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La Unió Ciclista Benicarló ja té en marxa la XXXIX Edició de
la Ronda Ciclista al Maestrat, una de les proves amb més
antiguitat i tradició del calendari provincial. La crisi i la
conseqüent disminució de patrocinis, tant públics com privats,
ha fet que, de nou, la prova quede limitada a un sol dia de
competició. Tot i això, en aquesta ocasió serà valedora per al
Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana en les
categories Elit i Sub-23. Això garanteix la presència dels
millors corredors de la Comunitat en aquestes categories, a
més d'alguns equips convidats d'altres comunitats, que són

tradicionals en una carrera a la qual mai li han donat
l'esquena, com és el cas del Controlpack-O.C. La Sénia
(anterior Vivers Alcanar), o el Club Ciclista Tarragona, per citar
dos exemples. El dia triat per a la celebració de la prova és el
dissabte 12 de Maig, amb eixida neutralitzada a les 15,15 h.
des de la Plaça Constitució de Benicarló i eixida llançada dos
minuts més tard en la Carretera de Càlig. Els ciclistes haurien
de recórrer 116 km. per les carreteres de la comarca, salvant
pel camí els ports puntuables de muntanya de Cervera (3a) i
La Tafanera (1a), per a arribar de nou, al voltant de les 18,30
h., al Carrer Sant Francesc de Benicarló, on estarà situada la
línia d’arribada. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

LA XXXIX RONDA CICLISTA AL MAESTRAT, EN MARXA

Organitzada per la Unió Ciclista Benicarló, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, el dissabte 5 de
Maig, a les 16,00 h., se celebrarà a Benicarló una reunió de
les Escoles de Ciclisme de la província de Castelló. La prova
es disputarà en el circuit urbà que transcorre per l’avinguda.
València, Carrer Severo Ochoa, Menorca, Eivissa i avinguda
Mallorca. Les inscripcions es realitzaran en el local del Nou
Rayfe, en el carrer Menorca, 8, i participaran totes les escoles
de ciclisme de la província, en proves reservades per a totes
les categories de base en les modalitats de gimcana i carrera. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

REUNIÓ ESCOLES DE CICLISME DE CASTELLÓ 
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La Conselleria de Medi Ambient no esperarà que el
Tribunal Constitucional es pronuncie sobre l'intent de
legalització del "parany" i va confirmar que començarà
de forma paral·lela la recerca de fórmules alternatives
per a crear altra normativa que empare aquesta caça
prohibida pel tribunal Europeu, el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ), el Tribunal
Suprem i el Codi Penal. 

De fet, Gecen ha eixit al pas de l'anunci de
l'administració autonòmica i ha lamentat que la consellera
“subordine la política mediambiental als interessos d’Apaval
i es negue a aplicar polítiques actives de protecció i
conservació de la avifauna”. Segons estima l'associació de
protecció del medi ambient, els més de 2.000 paranys actius
a Castelló han matat durant l'última dècada més de 20.000
aus migratòries protegides. El problema del parany i la
protecció del medi ambient torna a estar damunt la taula. En

l’actualitat, hi ha més de mil paranys actius a la província de
Castelló, molts d’ells a les nostres comarques. 

Conselleria dóna suport incondicional a una
pràctica il·legal 

La Generalitat Valenciana no es conformarà amb acatar
la pròxima sentència del Tribunal Constitucional, que encara
està resolent un recurs del Govern central contra la
modificació de la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana
que pretenia legalitzar el "parany" a l'octubre de 2009. Abans
de les eleccions generals de 2011, conselleria havia insinuat
davant els incondicionals del "parany" que l'arribada del PP
a la Moncloa permetria la retirada del recurs
d’inconstitucionalitat i restabliria la polèmica llei de caça. No
obstant això, el propi Govern de Rajoy s'ha negat a intervenir
en l’assumpte i afirma que esperarà a la sentència del
Constitucional. No ho farà així el Govern Valencià. La pròpia
consellera de Medi ambient, Isabel Bonig, així ho va
anunciar a Benicarló, on va assistir a l’assemblea anual
d’Apaval. Malgrat l'anunci de la màxima representant

