaquin
Chavalera, qui tradueix els primers Annals al castellà i els
continua fins 1820. Amb tot, els dos Annals sumen un
recorregut històric de 587 anys, gairebé sis segles, d’aquest
punt de frontera. O de frontissa, segons l’alcalde de
Vallibona, Juan José Palomo. 

Història des de dins
Suposa, per tant, una història des de dins, on tant

Gisbert com Chavalera parlen dels grans esdeveniments,
però també de la quotidianitat d’una institució que “va donar
identitat a un territori”, com apunta el coordinador del llibre,
Josep Manuel Andreu.

Donada la importància d’aquestos volums, la Fundació
Rei Jaume I va promoure la seua publicació i difusió. Sandra
Escamilla, llicenciada en Humanitats, va ser l’encarregada
de transcriure els originals, corregits per la filòloga Tere
Izquierdo. La primera part, els Annals de Gisbert, veien la
llum al desembre de 2010. Ara, al gener de 2012, arriba la
segona part, els Annals de Chavalera, editats per Onada dins
la col·lecció Biblioteca Taula del Sénia.

Un gran coneixedor de l’Arxiu
Joaquín Chavalera (Alcanar, 1757) va ingressar amb 27

anys al Convent de Benifassà, i dos anys després esdevé
monjo, mentre era abat el seu familiar Joan Baptista Gil.
Nomenat arxiver i bibliotecari, hi dedica grans feines a
ordenar i catalogar l’extensa documentació del Monestir.
D’aquesta manera hi té coneixement de l’existència dels
Annals de Gisbert, que suposen el punt de partida de la seua
obra. Al 1815, després de la Guerra del Francés, hi va ser
escollit com a nou abat. Serien els darrers anys de monjos
cistercencs a Benifassà, que va patir les guerres carlines i la
desamortització de Mendizábal.

Dels seus Annals, el llibre arranca amb el capítol XXXI,
amb la mort de l’abat Gisbert i la seua successió per Jaume
Talarn, tortosí, qui només va estar al capdavant de Benifassà
2 mesos i 8 dies. Chavalera organitza els textos en capítols

que abasten períodes de vint anys, adaptant-se a l’elecció
quatriennal dels abats. 

Els textos estan il·lustrats amb una àmplia varietat de
fotografies, antigues i actuals, gravats o pintures
relacionades amb el Convent i Monestir de Benifassà. A
banda de la tasca d’Escamilla (Thionville, 1980) a la
transcripció dels originals (ubicats a l’Archivo Histórico
Nacional de Madrid i al Col·legi de Jesuïtes de Sarrià), l’obra
ha comptat amb la participació de Josep Manuel Andreu (La
Sénia, 1946), estudiós del territori, i d’Arturo Zaragozà
(València, 1951), doctor arquitecte i inspector de Patrimoni
Artístic de la Generalitat Valenciana.

text NATÀLIA SANZ

ES PUBLICA LA SEGONA PART DELS ANNALS DEL MONESTIR I CONVENT DE BENIFASSÀ

Més de dos mil persones es van manifestar dimecres
passat a Benicarló contra les retallades previstes per
l’Administració valenciana. Professorat, alumnat, famílies
senceres, metges i personal sanitari de tota la comarca van
demanar amb pancartes i alegria més seny per no enfonsar el
sector públic i variar la política de desficaci i dilapidació que
s’ha vingut duent aquests darrers anys per part d’una
administració més preocupada en tirar milions i milions
d’euros en grans fastos i obres sense sentit, i òbviament de
sortir a la foto corresponent, que de vetllar perquè el sistema
públic no entrara en fallida. I si això afecta tothom, sembla que
a alguns no els importa el més mínim, i són capaços de donar
la nota grollera com un conegut empresari local dels cursos
d’informàtica, que ha estat en alguna ocasió en les llistes del
PP, en fer nombroses botifarres als assistents i dir-los dropos
i dropos; val a dir també que aquesta provocació va ser
contestada per alguns manifestants. 

En resum, un dia per comprovar que en són molts, però
molts, els que no estan d’acord que qui haja de pagar per tant
de desgavell siguen els sectors precisament més importants
de l’agonitzant societat del benestar que la política corrosiva
PoPular ha propiciat durant els anys que portat governant.

text i foto NATÀLIA SANZ

MANIFESTACIÓ CONTRA LES RETALLADES
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Algunes poblacions valencianes han rebut aquest
cap de setmana, entre elles Benicarló, la Flama de la
Llengua Catalana que es va encendre al Canigó i que,
seguint una tradició de quaranta-tres anys, arribarà
diumenge al monestir de Montserrat. El recorregut de la
flama va a càrrec, enguany, del Centre Excursionista de
Castelló, que ha organitzat tota un seguiy d'actes i
d'excursions que van començar amb la rebuda de la flama
per les autoritats locals de Castelló i per la Universitat
Jaume I. 

Aquest cap de setmana la flama ha arribat a Alcoi, on
ha estat rebuda per una gran concentració escolar, que
l'ha portada a la casa de la vila i, després, al cementiri, on
s'ha retut homenatge a Ovidi Montllor. La flama ha visitat
la Font d'en Carròs i alguns cims com el Bartolo, el Tossal
del Rei o el Garbí. A més, per primera vegada ha baixat en
una de les coves més importants del país, la Cova de les
Meravelles, portada per grups d'espeleòlegs. 

Pel que fa a Benicarló, el divendres 10, la Flama va

aplegar a la Penya Setrill, encarregada d'organitzar els
actes locals. En aquest acte van intervindre el president
de la Penya, José Antonio Sánchez, el president del
centre Excursionista de Castelló Guillem Palomo i Vicent
Pitarach que, en la seua xarrada “Atiem la flama de la
llengua i la cultura, l’esport i la natura”, va justificar la
importància d'actes com aquest. 

El diumenge següent, 12 de febrer, la Flama de la
Llengua Catalana, acompanyada per la Penya Setrill, de
Benicarló, el CE Refalgarí, de la Sénia, l’Agrupació
Excursionista, d’Alcanar, el CE Serra d’Irta, de Peníscola,
el CE Xiruca, de Benicarló i l’Associació Cultural
Matarranya, pujà a Fredes i d'allí, a peu, fins al Tossal del
Rei, fita entre Cataluya, Païs Valencià i la Franja de
Ponent (Aragó), on també es parla català.

Després d'uns breus parlaments, molt breus perquè
feia molt de fred, es van interpretar tres cançons: una jota
benicarlanda, l'Estaca de Lluís  Llach i el Cant a la
Llibertat de José Antonio Labordeta.

La Flama de la Llengua Catalana passa per Benicarló 
mentre recorre el País Valencià

L'ajuntament de Benicarló ha aprovat definitivament el
projecte d'expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a
executar l'obertura definitiva del carrer d’Euskadi. El DOGV
va publicar el resultat final del procés iniciat el 25 de juny del
2009, pel qual s'acordava en ple iniciar l'expedient
d'expropiació forçosa per a l'obertura del sòl dotacional
destinat a vial públic, previst en el Pla General d'Ordenació
Urbana vigent. En el mateix s'aprovava donar publicació a
l'expedient, a més de notificar individualment, juntament amb
la respectiva fulla de valoració del preu just, a cadascun dels
titulars de béns i drets afectats per l'expropiació els quals
disposaven d'un mes per a acceptar la valoració municipal, o
bé, rebutjar-la i formular la seva pròpia. Així mateix,
s'indicava que el silenci de la persona interessada es
considerava com acceptació de la valoració fixada per
l'administració, entenent-se determinat definitivament el preu
just. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de
l'endemà de l'última de les publicacions, no consta que
s'hagen presentat al·legacions respecte a la relació de béns
i drets afectats, l'ocupació dels quals és necessària per a
executar el vial previst en el PGOU. 

L'expedient s'entén aprovat definitivament, sense
necessitat d'un nou acord. Per altra banda, no consta que
cap dels titulars de béns i drets afectats haja manifestat el
seu rebuig al preu just municipal, en el termini d'un mes des
de la seua notificació, el que ha de considerar-se com

acceptació de la valoració fixada per l'administració,
entenent-se determinat definitivament el preu just, sent el
total de 116.989,36 euros. La quantitat que el consistori
destinarà a pagar aquests terrenys ara expropiats provenen
d'una modificació de crèdit que el consistori va aprovar
recentment, destinant els fons que inicialment estaven
prevists per a urbanitzar el sector 11, a aquesta partida. Les
obres que s'executaran tenen com objectiu connectar l'inici
del carrer Euskadi, un projecte que va començar a gestar-se
en el 2006. amb els terrenys ara obtinguts, el consistori
podrà escometre l'obertura total del vial, encara que haja
hagut d'acudir a l'expropiació forçosa per a aconseguir els
terrenys necessaris amb els quals executar la previsió feta
en el PGOU.

text NATÀLIA SANZ

EXPROPIACIÓ DEL CARRER EUSKADI

Més de dos mil persones es van manifestar
dimecres passat a Benicarló contra les
retallades previstes per l’Administració
valenciana.



benicarlando (o per promocionar-
se ell, vés a saber). Així que
l’home s’arromanga, ho encarrega
a un de Vinaròs i una xica de
Benicarló, que diuen que han fet
una empresa, i s’encarreguen de
muntar-li l’aparador al marge dels
criteris dels informàtics de
l’Ajuntament per a promoure les
virtuts de l’agricultura amb “sabor
de Benicarló” (Que és com es diu
el portal). I com veieu ho fan la
mar de bé. Suposem que amb un
contracte... digital. No cal repetir
les veus que corren pel poble, que
si ella és nosequí, que si ha costat
tant i jo ho faria per la meitat... Ja
sabeu que la gent xarra més que
alena.

Pel que fa a la pàgina del
“ s a b o r ”
(www.sabordebenicarlo.com), la
podeu seguir al carallibre, no ho
trobeu apassionant? Estareu al
dia dels actes culturals més cool,
com ara “la Conferencia del
ajedrez realizada por el periodista
Leonxo García”, que per si no hi
vau anar “estuvo sensacional, se
habló de la historia del ajedrez”.
Us recomanem explorar la seua
extensa buidor però aneu alerta,
en el moment que voleu desplegar
la pestanya Mar, es produeix un
internal server error que déu ens
agarre confessats!