text REDACCIÓ

Protegint el parany o donant cobertura a la il·legalitat

La llàstima és que l’únic criteri per mesurar els resultats
d’un equip siguen els gols. Si es valoraren altres paràmetres
com ara la quantitat de passades seguides, els dríblings, les
ocasions  o la sensació estètica, a hores d’ara el CDB seria,
segur, el campió de la categoria. El que ens passa però és
que ens costa Déu i ajuda marcar un gol. No hi ha manera.
Per col·locar la piloteta al fons de la xarxa contrària hem
d’estar hi hem d’arribar a menys de dos metres i encara així
fallar-ne més del vuitanta per cent. Això és el que ens va
passar diumenge passat contra un equip (nuevo en esta
plasa) que es diu la Pobla (de Tornesa es comprén).  Ni hi va
haver manera. Si cada vegada que els nostres es van
quedar davant del porter tots solets haguérem marcat, en
comptes de zero a zero haguérem quedat cinc o sis a zero.
Però no va poder ser, què li hem de fer! Només ens falta
aquella miqueta. Aquella miqueta de no-res que al final de la
corrida esdevé tan important. 

No cal dir que el partit a què faig referència no passarà
precisament en lletres d’or a la història del nostre club.
Penso que estem en rodatge. Tinc  la sensació –des del mes
de setembre, va, octubre- que estem en plena
pretemporada. Sí, sí, tal com ho conto. Vaig vore que la
missió de l’entrenador era conjuntar un bon equip esportiu i
sobretot humà i preparar-lo perquè l’any que ve es faça amb
tota solemnitat i sent fidels a un estil de joc el salt a preferent.
Se’n parla (no sé qui, la veritat) d’una possible fusió dels dos
equips de futbol del poble. Jo em penso que si no es fa tot
molt i molt bé, la tornarem a errar. Els xiquets que han tret la
cara enguany, que es coneixen, que els coneix l’entrenador,
que han demostrat que només els falta una miqueta
d’experiència es mereixen tindre l’oportunitat de ser ells qui
tornen el CDB al lloc que es mereix. I això que no van ser
ells els qui van baixar l’equip. Ara quan s’acabe la temporada
ja reflexionarem en profunditat sobre què ens convé. 

Sense anar més lluny, en aquest partit va debutar un altre
juvenil. Pablo Gasulla, porter fill de porter, va demostrar que
Jordi (més prop dels quaranta que dels trenta) tindrà un bon
substitut. No és que els forasters apretaren molt, no, però va
demostrar el xiqüelo que té clar un s’ha de posar perquè les

ocasions de perill no ho semblen. És important això.

Al de la Pobla el entrenava el vell conegut Rafa Barberà,
personatge desagradable on els hi haja. Ara ja s’ha fet vell i
ha perdut, suposo, aquell punt de xuleria de mala folla que
va acompanyar-lo en la seua brillant carrera en equips de
tanta prestància com els Ivarsos, el Cabanes, el San Pedro
o el Vinaròs. La mania que ens ha tingut sempre, pobre. Què
li haurem fet? El Benicarló ha estat  sempre l’enemic a batre.
Salvant totes les distàncies insalvables que hi ha, estic
convençut que el que li ha passat é una cosa semblant a la
que li passa a Mourinyo amb el Barcelona. Ens haguera
volgut entrenar, però ah, amic, ja fa massa anys que l’afició
benicarlanda s’ha acostumat a les persones. Au, que vaja
matant el cuquet amb la colla de replegats que ens va dur
ací, tira. 

Diumenge vinent no sé on anem. Ja no ens fa res. Serà
aquest un altre partit de pretemporada i tornarem a sortir a
no enganyar ningú, a no pegar patades, a no rifar-la i, en
definitiva, a jugar a futbol. Si jo fóra seguidor de l’equip al
qual visitarem en la propera jornada, segur que aniria per
vore un bon partit sense necessitat d’engegar la televisió. 

Per cert, si algun dia el  nostre CDB té ocasió de celebrar
alguna cosa, recomano fer-ho sense necessitats d’omplir el
poble de cagueraes de matxo com fan uns altres. Vinga,
adéu. 