Dimecreros
Certament, això de les

paradetes del mercat de la roba
dóna per a tot. I és que entre
l’alcalde i la regidora del ram,
sembla que no s’aclareixen. O sí!
Quan no surt la regidora a la

palestra i diu que anirà, sí o sí, a la
plaça de la Constitució i que com
no hi ha prou d’espai agafarà
també un tros de la placeta dels
Bous (com quan a la carxofa, si fa
o no fa). Acte seguit surt l’alcalde i
els hi diu als dimecreros que això
encara no està clar i que
s’esperaran a vore la nova
normativa autonòmica per fer
qualsevol actuació. Els
dimecreros més contents que un
gínjol... i cap a casa. I ara tornen a
sortir, aquesta vegada els dos
junts, alcalde i regidora, fent
manetes, per a dir que tot
continua igual, que esperaran la
normativa autonòmica, però que
el dimecres anirà a la plaça de la
Constitució... i al carrer de Joan
Carles I. Sí, heu escoltat bé,
tallaran el carrer Joan Carles I. Si
no volíem caldo tres tasses. 

Dimecreros (i 2)
El millor de tot és que segons la

regidora s’ha triat esta última
opció, la de tallar també el carrer
Joan Carles I, perquè diu que ha
demanat un informe a l’intendent
de la policia i és la que menys
molesta al trànsit. L’informe no l’ha
vist ningú encara i l’alternativa

d’anar a d’altres carrers, de
vianants, no és viable... perquè
s’haurien de tallar els carrers (?).
Com que pels carrers de vianants
passen tants de cotxes! Tot tan
absurd com ho contem. 

Història d’un nyap
Ha parit la burra. Per fi!

Després de no sabem quantes
denúncies, no sabem quantes
vegades sortint en aquesta
secció, en fotos denúncia, i no
sabem quants anys provocant
entortillons, per fi, a parit la burra,
i el forat-nyap, vergonyós que hi
havia davant del nou correus... ha
estat apanyat. Sí, apanyat! Però la
notícia no és que l’apanyen, no!
La notícia és que sembla que ho
han fet... correctament. Bé, o això
suposem, perquè no és que ens
puguem refiar massa de com s’ho
fan tenint en compte les
formigonades que hi havien
abocat a palades i de qualsevol
manera (mireu les imatges). Ara
sembla que la cosa va de debò i,
fins i tot, hi han ficat les
llambordes. Ja ho diu la dita “més
val tard que mai”.
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L'abocador del Pla Zonal de residus de l'àrea 1 està a punt
d'entrar en servei. En aquests moments s'està treballant en la
finalització de la impermeabilización del got receptor i “en uns
dies es podran dipositar els residus bioestabilitzats procedents
de la planta de tractament”. Així ho va explicar Adolf
Sanmartín, alcalde de Cervera del Maestrat, durant la roda de
premsa conjunta que van oferir els alcaldes representants de
la junta de govern del pla. L'abocador és l'únic dels elements
que queden per construir en la planta de tractament de residus
que s'ha construït en uns terrenys del terme municipal de
Cervera. El complex està compost per una planta per al
tractament mecànic-biològic dels residus urbans i una planta
per al desballestament i recuperació de materials valoritzables
dels residus voluminosos. Els materials que es recuperen
s'enviaran a recicladores o gestors autoritzats, mentre que els
residus no recuperables es destinaran a l'abocador, que ara
està a punt d’acabar-se. 

De moment, ja funciona a ple rendiment des de l’1 de gener
d'enguany la planta de tractament, en la qual aboquen els
seus residus els 49 municipis del consorci i pel qual han
passat fins al moment més de quatre mil tones
d'escombraries. Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, va
recordar que “des de l'engegada de la planta s'han creat 20

llocs de treball” i va anunciar l'engegada d'una comissió de
seguiment de la taxa d'escombraries recentment aprovada.
“És una taxa novençana i caldrà corregir i resoldre errors, pel
que estarem vigilants amb aquesta comissió en la qual també
està present l'ajuntament independent de les Coves de
Vinaromà”, va anunciar. I és que precisament la nova taxa,
aprovada el passat 22 de desembre, és un dels principals
cavalls de batalla dels representants polítics en els seus
municipis per l'elevat cost que suposa per als contribuents. De
moment s'ha fixat un preu de 79,5 euros per habitatge però “a
partir d'ací, tot el que puguem valorizar es convertirà en
bonificacions per al ciutadà”, va explicar Martínez. L'alcalde de
Cervera va detallar que “es va a intentar rebaixar la taxa,
iniciant una sèrie de converses amb diferents agents, com els
fons ICO, diferents línies de finançament o subvencions per a
les contractacions”. El treball que encara han de desenvolupar
els representants del pla zonal va dur  a Mario García, Diputat
provincial de Medi ambient, a reconèixer els compromisos que
s'arriben  “quan els polítics som capaços de deixar de costat
el nostre signe polític i posar-nos a treballar tots junts”. La
unanimitat en la major part dels acords que s'arriben en el
consorci, és la nota dominant en els últims temps, el que ha
dut a qualificar la situació per part dels seus integrants com ‘el
pacte de les escombraries’. “S'ha posat sentit comú en
aquesta zona 1, que serà exemple perquè s'ha arribat a un
consens importantísim”, va concloure.

text i foto NATÀLIA SANZ

A PUNT L’ABOCADOR DE CERVERA



Involucions
Tot sembla indicar que ens

dirigim cap a un retrocés important
en el camp dels drets laborals, al
nivell de fa 50 anys diuen els que
n’entenen!, en la sanitat, on
haurem de canviar l’energisil i el
pharmaton pel rovell batut amb
cervesa. I en l‘educació, després
de tanta reforma, el que s’albira a
l’horitzó és una tornada a l’època
aquella en què qui s’ho podia
pagar estudiava. Tot plegat hauria
de despertar algunes paradoxes
entre  els parroquians: una, que
amb la mateixa ordenació laboral,
unes comunitats s’han aturat en
l’11% o el 12% d’atur mentre que
altres l’han disparat més enllà del
25; dos, ens disposem a canviar
un dels sistemes sanitaris més
elogiats d’Europa i el més
igualitari; i tres, no havíem quedat
durant anys que l’educació era la
prioritat en les inversions de futur?
Ara ja no? Si en voleu més, en
tenim per donar i vendre: quan
retallen el sou als treballadors i
directius dels bancs? Quan ens
manifestem, com vam fer contra
els EEUU  ara fa uns anys, contra
la Xina i Rússia pel veto a l’acció
internacional sobre Síria? Bé,
deixem-ho córrer. Tot això ve -o
no- al tall de la imatge dels senyals
de trànsit que teniu ací al costat.
Una gràcia, veritat?

Rotonda inexistent
Tornen a canviar la rotonteta de

davant la placeta dels Bous. La
tornen a canviar perquè sembla
que se n’han adonat que la

circulació rodada pel voltants, del
bus, principalment, era un perill i
un desgavell, cosa que ací ja vam
denunciar fa moltes pàgines. Ara
l’han variada de posició i de
grandària, fent-la més menuda
(algú ha pensat), però el més
divertit de tota esta història és que
quan s’han decidit, en buscar
informació per vore com la van fer
i quan es va aprovar i per què,
ningú de la casa gran sabia qui
l’havia manat fer. No hi ha
informes de cap mena, ni plànols,
ni na de na. Sí, el que llegiu, que
van vindre els marcians i la van
plantificar allí una nit de boira!
Surrealisme. Esperem no vinguen
una altra nit i se la tornen a
emportar. Com li va passat a la
farola. 

Policia mainadera
09:20 Colaboración con el

conductor de un camión extranjero
de grandes dimensiones
bloqueado en la C/ Joan XXIII /
Hernán Cortés que se encontraba
perdido dirección a la empresa
Ashland Chemical, procediendo a

su acompañamiento. La faena que
fan de bon matí els municipals, de
gps! Però, home, passar aquesta
heroïcitat a la premsa com si
haguessen rescatat Urdangarín...
és una mica massa. 

Límits benicarlandos
La setmana passada el

despietat amo de La Veu va voler
sotmetre un honrat ciutadà a una
prova pròpia d’Skinner o dels
gulags soviètics. Enmig d’una
investigació sobre resistència i
estrés de materials, un reporter de
la casa va ser enviat a cobrir l’acte
de presentació dels carnavals de
Vinaròs (sic). El pobre home va fer
el que va poder i per respecte a
l’anonimat no en descobrirem la
identitat, però sí que farem públics
els resultats dels mesuraments
perquè els considerem una
informació d’interés públic. Així
doncs, ací va: dos-centes. Dos-
centes vegades. Aquest és el
nombre de vegades que un
benicarlando de mitjana edat, amb
les xacres pròpies dels seus anys
i les provocades pels governs del
PP, pot arribar a sentir la paraula
Vinaròs abans d’alçar-se i tornar-
se’n cap al poble cames ajudeu-
me. I a més, gelat com un cuc. 

Sabor de Benicarló
Sembla que el regidor

d’agricultura, Arin, no sabia com
fer-se un web per a ell i la seua
regidoria i devia decidir, sense
seguir els tràmits normals de
taure-ho a licitació, que li feren un
web per a promocionar el camp

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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DR. GABILONDO

Des de les 12 h. del proppassat dia 3 de febrer, honoris
causa per l’antiga i prestigiada Universitat de València, a
proposta de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació. I és que Iñaki Gabilondo representa amb
dignitat i excel·lència al sector periodístic més professional
i democràtic d’aquest país, assetjat per un núvol de
tertulianos i plumillas que fan feredat pel seu sectarisme,
només superat per la seua incompetència i mala fe. Això sí,
un –el sectarisme- i altres - incompetència i mala fe-

generosament retribuïts per capçaleres i fundacions
predemocràtiques i ovacionats per una nombrosa clientela,
còmodament instal·lada en els paràmetres ideològics
–polítics i eclesials- del tardofranquisme.