INSISTIM
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Benicarló serà de nou una de les seus del Campionat
Provincial de Futbol 3x3 que el Vila-real CF organitza en
municipis de la província. La jornada es disputarà dissabte 5
de maig, amb inscripcions obertes i gratuïtes. En el marc de
la programació anual de la campanya esportiva d'hivern, i
fruit de les gestions de la Regidoria d'Esports, Benicarló
tornarà a acollir, juntament amb la Vall d'Uixó, Almassora,

Sogorb i Vila-real, el Campionat Provincial de Futbol 3x3 que
el club groguet organitza cada any en municipis de la
província.

El Campionat, adreçat a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12
anys, tindrà lloc dissabte 5 de maig a partir de les 9.30 hores
al Pavelló Poliesportiu Municipal, a l'annex exterior cobert.
Les inscripcions seran obertes i gratuïtes amb un màxim de
48 equips per cadascuna de les tres categories (primer,
segon i tercer de primària).

text NATÀLIA SANZ

SEREM SEU D’UN CAMPIONAT DE FUTBOL
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institucional davant els paranyers, des
de conselleria s'assegura que "no
podem dir com es farà ni avançar cap
detall. El que podem dir és que es va
a començar una ronda de reunions
per a buscar les fórmules". La
conselleria tampoc ha aclarit de quina
manera salvarà la col·lisió amb una
hipotètica sentència del
Constitucional, la legislació europea,
el Codi Penal, les sentències del
Tribunal Europeu, el Tribunal Suprem,
el TSJ i l'Audiència Provincial de
Castelló. De fet, la legalització del
"parany" és encara més complexa
després que el nou Codi Penal haja
tipificat explícitament com delicte la
caça amb mètodes no selectius i que
la pròpia Audiència Provincial, abans
poc inclinada a considerar delicte el
"parany", haja canviat de criteri per a
adaptar-se a l'esmentat Codi Penal. 

L’opinió del ecologistes

Gecen ha recordat que la
legislació mediambiental europea
atén a raons i no a tradicions. La lliga

(el mètode de caça que utilitzen els
paranyers) no és un invent del parany
o d’APAVAL insisteix GECEN. Es ve
utilitzant per l'home des de temps
immemorials (grecs, romans…).
També es feia en l'Europa actual, on
es va prohibir ja en el segle XIX a
Anglaterra o principis del XX a Irlanda
o Alemanya. Afortunadament,
l'evolució social ha dut a la prohibició
de la lliga en la Unió Europea des de
1979 per les seues nefastes
conseqüències sobre la biodiversitat
“que tant diu protegir la Consellera.
S'utilitze com es vulga utilitzar, inclòs
el parany, la lliga converteix al mètode
de caça que la utilitza en no selectiu,
ací i en tota Europa, i suposa unes
afeccions inadmissibles i
inassumibles”, recorden els
ecologistes. Les estrictes excepcions
que permeten la utilització de la lliga

en casos molt concrets i determinats,
segons la legislació europea, “no són
possibles per el parany”, puntualitzen.
Així, recorden que aquest mètode de
caça “no compleix amb aquests
criteris, als quals va intentar acollir-se
l'Estat, ni hi ha possibilitat alguna

d'això, com així va sentenciar el
Tribunal de la Unió Europea. La
legislació està per a combatre
precisament mètodes com el parany i
no per a buscar-los una escletxa
legal”. 

És per això que no han dubtat a
assegurar que “assumir el suport
incondicional al parany i a APAVAL
com assenyala Bonig és assumir una
actitud activa insubmisa amb les
sentències judicials emeses i amb
l'aplicació de la legislació
mediambiental”. Amb tot, diu Gecen,
aquesta insubmissió “es vol maquillar
amb enginyeria legislativa, construint
reformes i modificacions a les lleis
actuals amb la finalitat de donar al
parany aspecte de legalitat encara
que siga anant en contra de la
conservació de la biodiversitat i de
l'interès general de tots els
valencians”. 