Una alenada d’aire respirable enmig de la contaminació
informativa, que enverina l’atmosfera civil, en una
democràcia que tot just “transita”.

Felicitats al nou Doctor.
Marc Antoni Adell

FALSES TRANSICIONS

L’espanyola, sense anar més lluny: la prepotència dels
“vencedors” –amb l’exèrcit al darrere- i el desig d’instaurar
la tant anhelada democràcia, els “vençuts”, portaren a
pactar una transició descafeïnada i falsa, la inconsistència
i feblesa de la qual fa temps que es palesa. 

Així, passats els primers moments de cautela i
prevenció, per part de les forces vives –i ben vives- del
franquisme i demostrada la continuïtat majoritària i
massificada –les urnes “canten”- de la ideologia dretana

“popular”, hereva del “régimen anterior”, s’han perdut les
formes i es fa exhibició impúdica del poder que mai han
deixat d’ostentar aquells hereus: l’exemple més evident i
palmari és el processament del jutge Garzón, per haver
gosat “empaperar” a bona part del PP, per l’escandalós
episodi del Gürtel i la seua gosadia de recuperar i dignificar
la memòria dels assassinats per la dictadura.

No serà perquè Franco no ens havia advertit, en deixar-
ho tot “atado y bien atado”.

Marc Antoni Adell

ARA A OPOSITAR

Finalitzada la campanya de les
“primàries”, al PSOE, ara toca “opositar”, que
massa temps els del PP han estat sense
rebre resposta contundent a les constants
provocacions a la ciutadania i als enganys
electoral(iste)s, exhibits sense rubor pels
“populars”.

Ara a la càrrega, sense contemplacions,
contra un (anti)model autocràtic i ranci, que
ens fa recular als temps foscos i
nacionalcatòlics de la dictadura franquista,
que també guanyava les eleccions –ells en
deien “referendums”- per majoria absoluta.

Ara a posar en evidència a un Rajoy, que
es passà tota la legislatura contra Zapatero,
per culpa de la crisi econòmica –llegiu
debacle capitalista, que ell promet solucionar
en un plis-plas- i, en arribar al poder i no
saber per on pegar, engega la màquina del
temps i ens “distreu” amb tot un seguit de
mesures (anti)populars contra les llibertats,
fatigosament aconseguides en les últimes
dècades. 

Desemmascareu-los, fent una oposició
com Déu mana!

Marc Antoni Adell



Curiós pressupost el del 2012: per a viatges

Podríem catalogar-lo d’únic. Únic perquè sembla ser, per
les xifres que ja es coneixen, que Benicarló ha estat l’únic
municipi dels importants de la província que ha fet un
pressupost a l’alça. Un pressupost que ha augmentat un 4%
i que, segons el regidor Serrano és un pressupost de
“manteniment”, tot i no explicar a que es refereix amb això
del manteniment.

Si considerem que l’augment dels impostos per a la
butxaca dels benicarlandos pel que fa a l’IBI serà de vora un
17%, si la despesa corrent del consistori també augmentarà
vora un 6%, i ens gastem 36000 euros del pressupost de la
regidoria de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica
“per a xerrades” i la resta del seu pressupost, fins els 75000
euros, segons Serrano “per als nombrosos viatges que
està fent l’edil a València, que està treballant molt”,
certament es podrà dir que el pressupost s’ha mantingut...
en els termes que el PP ens tenia acostumats: en la
despesa supèrflua. 

Ni el PGOU, ni les entitats culturals, ni les esportives, que
veuran minvades les seues subvencions, ni les socials, que
es queden a la par, tenen l’atenció que és mereixerien tenint
en compte els temps que corren.

Això sí, no hem vist, per enlloc del pressupost, que les
senyories, regidors i regidores, donen exemple, rebaixant-se
els sous vora un 25 %, que és el que la majoria del
funcionariat ha anat perdent de poder adquisitiu, des de
l’arribada de la tant magrejada crisi econòmica.

Certament, molts viatges hauran de fer a València, i ja
posats, per que no a Madrid també, per a buscar recursos
econòmics per pagar els crèdits que diuen demanaran, atès
que les nostres butxaques ja les hauran escurat prou.

Dimecres ambulant, tallem carrers... sense sentit

Del trasllat del mercat ambulant del dimecres a la plaça
de la Constitució, amb la picabaralla inclosa entre regidora i
venedors, n’hem parlat extensament i sembla que
continuarà. Ara bé, de l’absurd de l’ultima proposta de la
regidora, de tallar el carrer de Joan Carles I ficant les
parades del venedors que no caben a la plaça, segurament
en sentirem a parlar i molt. Sobretot perquè diu que ho fa, la
regidora, perquè està avalat per un informe de la policia...
que ningú ha vist. Això si, quan li pregunten la raó per la qual
no ho fica a una zona de vianants, que no té trànsit rodat,
respon, “perquè s’han de tallar carrers” (?). Absurd. En
continuarem parlant.
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DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

"Dimecreros"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

www.partidoslaserie.com

Carxofa 1: per a tots els que fan possible que any rere any la Flama de la Llengua no
decaiga en el nostre país, tot i les agressions que pateix contínuament per part del sectors més
cavernícoles de la nostra societat i que ara se senten més emparats. Cal continuar ara més
que mai!

Carxofa 2: per a totes les persones que, un una mostra de civisme i compromís amb la
nostra societat, van sortir a manifestar-se pels nostres carrers per a protestar per les retallades,
en tots els àmbits socials, que s’estan carregant el fràgil estat del benestar que encara teníem.

Panissola: per els energúmens que, en una mostra més de la seua poca falta d’ètica i
sensibilitat per la nostra societat, que té el dret a manifestar-se contra allò que considera injust
i perquè, a més, així ho reconeix la constitució, es van dedicar a insultar amb paraules i gestos
als manifestants en l’ús del seu dret. Des d’ací el nostre més gran menyspreu!

CARXOFA I PANISSOLA
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quan s’han decidit, en buscar
informació per vore com la van fer
i quan es va aprovar i per què,
ningú de la casa gran sabia qui
l’havia manat fer. No hi ha
informes de cap mena, ni plànols,
ni na de na. Sí, el que llegiu, que
van vindre els marcians i la van
plantificar allí una nit de boira!
Surrealisme. Esperem no vinguen
una altra nit i se la tornen a
emportar. Com li va passat a la
farola. 

Policia mainadera
09:20 Colaboración con el

conductor de un camión extranjero
de grandes dimensiones
bloqueado en la C/ Joan XXIII /
Hernán Cortés que se encontraba
perdido dirección a la empresa
Ashland Chemical, procediendo a

su acompañamiento. La faena que
fan de bon matí els municipals, de
gps! Però, home, passar aquesta
heroïcitat a la premsa com si
haguessen rescatat Urdangarín...
és una mica massa. 

Límits benicarlandos
La setmana passada el

despietat amo de La Veu va voler
sotmetre un honrat ciutadà a una
prova pròpia d’Skinner o dels
gulags soviètics. Enmig d’una
investigació sobre resistència i
estrés de materials, un reporter de
la casa va ser enviat a cobrir l’acte
de presentació dels carnavals de
Vinaròs (sic). El pobre home va fer
el que va poder i per respecte a
l’anonimat no en descobrirem la
identitat, però sí que farem públics
els resultats dels mesuraments
perquè els considerem una
informació d’interés públic. Així
doncs, ací va: dos-centes. Dos-
centes vegades. Aquest és el
nombre de vegades que un
benicarlando de mitjana edat, amb
les xacres pròpies dels seus anys
i les provocades pels governs del
PP, pot arribar a sentir la paraula
Vinaròs abans d’alçar-se i tornar-
se’n cap al poble cames ajudeu-
me. I a més, gelat com un cuc. 

Sabor de Benicarló
Sembla que el regidor

d’agricultura, Arin, no sabia com
fer-se un web per a ell i la seua
regidoria i devia decidir, sense
seguir els tràmits normals de
taure-ho a licitació, que li feren un
web per a promocionar el camp

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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DR. GABILONDO

Des de les 12 h. del proppassat dia 3 de febrer, honoris
causa per l’antiga i prestigiada Universitat de València, a
proposta de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació. I és que Iñaki Gabilondo representa amb
dignitat i excel·lència al sector periodístic més professional
i democràtic d’aquest país, assetjat per un núvol de
tertulianos i plumillas que fan feredat pel seu sectarisme,
només superat per la seua incompetència i mala fe. Això sí,
un –el sectarisme- i altres - incompetència i mala fe-

generosament retribuïts per capçaleres i fundacions
predemocràtiques i ovacionats per una nombrosa clientela,
còmodament instal·lada en els paràmetres ideològics
–polítics i eclesials- del tardofranquisme.

Una alenada d’aire respirable enmig de la contaminació
informativa, que enverina l’atmosfera civil, en una
democràcia que tot just “transita”.

Felicitats al nou Doctor.
Marc Antoni Adell

FALSES TRANSICIONS

L’espanyola, sense anar més lluny: la prepotència dels
“vencedors” –amb l’exèrcit al darrere- i el desig d’instaurar
la tant anhelada democràcia, els “vençuts”, portaren a
pactar una transició descafeïnada i falsa, la inconsistència
i feblesa de la qual fa temps que es palesa. 

Així, passats els primers moments de cautela i
prevenció, per part de les forces vives –i ben vives- del
franquisme i demostrada la continuïtat majoritària i
massificada –les urnes “canten”- de la ideologia dretana

“popular”, hereva del “régimen anterior”, s’han perdut les
formes i es fa exhibició impúdica del poder que mai han
deixat d’ostentar aquells hereus: l’exemple més evident i
palmari és el processament del jutge Garzón, per haver
gosat “empaperar” a bona part del PP, per l’escandalós
episodi del Gürtel i la seua gosadia de recuperar i dignificar
la memòria dels assassinats per la dictadura.

No serà perquè Franco no ens havia advertit, en deixar-
ho tot “atado y bien atado”.