Assemblea del parany a
Benicarló. La seua defensa

Més de cinc-cents paranyers de
tota la Comunitat Valenciana es van
donar cita a Benicarló per a celebrar
la seua assemblea anual. Apaval
complia així “amb els estatuts” segons
recordava Miguel Ángel Bayarri,
president de l'entitat. El president es
va mostrar crític amb els polítics i va
afirmar davant els socis que “anem a
exigir que complisquen amb la seua
paraula i les seues promeses
electorals”. Així, va recordar que
“molts han fet dels nostres emblemes
la seua campanya electoral” i ara és el
moment de reclamar que ho plasmen
en accions reals. Des d’Apaval, va dir,
“volem estar regulats, que la gent
respecte el medi ambient i complisca
unes normes. El que no ho faça, que
se’n vaja a la seua casa, però la resta
a caçar”. Durant l'assemblea també
es va posar sobre la taula “les línies
de treball que anem a seguir
enguany” i que es van concretar en
l’exigència de la retirada del recurs
d'inconstitucionalitat i la modificació
del Codi Penal. En el primer dels
casos es pretén tombar l'actuació del
govern central contra els articles 7 i 10
de la llei valenciana de caça, que
paralitza la reglamentació de la caça
del parany al considerar-la

inconstitucional. D'altra banda, es va
recordar que el Codi Penal
criminalitza la caça del parany però no
ho fa amb altres delictes. 

El multitudinari acte es va
celebrar en l'Auditori Municipal i va
comptar amb el suport de l'alcalde del
municipi, Marcelino Domingo i amb
els d'altres ciutats veïnes. Així, entre
el públic es va poder veure al Diputat
Autonòmic, Mariano Castejón i a
l'alcaldessa de Càlig, Ernestina
Borrás, entre uns altres. Ja al migdia
se celebrava un menjar de germanor
en un conegut restaurant de la ciutat
al que assistia la consellera de Medi
ambient, Isabel Bonig, que va
puntualitzar que “el Consell sempre
ha protegit la pràctica de caça amb
parany a la Comunitat Valenciana. El
nostre suport als paranyers és total",
línia de treball que va dir, pensa seguir
mantenint. Per a la consellera aquest
suport incondicional es justifica en la
"defensa de les tradicions de la
Comunitat Valenciana. El parany és
una mostra d'identitat de tots els
valencians i, especialment, de tots els
castellonencs, com així ho demostren
els documents que daten del segle
XIII i que ja parlen d'aquesta pràctica
cinegètica". Bonig va assegurar que
"anem a demostrar que es poden
conjuminar les activitats de fort
arrelament en les comarques
valencianes preservant l’essència
tradicional d'aquest mètode de caça
amb les exigències de protecció i
conservació de la biodiversitat que
tots defensem". Durant la seua
intervenció, la consellera
d'Infraestructures, Territori i Medi
ambient va apuntar que s'està
estudiant la possibilitat de realitzar
canvis en l'actual legislació per a
adoptar una solució satisfactòria per a
tots. "Una de les vies que s'està
estudiant és la incorporació de la
solució plantejada per l'Estat Francès
per a poder practicar un mètode
similar al parany en el país veí", ha
destacat Isabel Bonig. "En definitiva,
anem a seguir treballant perquè la
Comunitat Valenciana no vol ser
menys que altres països europeus
que tenen mètodes similars de caça i
que si que poden practicar sense
problemes", va concloure la
consellera.

ve de la pàgina anterior

La penyal El Setrill, com cada any després de Pasqua
ha organitzat la pujada a Morella en dos dies, enguany la
novena.

El primer dia amb un temps insegur, després de la foto a la
porta de l'església de sant Bartomeu, surt la marxa. La Taula
del Sénia per als que circulen amb vehicle pels camins, molt
bé, però per als caminants, és nefasta, cada any més camins
asfaltats.

Del primer dia podem destacar alguna novetat. La parada
per a esmorzar sota els garrofers no s'ha fet i s'ha seguit fins
al moli d'oli que està a la vora del riu. Per això s'ha hagut de
desviar un poc l'itinerari. Adolf Sanmartín ha fet una petita
explicació de les característiques del molí i després s'ha pogut
fer un mosset. Com s'ha anat al molí ja no s'ha pujat al castell.

El dinar de les oliveres ha quedat eliminat i s'ha dinat a ja a
Xert. És molt millor així ja que caminar després d'un bon plat
de paella no és massa convenient, i menys, si fa bona solana. 

El dia s'ha aclarit i algú encara ha pogut cremar-se un poc
amb el sol.