Marc Antoni Adell

ARA A OPOSITAR

Finalitzada la campanya de les
“primàries”, al PSOE, ara toca “opositar”, que
massa temps els del PP han estat sense
rebre resposta contundent a les constants
provocacions a la ciutadania i als enganys
electoral(iste)s, exhibits sense rubor pels
“populars”.

Ara a la càrrega, sense contemplacions,
contra un (anti)model autocràtic i ranci, que
ens fa recular als temps foscos i
nacionalcatòlics de la dictadura franquista,
que també guanyava les eleccions –ells en
deien “referendums”- per majoria absoluta.

Ara a posar en evidència a un Rajoy, que
es passà tota la legislatura contra Zapatero,
per culpa de la crisi econòmica –llegiu
debacle capitalista, que ell promet solucionar
en un plis-plas- i, en arribar al poder i no
saber per on pegar, engega la màquina del
temps i ens “distreu” amb tot un seguit de
mesures (anti)populars contra les llibertats,
fatigosament aconseguides en les últimes
dècades. 

Desemmascareu-los, fent una oposició
com Déu mana!

Marc Antoni Adell



benicarlando (o per promocionar-
se ell, vés a saber). Així que
l’home s’arromanga, ho encarrega
a un de Vinaròs i una xica de
Benicarló, que diuen que han fet
una empresa, i s’encarreguen de
muntar-li l’aparador al marge dels
criteris dels informàtics de
l’Ajuntament per a promoure les
virtuts de l’agricultura amb “sabor
de Benicarló” (Que és com es diu
el portal). I com veieu ho fan la
mar de bé. Suposem que amb un
contracte... digital. No cal repetir
les veus que corren pel poble, que
si ella és nosequí, que si ha costat
tant i jo ho faria per la meitat... Ja
sabeu que la gent xarra més que
alena.

Pel que fa a la pàgina del
“ s a b o r ”
(www.sabordebenicarlo.com), la
podeu seguir al carallibre, no ho
trobeu apassionant? Estareu al
dia dels actes culturals més cool,
com ara “la Conferencia del
ajedrez realizada por el periodista
Leonxo García”, que per si no hi
vau anar “estuvo sensacional, se
habló de la historia del ajedrez”.
Us recomanem explorar la seua
extensa buidor però aneu alerta,
en el moment que voleu desplegar
la pestanya Mar, es produeix un
internal server error que déu ens
agarre confessats!

Dimecreros
Certament, això de les

paradetes del mercat de la roba
dóna per a tot. I és que entre
l’alcalde i la regidora del ram,
sembla que no s’aclareixen. O sí!
Quan no surt la regidora a la

palestra i diu que anirà, sí o sí, a la
plaça de la Constitució i que com
no hi ha prou d’espai agafarà
també un tros de la placeta dels
Bous (com quan a la carxofa, si fa
o no fa). Acte seguit surt l’alcalde i
els hi diu als dimecreros que això
encara no està clar i que
s’esperaran a vore la nova
normativa autonòmica per fer
qualsevol actuació. Els
dimecreros més contents que un
gínjol... i cap a casa. I ara tornen a
sortir, aquesta vegada els dos
junts, alcalde i regidora, fent
manetes, per a dir que tot
continua igual, que esperaran la
normativa autonòmica, però que
el dimecres anirà a la plaça de la
Constitució... i al carrer de Joan
Carles I. Sí, heu escoltat bé,
tallaran el carrer Joan Carles I. Si
no volíem caldo tres tasses. 

Dimecreros (i 2)
El millor de tot és que segons la

regidora s’ha triat esta última
opció, la de tallar també el carrer
Joan Carles I, perquè diu que ha
demanat un informe a l’intendent
de la policia i és la que menys
molesta al trànsit. L’informe no l’ha
vist ningú encara i l’alternativa

d’anar a d’altres carrers, de
vianants, no és viable... perquè
s’haurien de tallar els carrers (?).
Com que pels carrers de vianants
passen tants de cotxes! Tot tan
absurd com ho contem. 

Història d’un nyap
Ha parit la burra. Per fi!

Després de no sabem quantes
denúncies, no sabem quantes
vegades sortint en aquesta
secció, en fotos denúncia, i no
sabem quants anys provocant
entortillons, per fi, a parit la burra,
i el forat-nyap, vergonyós que hi
havia davant del nou correus... ha
estat apanyat. Sí, apanyat! Però la
notícia no és que l’apanyen, no!
La notícia és que sembla que ho
han fet... correctament. Bé, o això
suposem, perquè no és que ens
puguem refiar massa de com s’ho
fan tenint en compte les
formigonades que hi havien
abocat a palades i de qualsevol
manera (mireu les imatges). Ara
sembla que la cosa va de debò i,
fins i tot, hi han ficat les
llambordes. Ja ho diu la dita “més
val tard que mai”.
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L'abocador del Pla Zonal de residus de l'àrea 1 està a punt
d'entrar en servei. En aquests moments s'està treballant en la
finalització de la impermeabilización del got receptor i “en uns
dies es podran dipositar els residus bioestabilitzats procedents
de la planta de tractament”. Així ho va explicar Adolf
Sanmartín, alcalde de Cervera del Maestrat, durant la roda de
premsa conjunta que van oferir els alcaldes representants de
la junta de govern del pla. L'abocador és l'únic dels elements
que queden per construir en la planta de tractament de residus
que s'ha construït en uns terrenys del terme municipal de
Cervera. El complex està compost per una planta per al
tractament mecànic-biològic dels residus urbans i una planta
per al desballestament i recuperació de materials valoritzables
dels residus voluminosos. Els materials que es recuperen
s'enviaran a recicladores o gestors autoritzats, mentre que els
residus no recuperables es destinaran a l'abocador, que ara
està a punt d’acabar-se. 

De moment, ja funciona a ple rendiment des de l’1 de gener
d'enguany la planta de tractament, en la qual aboquen els
seus residus els 49 municipis del consorci i pel qual han
passat fins al moment més de quatre mil tones
d'escombraries. Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, va
recordar que “des de l'engegada de la planta s'han creat 20

llocs de treball” i va anunciar l'engegada d'una comissió de
seguiment de la taxa d'escombraries recentment aprovada.
“És una taxa novençana i caldrà corregir i resoldre errors, pel
que estarem vigilants amb aquesta comissió en la qual també
està present l'ajuntament independent de les Coves de
Vinaromà”, va anunciar. I és que precisament la nova taxa,
aprovada el passat 22 de desembre, és un dels principals
cavalls de batalla dels representants polítics en els seus
municipis per l'elevat cost que suposa per als contribuents. De
moment s'ha fixat un preu de 79,5 euros per habitatge però “a
partir d'ací, tot el que puguem valorizar es convertirà en
bonificacions per al ciutadà”, va explicar Martínez. L'alcalde de
Cervera va detallar que “es va a intentar rebaixar la taxa,
iniciant una sèrie de converses amb diferents agents, com els
fons ICO, diferents línies de finançament o subvencions per a
les contractacions”. El treball que encara han de desenvolupar
els representants del pla zonal va dur  a Mario García, Diputat
provincial de Medi ambient, a reconèixer els compromisos que
s'arriben  “quan els polítics som capaços de deixar de costat
el nostre signe polític i posar-nos a treballar tots junts”. La
unanimitat en la major part dels acords que s'arriben en el
consorci, és la nota dominant en els últims temps, el que ha
dut a qualificar la situació per part dels seus integrants com ‘el
pacte de les escombraries’. “S'ha posat sentit comú en
aquesta zona 1, que serà exemple perquè s'ha arribat a un
consens importantísim”, va concloure.

text i foto NATÀLIA SANZ

A PUNT L’ABOCADOR DE CERVERA
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Algunes poblacions valencianes han rebut aquest
cap de setmana, entre elles Benicarló, la Flama de la
Llengua Catalana que es va encendre al Canigó i que,
seguint una tradició de quaranta-tres anys, arribarà
diumenge al monestir de Montserrat. El recorregut de la
flama va a càrrec, enguany, del Centre Excursionista de
Castelló, que ha organitzat tota un seguiy d'actes i
d'excursions que van començar amb la rebuda de la flama
per les autoritats locals de Castelló i per la Universitat
Jaume I. 

Aquest cap de setmana la flama ha arribat a Alcoi, on
ha estat rebuda per una gran concentració escolar, que
l'ha portada a la casa de la vila i, després, al cementiri, on
s'ha retut homenatge a Ovidi Montllor. La flama ha visitat
la Font d'en Carròs i alguns cims com el Bartolo, el Tossal
del Rei o el Garbí. A més, per primera vegada ha baixat en
una de les coves més importants del país, la Cova de les
Meravelles, portada per grups d'espeleòlegs. 

Pel que fa a Benicarló, el divendres 10, la Flama va

aplegar a la Penya Setrill, encarregada d'organitzar els
actes locals. En aquest acte van intervindre el president
de la Penya, José Antonio Sánchez, el president del
centre Excursionista de Castelló Guillem Palomo i Vicent
Pitarach que, en la seua xarrada “Atiem la flama de la
llengua i la cultura, l’esport i la natura”, va justificar la
importància d'actes com aquest. 

El diumenge següent, 12 de febrer, la Flama de la
Llengua Catalana, acompanyada per la Penya Setrill, de
Benicarló, el CE Refalgarí, de la Sénia, l’Agrupació
Excursionista, d’Alcanar, el CE Serra d’Irta, de Peníscola,
el CE Xiruca, de Benicarló i l’Associació Cultural
Matarranya, pujà a Fredes i d'allí, a peu, fins al Tossal del
Rei, fita entre Cataluya, Païs Valencià i la Franja de
Ponent (Aragó), on també es parla català.

Després d'uns breus parlaments, molt breus perquè
feia molt de fred, es van interpretar tres cançons: una jota
benicarlanda, l'Estaca de Lluís  Llach i el Cant a la
Llibertat de José Antonio Labordeta.

La Flama de la Llengua Catalana passa per Benicarló 
mentre recorre el País Valencià

L'ajuntament de Benicarló ha aprovat definitivament el
projecte d'expropiació forçosa dels terrenys necessaris per a
executar l'obertura definitiva del carrer d’Euskadi. El DOGV
va publicar el resultat final del procés iniciat el 25 de juny del
2009, pel qual s'acordava en ple iniciar l'expedient
d'expropiació forçosa per a l'obertura del sòl dotacional
destinat a vial públic, previst en el Pla General d'Ordenació
Urbana vigent. En el mateix s'aprovava donar publicació a
l'expedient, a més de notificar individualment, juntament amb
la respectiva fulla de valoració del preu just, a cadascun dels
titulars de béns i drets afectats per l'expropiació els quals
disposaven d'un mes per a acceptar la valoració municipal, o
bé, rebutjar-la i formular la seva pròpia. Així mateix,
s'indicava que el silenci de la persona interessada es
considerava com acceptació de la valoració fixada per
l'administració, entenent-se determinat definitivament el preu
just. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de
l'endemà de l'última de les publicacions, no consta que
s'hagen presentat al·legacions respecte a la relació de béns
i drets afectats, l'ocupació dels quals és necessària per a
executar el vial previst en el PGOU. 

L'expedient s'entén aprovat definitivament, sense
necessitat d'un nou acord. Per altra banda, no consta que
cap dels titulars de béns i drets afectats haja manifestat el
seu rebuig al preu just municipal, en el termini d'un mes des
de la seua notificació, el que ha de considerar-se com

acceptació de la valoració fixada per l'administració,
entenent-se determinat definitivament el preu just, sent el
total de 116.989,36 euros. La quantitat que el consistori
destinarà a pagar aquests terrenys ara expropiats provenen
d'una modificació de crèdit que el consistori va aprovar
recentment, destinant els fons que inicialment estaven
prevists per a urbanitzar el sector 11, a aquesta partida. Les
obres que s'executaran tenen com objectiu connectar l'inici
del carrer Euskadi, un projecte que va començar a gestar-se
en el 2006. amb els terrenys ara obtinguts, el consistori
podrà escometre l'obertura total del vial, encara que haja
hagut d'acudir a l'expropiació forçosa per a aconseguir els
terrenys necessaris amb els quals executar la previsió feta
en el PGOU.

text NATÀLIA SANZ

EXPROPIACIÓ DEL CARRER EUSKADI

Més de dos mil persones es van manifestar
dimecres passat a Benicarló contra les
retallades previstes per l’Administració
valenciana.
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La Fundació Rei Jaume I i Onada Edicions publiquen
la transcripció dels Annals que hi va escriure l’arxiver
Joaquín Chavalera a principis del segle XIX, un
recorregut pels segles d’història del Monestir de Santa
Maria de Benifassà. El llibre continua als altres Annals,
obra de l’abat Gisbert al XVII i que va ser publicat al 2010.

Durant segles, el Reial Convent i Monestir de Santa
Maria de Benifassà va ser el punt de referència religiosa al
nord del Regne de València. Enclavat entre les muntanyes
del massís dels Ports, va donar peu a la Tinença, les terres
sota el comandament dels abats cistercencs, articulades en
un seguit de xicotets pobles, com la Pobla, el Boixar, el
Coratxar, el Bellestar, Bel, Castell de Cabres i Fredes. 

A l’inici del segle XVII, l’arxiver, i posterior abat, Gisbert
va fer la vista enrere i va compilar la història del Convent en
un llibre, conegut com els Annals. La tasca seria reempresa
dos-cents anys després per un altre bibliotecari, Joaquin
Chavalera, qui tradueix els primers Annals al castellà i els
continua fins 1820. Amb tot, els dos Annals sumen un
recorregut històric de 587 anys, gairebé sis segles, d’aquest
punt de frontera. O de frontissa, segons l’alcalde de
Vallibona, Juan José Palomo. 

Història des de dins
Suposa, per tant, una història des de dins, on tant

Gisbert com Chavalera parlen dels grans esdeveniments,
però també de la quotidianitat d’una institució que “va donar
identitat a un territori”, com apunta el coordinador del llibre,
Josep Manuel Andreu.

Donada la importància d’aquestos volums, la Fundació
Rei Jaume I va promoure la seua publicació i difusió. Sandra
Escamilla, llicenciada en Humanitats, va ser l’encarregada
de transcriure els originals, corregits per la filòloga Tere
Izquierdo. La primera part, els Annals de Gisbert, veien la
llum al desembre de 2010. Ara, al gener de 2012, arriba la
segona part, els Annals de Chavalera, editats per Onada dins
la col·lecció Biblioteca Taula del Sénia.

Un gran coneixedor de l’Arxiu
Joaquín Chavalera (Alcanar, 1757) va ingressar amb 27

anys al Convent de Benifassà, i dos anys després esdevé
monjo, mentre era abat el seu familiar Joan Baptista Gil.
Nomenat arxiver i bibliotecari, hi dedica grans feines a
ordenar i catalogar l’extensa documentació del Monestir.
D’aquesta manera hi té coneixement de l’existència dels
Annals de Gisbert, que suposen el punt de partida de la seua
obra. Al 1815, després de la Guerra del Francés, hi va ser
escollit com a nou abat. Serien els darrers anys de monjos
cistercencs a Benifassà, que va patir les guerres carlines i la
desamortització de Mendizábal.

Dels seus Annals, el llibre arranca amb el capítol XXXI,
amb la mort de l’abat Gisbert i la seua successió per Jaume
Talarn, tortosí, qui només va estar al capdavant de Benifassà
2 mesos i 8 dies. Chavalera organitza els textos en capítols

que abasten períodes de vint anys, adaptant-se a l’elecció
quatriennal dels abats. 

Els textos estan il·lustrats amb una àmplia varietat de
fotografies, antigues i actuals, gravats o pintures
relacionades amb el Convent i Monestir de Benifassà. A
banda de la tasca d’Escamilla (Thionville, 1980) a la
transcripció dels originals (ubicats a l’Archivo Histórico
Nacional de Madrid i al Col·legi de Jesuïtes de Sarrià), l’obra
ha comptat amb la participació de Josep Manuel Andreu (La
Sénia, 1946), estudiós del territori, i d’Arturo Zaragozà
(València, 1951), doctor arquitecte i inspector de Patrimoni
Artístic de la Generalitat Valenciana.

text NATÀLIA SANZ

ES PUBLICA LA SEGONA PART DELS ANNALS DEL MONESTIR I CONVENT DE BENIFASSÀ

Més de dos mil persones es van manifestar dimecres
passat a Benicarló contra les retallades previstes per
l’Administració valenciana. Professorat, alumnat, famílies
senceres, metges i personal sanitari de tota la comarca van
demanar amb pancartes i alegria més seny per no enfonsar el
sector públic i variar la política de desficaci i dilapidació que
s’ha vingut duent aquests darrers anys per part d’una
administració més preocupada en tirar milions i milions
d’euros en grans fastos i obres sense sentit, i òbviament de
sortir a la foto corresponent, que de vetllar perquè el sistema
públic no entrara en fallida. I si això afecta tothom, sembla que
a alguns no els importa el més mínim, i són capaços de donar
la nota grollera com un conegut empresari local dels cursos
d’informàtica, que ha estat en alguna ocasió en les llistes del
PP, en fer nombroses botifarres als assistents i dir-los dropos
i dropos; val a dir també que aquesta provocació va ser
contestada per alguns manifestants. 

En resum, un dia per comprovar que en són molts, però
molts, els que no estan d’acord que qui haja de pagar per tant
de desgavell siguen els sectors precisament més importants
de l’agonitzant societat del benestar que la política corrosiva
PoPular ha propiciat durant els anys que portat governant.

text i foto NATÀLIA SANZ

MANIFESTACIÓ CONTRA LES RETALLADES
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Fins ara es veu que tothom estava
vivint a un món de fantasia, on tot era
molt bonic i perfecte. Tots vivíem molt
bé, no ens faltava de res i ens podíem
permetre el luxe de gastar-nos els
diners en qualsevol cosa perquè ens
entrava a palades a les butxaques.
Ningú no se n’estava de res. Allò que
abans era un luxe, es va convertit en
una necessitat. Tots havíem de tindre
un bon cotxe, una tele d’eixes planes
-com més gran millor- i un súper àtic o
un enorme adossat amb jardí i
piscina...o un xaletasso. Tot això, a
més d’uns viatges amb vaixells de
luxe, hotels de vuit estrelles i
restaurants de disseny va estar, de
sobte, a l’abast de tothom. Com no
podia ser d’una altra manera, els
nostres polítics –de tots els colors-
van vore com això de l’alliberament
del sòl i les seues requalificacions era
una mina d’or per a les arques
municipals i autonòmiques. I què va
passar? Algú va guardar alguna
cosa? A alguna ment privilegiada se li
va acudir que potser seria millor fer un
raconet per si de cas? NO!!! A gastar i
més gastar. Es va arribar a uns nivells
de bogeria tan escandalosos, que no
només es van malbaratar els diners
actuals, sinó que ens vam encular
tant, que els néts dels que van tindre
tan estel·lar actuació encara s’hauran
de gratar la butxaca per a pagar el
poc senderi dels seus avis. Ara ens
hem despertat del somni i ens em
trobat amb un malson. Les butxaques
més que buides, entrampats fis coll i,
el que és pitjor, sense cap perspectiva
de millora ni  a curt ni a mitjà termini.
I ara què fem? Els polítics estan
col·locadets i ben col·locadets, perquè
la mamella pública potser que no
arribe per a pagar la llum de les
escoles, rolls d’esparadrap per als
ambulatoris o els bonollibres, però no
falten mai els calés per a pagar els
sous de la casta política. Vinga a
xuclar i més xuclar, que el fet d’estar
en crisi no ha d’afectar la vida

quotidiana dels nostres polítics ni la
dels seus endollats i altra fauna que
cobra sense justificació.