Cal destacar les atencions d'una colla de bons doctors i
infermers a un membre del grup d'intendència que va prendre
mal. Al final tot va acabar amb molt bon sentit de l'humor. 

També van ser molt d'agrair els massatges d'Adrian. Diuen
que té molt bones mans. Però li va sortir un competidor: “Tots
els massatges de l'engonal cap amunt els faré jo” – li va dir 

Per la nit, es veu que es van deixar a algú al carrer. Se
sentia cridar: “Vilma, abre-me la puerta!” 

El segon dia se surt de Xert amb bon sol encara que fa un
poc de fresca. Com cada any es para a esmorzar al mas del
Rei. Poc després ve una dura ascensió. Quan arriba el que
tanca la marxa, l'encarregat els diu a dos participants:
“Vosaltres dos proveu de seguir la marxa, si no podeu, a la
pròxima parada pugeu a l'ambulància i ja ens trobarem a les

antenes.”
Ah quan van sentir això de l'ambulància! Dos xutes de

glucosa o el que siga i a caminar com el primer.
Més tard, després de dinar, l'encarregat va perdre sis punts,

sis. Ara que s'estava mirant de parlar amb Ripollés per afer-li
una estàtua a l'entrada de Morella, va i ho tira tot a perdre. No
ho voldríem dir però algú ho havia de dir: després de dinar es
reprén la marxa i l'encarregat s'oblida d'avisar a la divisió
número 7. Quan se n'adonen ja no hi ha café ni carajillo i
veuen que ja no queda cap caminant. Sort que, en la divisió,
hi havia gent experta que coneixia el camí.

A molt bon ritme els excursionistes s'apropen a Morella. Allí
ens esperen el grup d'intendència. Es puja a l'ajuntament i
després d'uns breus parlaments es passa a l'entrega de
diplomes i regals: foto, samarreta i caixa de fruites variades de
la Cope (rativa s. Isidre).

La crisi arriba a tots els llocs i la cerveseta a l'ajuntament de
Morella es va haver de fer al bar o ja a casa. 

Donem les gràcies a la penya Setrill i més concretament al
grup d'intendència i encarregat per haver fet possible un any
més la IX Pujada a Morella.

text i foto TONYO FIBLA

IX Benicarló – Morella
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LOCAL ESPORTS

Diumenge passat de matí, en el
Municipal Àngel Alonso, vam poder
presenciar el primer partit dels
jugadors mini benjamins, nascuts en
l'any 2006, que s'han apuntat per a
entrar a formar part de l'escola de
futbol de Benicarló.

Els partits van ser d'una hora, amb
quatre parts de 12 minuts i descans de
5 minuts entre cadascuna d'ells, per a
poder beure, atès que el matí va ser
bastant calorós, i poder reposar forces.
Van jugar els partits 4 equips amb un
total de 42 jugadors.

Els partits van resultar intensos i es
van viure en les graderies com si d'una
final de Champions es tractés, doncs els
pares i mares no van voler perdre's el
debut dels seus fills. Van haver jugades
amb bones combinacions i també embolicades, però sobretot
va haver futbol precoç, aquell que està naixent i que a poc a
poc anirà convertint-se en un joc difícil d'oblidar. 

Enguany, com els anteriors, la directiva desitja a tots els
integrants d'aquest trimestre de pre-futbol que el seu esforç
siga fructífer. Per al Benicarló Base Futbol és impossible
federar més de dos equips de Pre-benjamins de primer any
per a la pròxima temporada, per la qual cosa alguns no podran

estar. Sols espera la directiva que aquests tres mesos
influïsquen per a continuar practicant aquest esport.

Des de la direcció tècnica se'ns indicava, “molts d'aquests
xiquets, dins de 12 anys hauran passat per totes les
categories i seran els nostres juvenils d'últim any. Hem de
cuidar-los molt bé doncs és el nostre futur. Però encara falta
un poc per a això, gaudim del moment com ho hem fet avui en
el Municipal, i anem partit a partit, com se sol dir”. 

text i foto VICENT FERRER

Primers partits de mini benjamins de l’escola del Benicarló Base Futbol

Estan disposats a que les seues veus arriben ben amunt
i per això han anunciat que seguiran manifestant-se tots els
dimecres “fins que s’asseguen amb nosaltres a negociar”. La
plataforma que agrupa als venedors del mercat ambulant de
Benicarló va convocar per a dimecres passa la primera de
les concentracions després de l'aprovació del canvi
d'ubicació, realitzat pel ple dijous passat. L'èxit va ser rotund.
“Estem ací la majoria dels venedors, i no els quatre que va
dir la regidora de Comerç, María Ortiz, que s'oposaven al
trasllat”, va assegurar José Carmona, portaveu de la
plataforma. Els comerciants a primera hora del matí es van
encarregar de repartir fullets informatius entre les mares i
pares dels alumnes dels dos centres educatius que tenen
eixida a la plaça “perquè siguen sabedors de la situació que
es va a crear i que nosaltres ens oposem”. El prop de
centenar de venedors van manifestar el seu desacord amb
l'actitud de la edil i van anunciar que presentaran “més de mil
al·legacions al trasllat. Primer haurien d'aprovar l'ordenança
de venda ambulant, perquè el que posa allí sobre els horaris
de muntatge i desmuntatge no és el mateix que posa en
l'acord aprovat pel ple dijous passat”, va assegurar
Carmona. Els venedors es van concentrar enfront de la seu
municipal de la delegació de Comerç, en la mateixa plaça on
està previst instal·lar el mercat i van esgrimir una pancarta
per a manifestar el seu malestar. Les queixes dels venedors
es van arribar a materialitzar en la invitació “a la padrina del
projecte, que és la regidora, i als tècnics que l'han donat
suport perquè vinguen a la plaça i, sobre el terreny, ens
aclarisquen els dubtes que tenim”, va dir Josep Riba, un dels
venedors. A més, va convidar a la edil “a tallar la cinta
inaugural el premir dia d'instal·lació en aquesta àrea, si tant
creu en el projecte”. 

La protesta neix a partir de la’aprovació dijous pasat del
trasllat del mercat de venda ambulant amb el beneplàcit de
l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Ho van fer
en una sessió plenària no exempta de polèmica. I sense la
presència de l'alcalde, obligat a romandre a València per
reunions relatives a la gestió municipal. L'atenció i la
participació del públic també es va dirigir cap a aqueixos dos
punts de l'ordre del dia, provocant comentari, exclamacions i
fins i tot algun que altre aplaudiment per les afirmacions dels
polítics. Els dos grups en l'oposició, PSPV i Bloc, van
demanar la retirada del punt de l'ordre del dia. En el primer
cas ho feien basant la seua petició que “falta un informe de
la Policia Local pel tall de Joan Carles I al trànsit” i que “hi ha
un problema en la seguretat de les persones” al traslladar-se
a un dels punts que més trànssit registra de la població. Per
part del Bloc Joan Manel Ferrer també se centrava en aquest
punt i assegurava que “anem a col·lapsar el centre de la
població”, plantejant el trasllat a altra zona.  María Ortiz, va
assegurar que “han estat els propis venedors qui van vindre
a demanar el trasllat, dient que es morien en el carrer on
estan ara, i sol·licitant el trasllat cap al centre del municipi”. 

text NATÀLIA SANZ

ELS DIMECREROS ES MANIFESTEN CONTRA MARÍA ORTIZ
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L'Ajuntament de Benicarló va acollir la reunió de la
comissió de seguiment del Pla de Competitivitat
Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic. 

La trobada, presidida pels regidors de Turisme de
Benicarló, María Ortiz, i de Peníscola, Rafael Suescun, va
fixar els objectius del Pla per a la pròxima anualitat i va donar
compte de l'estat d'execució de les actuacions que s'han
iniciat durant la primera anualitat. La promoció, la millora de
l'accessibilitat, la potenciació de rutes submarines o
l'engegada d'un pla de comunicació per a donar a conèixer
els objectius i continguts de Pla són les principals estratègies
per a aquesta segona anualitat. Una de les primeres
actuacions que es realitzarà enguany és la promoció del
producte nàutic a través d'un pla de comunicació que es
desenvoluparà bàsicament a través de la xarxa (creació
d'una pàgina web, aplicacions per a mòbil, ús de xarxes
socials) i també a través de tallers i activitats organitzats amb
les associacions de la ciutat i amb els centres educatius, la
biblioteca o el mercat. Una altra de les actuacions que ha
d'executar aquesta segona anualitat serà un pla de millora
d'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, vinculat
sobretot als recursos, serveis i infraestructures nàutiques. La
millora de la senyalització de les instal·lacions o l'engegada
d'un servei que promoga la mobilitat de turistes que

practiquen activitats nàutiques entre Benicarló i Peníscola
també s'estudiarà en aquesta segona anualitat, així com la
potenciació de rutes submarines en la reserva marina de Irta
a més de la posada en marxa de la ruta panoràmica del
litoral des de Benicarló a Peníscola. 