Ara van els de les falles i es
queixen perquè els han rebaixat allò
que l’ajuntament els dóna per a
cremar. Jo, pel que he llegit aquesta
setmana a la pàgina cinc, he de donar
la raó als fallers en un parell de coses.
La primera és que les falles són una
festa privada. Efectivament. Ara no
s’hauria de dir res més perquè amb
això queda clar, però no vull deixar
passar l’oportunitat de clavar
cullerada. Si és una festa privada,
collons, que se la paguen ells. Qui
vulga falles, que se les pague. Jo no
vull que una part dels meus impostos
es destinen a trencar la meua son
amb uns escandalosos coets. No vull
que, literalment, es cremen els meus
diners. No vull que vinga gent de fora
a explicar-nos com ens hem de vestir
i com hem de parlar. Me nego. La
segona cosa que han clavat els de les
falles i tenen tota la raó és això de que
“les falles reben molt poc per al que
donen”. Si senyor. Aquesta frase
mereix ser immortalitzada a una
làpida al bell mig del nostre poble, al
mateix mascletòdrom. Si senyors, les
falles diuen que reben poc. Jo no sé
quant, però segurament ja ho voldrien
unes altres entitats que si que son
culturals. Però si que tenen tota la raó
quan diuen que ells donen molt. Jo

aniria més enllà: donen moltíssim.
Moltíssim. Sobretot pel sac. Ens
donen carrers tallats, circulació
caòtica, mocosos i no tant mocosos
tirant coets sense respectar horaris ni
reglaments. També ens donen tot
tipus d’olors i aromes propis de les
coses que el cos humà és capaç de
treure pels seus orificis. No podem
oblidar la pràctica desaforada de la
destrucció sistemàtica de mobiliari
urbà per mitjà de la pólvora en totes
les seues variants. Les restes de
menjar, botelles, gots de plàstic,
caixetes i bossetes dels coets, taques
d’oli i tota la varietat de pràctiques que
embruten el nostre poble. Però no hi
ha problema, que per això paguem
–entre tots- una empresa de neteja
que ens fa la feina i així els falleros se
l’estalvien. Però tot això val la pena
perquè per damunt de tot estan les
falles, les falleres i els falleros. Totes
les coses dolentes queden plenament
compensades per la llàgrima de la
fallera mentre veu com es crema la
seua falla. Així ens va tot. Gent que no
pot arribar a final de mes i que ha de
contemplar com, en una nit, es
cremen més diners dels que caldrien
per a alimentar un bon grapat de gent
al llarg d’una bona temporada. Però ja
se sap que les falles són privades i
que cadascú pot fer amb els seus
diners allò que li passe per les
castanyes. Fins i tot cremar-los.

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

text EL LECTOR

En les pròximes dues setmanes els Agents de la Policia
Local de Benicarló es formaran en primers auxilis i la utilització
del DESA (desfibrilador semiautomátic extern). El curs serà
impartit pel professor Víctor Monroig en col·laboració amb la
Creu Roja i homologat per l'Escola Valenciana d'Estudis
Sanitaris (EVES). Entre altres temes s'impartiran classes
sobre anatomia-fisiològica de l'aparell respiratori i circulatori,
reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica, obertura i
manteniment de la via aèria, l'ús del desfibrilador, passos a
seguir en la seua col·locació, anàlisi del ritme cardíac,
desfibrilació o no i la seua represa cada dos minuts, alternant
amb nombroses pràctiques. Les intervencions de la Policia
Local en situacions d'emergències sanitàries, bé per accidents
de trànsit o altres situacions de risc o malaltia són ràpides,
molt abans fins i tot que l'arribada dels serveis sanitaris
especialitzats. La mort clínica o mort aparent és susceptible de
ser recuperable si es fa arribar al cervell i altres òrgans vitals
sang oxigenada suficient perquè aquest òrgan no es lesione,
especialment durant els primers 6 minuts. Des del moment
que es produeix la parada cardio respiratòria, fins a la
prestació de l'assistència definitiva, deuen realitzar-se una
sèrie d'accions l'objectiu de les quals és reduir al mínim les
lesions i seqüeles posteriors a la víctima. La Policia Local en
la majoria d'ocasions estarà realitzant aquesta primera
assistència, quan més ràpida i millor, major la supervivència
del pacient unit ara amb l'ús en les ocasions que ho requerisca

del desfibrilador. La seua col·locació en diversos centres
públics i de dotació en els vehicles policials unit a l'activació
precoç del sistema d'emergències mèdic milloraran en gran
mesura el servei al ciutadà. Aquestes i altres pràctiques van
tenir la seua recompensa el passat any quan una patrulla de
la Policia Local es va desplaçar d'urgència a la/ C Crist del Mar
on es trobava el conductor d'un turisme amb problemes
respiratoris. Fins a l'arribada de l'ambulància, la patrulla va
realitzar l'assistència amb el nou material de dotació adquirit
per la Regidoria de la Policia Local (2 desfibriladors
semiautomátics D.I.S.A) en aquest cas amb l'ús del
pulsómetre D.I.S., que monitorizà al pacient mentre acudien
els serveis sanitaris. 

D'altra banda, el Consell Local de Seguretat Rural de
Benicarló prendrà noves mesures per a la ràpida i eficaç
comunicació d'incidències. En el Consell Local de Seguretat
Rural celebrat el passat 20 de gener, es va acordar entre altres
mesures per a fomentar el coneixement de les incidències en
l'àmbit rural, la inserció en la pàgina web de l'Ajuntament de la
"Comunicació d'incidències àmbit Rural" que ja va ser creada
i difosa entre els llauradors perquè posaren en coneixement
de la Policia Local les incidències que puguen anar ocorrent
en el seu àmbit. Amb aquesta mesura es pretén facilitar als
llauradors el contacte amb la Policia Local perquè, sense
pertorbar el seu treball, puguen des de casa comunicar les
incidències que observen. El document es pot enviar accedint
a la pàgina de l'Ajuntament, en la secció de Policia.

text NATÀLIA SANZ

CURS DE FORMACIÓ PER A LA POLICÍA LOCAL

El Club d'Atletisme Baix Maestrat de Benicarló s'oposa
de forma rotunda a l'eliminació de la zona de llançament
de les Pistes d'Atletisme Municipals. 

No és de sentit comú que es mutile una instal·lació
esportiva en ús per a fer altra instal·lació esportiva de diferent
esport; més sabent com se sap que al costat de l'Institut
Ramón Cid hi ha espai més que suficient per a situar aquesta
instal·lació esportiva. La zona central de les Pistes d'Atletisme
és on es realitzen els concursos, els llançaments; on està
situada la gàbia de llançament de martell i de disc. En el
centre, al costat de la línia de l'herba (darrere d'on es posa la
porteria que dóna cap a la mar), està la zona de llançament de
javelina, en l'altre extrem de la zona d'herba aquesta la zona
de llançament de Pes. Aquest és l'espai que ha manifestat des
de l'Ajuntament que es vol eliminar, realitzar unes
modificacions irreversibles que duguera a l'eliminació de les
Pistes d'Atletisme com a tals. Aquest fet, no poder entrenar
aquestes especialitats atlètiques i eliminar als nostres joves
atletes a poder dur a terme proves combinades, no poder
realitzar Heptatló, Pentatló ni Decatló. Així com realitzar
competicions oficials en aquesta instal·lació, campionats
Provincials, Autonòmics… Són prous els atletes que en la
nostra ciutat s'ha vist reconeguts com millor esportista local,

en aquests moments sense anar més lluny la millor esportista
local, Jessica Lores, és una atleta que ha entrenat fins a
enguany en les nostres pistes, i la persona vinculada a
l'esport, Julio Sánchez, també té relació directa amb
l'atletisme; tant ells dos, com les anteriors nominacions com
millor esportista local, deuen part del seu historial esportiu a
les nostres pistes, les mateixes que ara es volen mutilar i fer
desaparèixer. Moltes ciutats desitjarien tenir el nombre
d'atletes d’elit que han vingut succeint-se a Benicarló, i com
recompensa ara açò.

text NATÀLIA SANZ

Eliminació de la zona de llançament de les Pistes d'Atletisme Municipals
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Benicarló va aprovar el
pressupost de 2012, amb un
increment de quasi el 4%
respecrte del 2011. El regidor
d'Hisenda, José María
Serrano, va defensar el
pressupost que ascendeix a
més de 23 milions d'euros i
assegura que «és un
pressupost de manteniment,
en el qual tot està mirat amb
lupa». El popular va defensar
que «hem fet un pressupost
real, basat en fets reals,
perquè no està la cosa com
per a fer-lo d'altra manera ni

anar jugant». El regidor d'Hisenda va exposar que les
inversions ascendeixen a un total de 1,2 milions d'euros. La
partida més elevada és la de substitució de la xarxa
informàtica de l'ajuntament, en la qual s'invertirà 236.000
euros, i 120.000 per a aplicacions informàtiques. La
rehabilitació de la primera planta de l'ajuntament, o la de la
Capella del Convent de Sant Francesc, són altres de les obres
destacades que es realitzaran en aquest exercici. 

El PSPV va justificar el seu vot en contra basant-se, va dir
la portaveu Xaro Miralles, en l'augment del 3,9% dels
comptes. “En aquesta època de crisi i retallades, l'equip de
govern augmenta quasi un 4% dels pressupostos pujant els
impostos, però no retallant despeses”, va exposar Miralles. La
socialista va lamentar l'increment de l'IBI “que puja per a tots,
independentment que siguen famílies sense ingressos.
L'augment total en el rebut del contribuent és del 17’85% en
2012, que és una barbaritat”. No veia tampoc clar Miralles
l'increment de la despesa corrent del consistori, que se situarà
en un índex del 6,06% respecte a 2011 “mentre que la
despesa social només ho fa en un 1’09%”. I de la partida de
despeses la socialista també va reclamar explicacions sobre
els 75.000 euros que s'han pressupostat per a la regidoria de
Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, “ja que s'han

pressupostat 36.000 euros a xerrades i cursos, però no veiem
una aposta clara pel desenvolupament econòmic a Benicarló”.
el regidor d’Hisenda va contestar que “són per als
nombrosos viatges que està fent l’edil a València, que
està treballant molt”. 

Miralles va criticar a més en la seua exposició que el capítol
d'inversions, es realitze demanant crèdits en comptes
d'invertir per fons propis. “A més, no veiem cap inversió
productiva, que genere riquesa en la població. La primera que
hauria de fer-se és aprovar el PGOU”, va reclamar la portaveu
socialista. En aquest sentit va lamentar que “no veiem una
iniciativa clara de l'equip de govern, unes línies que
definisquen el futur de la població, aproven uns pressupostos
que quadren l'any i poc més”. De fet, Serrano, va reconèixer
que tampoc enguany s’aprovarà definitivament el PGOU. La
socialista també es preguntava per la retallada del 20% a les
entitats esportives, culturals i festives, “a on va el que
l'ajuntament s'estalvia amb aqueixa retallada”. 

I crítiques també i la negativa a aprovar els comptes per
part del Bloc per Benicarló, que indicava que els 800.000
euros que es recaptaran de més per l'augment de l'IBI “no es
destinen a creació d'ocupació”. Joan Manel Ferrer, portaveu
de la formació, va lamentar que “en la situació en la qual
estem no es revertisca a donar treball a la gent del poble, i es
repartisca en subvencions”. El nacionalista va assenyalar que
“segons els nostres càlculs, amb aqueixos diners es podrien
crear 120 llocs de treball durant 3 mesos” cosa que, va
afirmar, “alleujaria la situació per a moltes famílies”. El regidor
d’Hisenda contraatacà dient-li que “l’ajuntament no és una
agència de treball”. Tampoc eren del grat dels del Bloc la
partida de 25.000 euros que es destinaran per a contractar
assessorament extern de cara a la renovació del PGOU. “Ja
paguem a una empresa quasi cent mil euros per aqueix treball
i vam considerar que no vam necessitar res més. Però si fa
falta més gent, estan els tècnics de l'ajuntament, que són gent
molt vàlida i preparada i de llar amb menys treball que fa uns
anys, quan va començar a elaborar-se el nou planejament”, va
lamentar Ferrer. La sessió va incloure fins i tot protestes del
públic, per algunes afirmacions del regidor d’Hisenda, que va
ficar en boca dels portaveus de l’oposició afirmacions que no
havien fet durant la sessió. 

text i foto NATÀLIA SANZ

A Benicarló s’aprova el pressupost del 2012 a l’alça

Bona tarde de basquet la que es va viure el diumenge en el
Pavelló de Benicarló amb les grans victòries del sénior i
del junior. El sénior s'enfrontava al tercer classificat el Torrent,
però durant el partit va ser molt inferior
a l'equip benicarlando, que va estar sempre per davant en el
marcador. La distància va ser augmentant a poc a poc gràcies
al bon joc del Benicarló i el poc encert d'un rival desdibuixat
fins al punt que un dels seus jugadors va ser desqualificat. Al
final, el resultat va ser de 69-49 i amb aquest
triomf el sénior es col·loca en novena posició
deixant bastant arrere la zona de descens. 

El junior tenia un complicat partit també davant el tercer
classificat de la seua categoria, l’Horta Godella. Des
de l'inici els valencians van acusar les baixes que tenien i en
la primera meitat no van poder fer res davant el
vendaval benicarlando i van veure com rebien una cistella
darrera de l’altra per l'asfixiant pressió a tot el camp.
En la segona part el joc va
estar més equilibrat però la diferència en el marcador era molt
gran a favor del Benicarló, sent el resultat final de 73-38.
Amb aquesta victòria el junior segueix en la setena posició i ja
ha guanyat a dos dels primers classificats. 

Per a la resta d'equips la jornada no va ser tan positiva,
el cadet masculí va plantar cara en l'inici del
seu partit davant l’Horta Godella però, sense arribar a fer

un mal partit, no va poder mantenir el nivell inicial durant els
quatre quarts i el resultat final va ser de 40-82. 

El cadet femení va perdre també davant el CB Castelló per
68-23 i l'infantil masculí també va ser derrotat pel Riba-Roja,
però al no comptar aquest amb el nombre mínim de jugadors
inscrits en l'acta del partit, la victòria va ser per el Benicarló. 

Els equips de la lliga del Patronat de Castelló tampoc van
tenir una bona jornada amb les derrotes de l'infantil davant el
Vinaròs i de l’aleví davant els Amics de Castelló. 

text i foto VICENT FERRER

Resultats contra pronòstic els del Club Basquet Benicarló

Durant els dies 10, 11 i 12 de
febrer el ciclista benicarlando Julián
Balaguer es concentrava, amb el
seu equip de la categoria SUB-23,
HOSTAL LATORRE,
en la localitat Navarresa de Liédena.
Juntament amb ells també van
estar els ciclistes de  l’AZYSA-
TELCO.M dels quals
són filials els de l'HOSTAL
LATORRE. En AZYSA-
TELCO.M contínua en 2012 Daniel
Márquez de Castelló. 

Aquests dies van servir
perquè els nous companys es
conegueren i per a lliurar el material.
També va haver una xerrada en la
qual s'explicà el funcionament dels
equips atés que es feren
conjuntament; el mateix que els entrenaments tant del
dissabte com el diumenge. 

El dissabte es van realitzar 120 quilòmetres
pujant diversos ports de muntanya, i el diumenge altres 120
quilòmetres però un poc més plans i buscant zones de

vent, que era molt fort, pera
practicar els ventalls. El que també van trobar va ser la neu i
el gel a l'estar amb temperatures de cinc sota zero. El
diumenge havent dinat es van acomiadar fins a les dues
primeres carreres els dies 25 i 26 de febrer
en Zumaya i Soraluce (Guipúscoa). 

text i foto VICENT FERRER

El benicarlando Julián Balaguer participà en una concentració de pretemporada a Navarra
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LA DECISSIÓ ÉS DELS
TÈCNICS

“En any i mig s'han anat buscant
diferents alternatives amb els tècnics”
fins a decantar-se per la plaça de la
Constitució “perquè és on més
venedors caben”, defensava Ortiz qui,
a requeriment dels periodistes, va
assegurar que “jo encara no havía
donat la meua versió” dels fets i la
polèmica generada pel canvi
d’ubicació del Dimecres. En qualsevol
cas, la renovació de les llicències de
venda anuals va elevar el número, de
les 75 que en principi preveia el
consistori per a instal·lar en la plaça,
fins a quasi el centenar. Així les coses
“li traslladem al cap de la Policia Local
el tema, perquè buscara una solució”.
La regidor va explicar que va ser ell
qui va decidir situar una part dels
venedors en el carrer de Joan Carles
I, un dels vials del centre del municipi
“que es tallaria els dimecres” per a
instal·lar el mercat. La solució, segons
va detallar Ortiz, és viable “gràcies a
l'obertura de l'avinguda Corts
Valencianes, que permet evitar el
centre del municipi” i que solucionaria
els possibles problemes de trànsit que
poguera provocar la instal·lació del
mercat en aquesta ubicació. “A més,
Ferreres Bretó tampoc es tallaría”, va
dir. La regidora ha rebutjat les
crítiques que recentment va realitzar
l'oposició a aquesta decisió “que no
és política, sinó tècnica” i va recordar
que el tema s'ha estat estudiant en
diferents reunions a tres bandes:
polítics, comerciants i tècnics del
consistori. “Ara està clar que
tècnicament és la millor solució, però
igual després la gent no ho accepta”,
va reconèixer Ortiz. 

FIQUEM I LLEVEM METROS... I
VENEDORS

D'altra banda, altre dels punts de
fricció amb els venedors, la de
l'extensió de les parades, es va
solucionar després d'una reunió. “Ells
volien conservar els seus vuit metres
actuals. Nosaltres els vam dir que no
teníem problema, però llavors cabien
menys llocs i ho havien de negociar

entre ells. al final van decidir que es
quedaven amb els sis metres per no
tirar a cap company al carrer”, va
detallar Ortiz. El que no va dir la
regidora és com hauria solucionat el
tema si els venedors optaren per
conservar l’amplada dels llocs de
venda. En qualsevol cas, la resolució
final de la problemàtica del trasllat del
mercat ambulant es resoldrà després
de l'aprovació de la normativa
autonòmica que regula aquest tipus
d'activitats, com va recordar l'alcalde
de la ciutat, Marcelino Domingo, que
va acompanyar a Ortiz en la seua
roda de premsa. “Ens esperarem que
aproven ells, i iniciarem la modificació
de la nostra ordenança per a adaptar-
la”, va recordar. El tràmit “ha de
passar per tots els organismes
necessaris, estar en exposició pública
i aprovar-se definitivament” abans de
la seua entrada definitiva en vigor i
que el mercat es trasllade finalment a
la plaça de la Constitució.

ELS SOCIALISTES DENUNCIEN

EL PERILL
La passada setmana era el grup

municipal socialista de Benicarló qui
sortia a la palestra per advertit del
perill que suposarà el trasllat del
mercat ambulant a la plaça de la
Constitució. L'edil José Sánchez va
alertar que “al voltant de la plaça hi ha
molt trànsit” i dos col·legis que “a les
hores d'entrada i eixida, quan es
concentren mil cinc-cents xiquets i
xiquetes, pot suposar un caos
circulatori”. Els socialistes van fer
arribar a la regidora de Comerç, María
Ortiz, una proposta perquè instal·lara
el mercat ambulant als voltants de
l'auditori municipal, fins a la Plaça
Mestres del Temple i carrers dels
voltants. L'entorn és per als vianants i
està connectat amb el mercat central.
Ortiz, però, rebutjaba la proposta esta
setmana en la seua roda de premsa
asegurant que “hi ha que tallar carrers
i no és viable”. 

ve de la pàgina anterior

L'edil José Sánchez va alertar que “al voltant de la plaça hi ha molt trànsit”.

Els 5 nedadors i nedadores del Club Natació Benicarló
ho van fer amb ganes al Campionat Autonòmic Aleví a
Sagunt.

El Dissabte passat 11 de Febrer es va disputar en la piscina
municipal de Sagunt el II Campionat Autonòmic Alevín
d'Hivern participant un total de 19 equips. En aquesta ocasió
l'equip Benicarlando es va desplaçar amb l'entrenadora
Miriam i va estar compost pels nedadors i nedadores David,
Marc, Alberto, Ariadna i Gemma que es van bolcar en les
diferents sèries nadades mantenint-se dins dels seus cronos i
mínimes autonòmiques que els han permès participar en
aquest Campionat d'una forma emocionant però sense
aconseguir les preuades medalles. 

Destacar la participació de David Curto, 10é en 100 m
papallona i 15é 100 m braça; Marc Vea, 11é en 200 m estils i
12é en els 400 m lliures; Alberto García, 22é en els 100 m
braça i 23é en els 200 m estils; Ariadna Coll 14a en els 100 m
papallona i 20a en els 100m esquena; Gemma Rillo 17a en els
200 m estils. 

I per a aquest pròxim cap de setmana 18 i 19 de Febrer
l'equip del Club de Natació Benicarló es desplaçarà a
participar a Natzaret (València) en el Campionat Autonòmic
Infantil d'Hivern i a Castelló amb els majors per a participar en
el Control Provincial 7.

text i foto CNB

II CAMPIONAT AUTONÒMIC ALEVÍ D'HIVERN 

El torneig CATVAL de Benicarló va arribar a la seua fi
després de sis llargues setmanes de competició
en les categories de benjamí, aleví,
infantil, cadet i absolut tant en femení com masculí. Dos dels
representants del Club Tennis Benicarló van aconseguir el títol
del torneig, Gerard Guimerà en benjamí masculí
i Demetrio Peña en Absolut masculí. 

Gerard partia com primer favorit en el torneig, ja
que els en els últims tornejos de CATVAL, el benicarlando no
havia defraudat, després de la seua caiguda en quarts en
el quadre aleví, Guimerá vencia en la final de benjamí al
jugador de la Club La Closa Vinaròs, Álvaro Fuster, per 6/4 i
6/2. En la final de la categoria
d'absoluts masculina, Demetrio Peña s'adjudicava el torneig
per un contundent 6/0 i 6/2 davant Xavier Matheu de Vinaròs. 

Per altra banda, Marta Aicart
disputava la final aleví femení del quadre B, però en aquest
cas perdia davant María Velasco, jugadora de Vinaròs, per 6/2
6/2. 

Durant el cap de setmana també es van jugar les semifinals
del torneig en els quals altres jugadors de Benicarló es van
quedar a les portes de la final com, Carlos Febrer en la
categoria d'absolut masculí, Iratxe Serrat en aleví femení,
Luis Marzà en cadete masculí i finalment Samuel Giner i
Diego Sánchez en infantil masculí. 

Després de finalitzar el campionat a Benicarló, el pròxim 25
de Febrer el circuit CATVAL es disputarà a Sant Jordi,
en les instal·lacions de Panoràmica, on tornaran a
participar tots els jugadors.

text i foto VICENT FERRER

Gerard Guimerà i Demetrio Peña, guanyen la final del CatVal en benjamins i absoluts
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La edil de comerç, Ortíz, defensa el trasllat del
mercadet ambulant del dimecres assegurant que
està avalat per la policia local.

La Policia Local de Benicarló avala el trasllat del mercat
de venda ambulant a la plaça de la Constitució i ha ampliat
la seua extensió fins al carrer Joan Carles I. Això, al menys,
és el que diu María Ortiz, regidora de Comerç, que va
assegurar que a aquest emplaçament “s'ha arribat després
d'estudiar moltes propostes, perquè portem ja quasi dos
anys estudiant alternatives. No és que jo m’haja alçat un día
i haja pensat: vaig a canviar el mercat”.

Així, s'han remenat possibilitats com els carrers Ausiàs
March, Hernán Cortés o César Cataldo, totes elles
descartades per diferents problemes. En el primer cas “va
ser la primera proposta que presentem als venedors, però
l'anterior president va considerar que no els beneficiava” per
trobar-se allunyada del nucli urbà, amb el que el consistori va
retirar la proposta. Altra de les alternatives va ser César
Cataldo. “Quan es va inaugurar el carrer, li vaig dir a la
tècnica de Comerç: ja ho tenim, el mercat el podem ficar ací.
Però finalment ho vam descartar perquè teníem que tallar
molts carrers”. La mateixa explicació va donar la regidora de
comerç per rebutjar l’instal.lació al carrer Hernán Cortés, tot

i ser semipeatonal. Ortiz va basar bona part de la seua
compareixença en recordar les negociacions dutes a terme
amb l’anterior president dels venedors. Sabut és per tots, i
tampoc ella s’ha amagat de dir-ho, que no te bona relació
amb l’actual representant dels venedors del Dimecres, que
s’ha enfrontat a ella en diverses ocasions pel canvi
d’ubicació. 

text REDACCIÓ

Mercat ambulant: a la plaça de la Constitució... i Joan Carles I

Aquesta que he de contar
avui és una història repetida.
Un dejavú que diuen. Sí, a
Alcalà ens va tornar a passar
el mateix que en els darrers
partits. Si la cosa haguera
anat mitjanament bé, al quart
hauríem d’haver estat
guanyant per zero a tres, però
com que algú ens ha fet
alguna mena d’estrany
sortilegi, vam ser nosaltres els
que vam acabar perdent per
un inexplicable 3 a 1. No sóc
massa de creure en coses
d’aquestes però els fets són
tossuts i l‘única explicació que
pot tindre tanta i tanta
desgràcia ha de passar per
ser necessàriament  cosa d
bruixes. Estic convençut que algú es gasta diners
perquè els porters rivals es facen internacionals quan
juguen contra nosaltres, perquè el sol enlluerne els
nostres davanters el moment crucial d’empényer la
pilota al fons de la xarxa, perquè les porteries rivals en
uns instants imperceptibles a la vista dels humans es
facen uns centímetres més menudes quan xutem
nosaltres i així aconseguir que la pilota vaja fora i
perquè a la nostra defensa li pegue per posar-se a fer
rovellons justet quan s’apropen els jugadors rivals.
Igual ho estic exagerant, però de veritat que és allò de
veure-ho per creure-ho. 

L’entrenador el tenim desesperat. Veu que sí, la
toquem amb criteri, sí, té els jugadors ubicats on toca,
sí, no hi ha cap equip que “jugue” tant com nosaltres,
però a l’hora de la veritat, claca, ens foten unes
panaderes que fan molt de mal. No m’entretindré a
repetir el d’altres setmanes, és tot cert i ben cert el que
dic. Una altra cosa però és el que diuen els
corresponsals dels mitjans de comunicació provincials
(es diu així?). Resulta que els que tenim ací són els
únics que conec que són capaços de donar com a
mínim sensació d’objectivitat en les seues cròniques;
si marquem en fora de joc ho diuen i ja està, si no ens
mereixem la victòria, no fa res que ho sàpiga la gent.
Lògic i professional. Els que envien les ressenyes
d’aqueixos poblets on ens toca jugar, són tots una
colla de júligans que, a més que solen escriure tan
malament (i tan bé) com saben, es mostren
parcialíssims en les seues anotacions i confonen
l’innocent que se’n puga refiar d’allò que diuen. Vaja,
una cosa com jo però en versió pagesívola. 

Diumenge vinent ens visitarà el Torreblanca CF.
Aquests van per davant de nosaltres, ens porten dos
punts. Serà, ben segur, un partit intens i que costarà
de guanyar. El torreblanquins vénen precedits d’una
ben guanyada fama de guerrers. Guerrers en el pitjor
sentit de la paraula. Igual s’entén millor si dic que
compten els seus partits per trifulques i tanganes i que
no són, per ara, candidats al trofeu a l’esportivitat. En
general, a aquests equips només hi ha una manera de
guanyar-los i no és altra que usant les seues mateixes
armes. Per tant, suposo que durant els entrenaments
els nostres hauran practicat el refinat art de coaccionar
l’àrbitre envoltant-lo en un rogle i alçant els braços tots
a l’hora. També caldrà recordar com es fa la cameta
(els nostres són massa tendres) i que parega que és
l’altre qui te l’ha feta i també què és la llesca per
ensenyar-la. Convindrà també passar-se una bona
estona dient, ie, àrbit, ie, àrbit, que ells fan lo que
volen, que et prenen lo pèl i expressions similars. I el
públic, ai el públic, el públic s’ha de posar al seu lloc i
posar nerviós el porter visitant, insultar fins la
desesperació la banqueta torreblanquina i, sobretot,
sobretot, recordar-li a l’àrbitre quin és el seu paper per
esdevenir el nostre veritable jugador número dotze. No
estic dient cap barbaritat, és el que fa la major part (la
major part?, tots llevat de nosaltres!) d’equips
d’aquesta categoria! O espavilem o,  com diu
Mohamed Jordi, se’ns pixaran a la boca i ens faran
creure que plou. 

Potser me n’he passat. O potser no. 

QUE VÉNEN!

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Les porteries rivals en uns instants imperceptibles a la vista dels
humans es fan uns centímetres més menudes quan xutem nosaltres
(...) Igual ho estic exagerant, però de veritat que és allò de veure-ho
per creure-ho.
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A la vora d'una trentena d'escolars de Primària del CEIP
Ángel Esteban de Benicarló van degustar les mandarines de
Benihort en una nova edició de la iniciativa Desdejunis
Saludables que impulsa el Col·legi de Farmacèutics de
Castelló i el centre de Salut Pública de Benicarló i en la qual
la cooperativa de Benicarló col·labora per cinquè any

consecutiu. “Com a novetat en aquesta edició, la campanya
anirà dirigida a alumnes de Primària, a qui se'ls donarà a
conèixer els avantatges d'un desdejuni saludable, que ha
d'incloure lactis, fruita i cereals”, tal com indica la vocal del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló Lydia Roca
Blasco. A més de les gustoses i vitamíniques mandarines de
Benihort, aquest complet desdejuni consta també d'una llesca
de pa amb unes gotes d'oli i una rodanxa de pernil serrà o
embotit de pernil dolç, i d'un got de llet.

text NATÀLIA SANZ

Desdejunis Saludables