En la línia d'activació i engegada del Pla està també la
reunió que han mantingut representants dels ajuntaments de
Peníscola i Benicarló amb el Director General de Turisme,
Sebastián Fernández "per a donar passos importants en el
pla de competitivitat i promocionar més el turisme nàutic"
segons va explicar l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez.
Durant la reunió, les diferents administracions van
intercanviar impressions en relació al turisme nàutic amb
l'objectiu de "tractar d'engegar ja les principals accions del
pla" resumia Martínez. Les tasques realitzades fins al
moment per a consensuar el conjunt d'actuacions, mantenint
reunions de treball amb empresaris i atenent als requisits del
pla, "estan donant els seus fruits i estem avançant en la
concreció del programa d'accions per a promocionar el
turisme nàutic en la zona" assegurava. Accions que
fomenten esports aquàtics i subaqüàtics, actuacions de
promoció i millora i creació de noves infraestructures són
qüestions que es contemplen en la programació prevista "i
que hem de fitar, concretar i projectar minuciosament per a
avançar en la implantació de mesures que fomenten l'interès
per la nostra oferta en aquest segment" va concloure
Martínez.

text NATÀLIA SANZ

SEGONA ANUALITAT DEL PLA DE COMPETITIVITAT

Curiosa situació la que es va viure dissabte passat en
el pavelló de Torrent, on els afeccionats que es van
desplaçar van poder veure els partits del sènior i júnior al
mateix temps atés que les pistes estaven separades per
una cortina. 

En la pista de l'esquerra, el júnior de Sergio Oms va estar
tot el partit per davant en el marcador, amb una pressió a tot
el camp que va anul·lar l'atac rival. A poc a poc l'equip valencià
va anar igualant el marcador, quedant empatats faltant 24
segons i amb la possessió per al Benicarló. L'última jugada es
va desenvolupar bé però el tir final es va fallar, amb el que es
va haver d'anar a la pròrroga. Després de diverses faltes i tirs
lliures, la victòria va vindre per a Benicarló per tan sols 2
punts. Amb aquest resultat, el CB Benicarló acaba la
temporada en setè lloc, empatat en la classificació amb el sisè
i cinquè. 

En l'altra pista, el sènior, després d'un mal inici de partit, va
mantenir l'esperança de la remuntada fins a la jugada final. El
Torrent, amb dos punts per davant en el marcador i a tres
segons del final, disposava de dos tirs lliures per a sentenciar
el partit. Els dos van ser fallats, però després de lluitar fort pel
rebot, no va haver temps per a arribar a l'altra cistella i anotar,
pee la qual cosa va acabar el partit amb derrota benicarlanda
per 68-66. Amb açò, s'acaba la temporada en novena posició,

i l'any que ve se seguirà lluitant per tornar a categoria
Autonòmica.

La Lliga del Patronat de Castelló també va acabar aquesta
setmana amb la participació del cadet femení 1, en un
triangular, on es va aconseguir la tercera plaça en la
classificació d'un total de vuit equips. En la Lliga Local, es va
disputar una nova jornada, amb la victòria del Aleví contra el
Col·legi Rodenas, i derrotes del benjamí davant el Col·legi
Consolació i de l'infantil femení contra el Col·legi La Salle. 

text i foto VICENT FERRER

El sènior y el junior del Benicarló de basquet juguen  a Torrent, 
a la mateixa pista i al mateix temps, separats per una cortina

La 2a fase del Campionat Local de
pesca en la modalitat de “Ronsa” va oferir
el retorn de la “Patroneta” al podi de
vencedors, després d'un any sabàtic i una
1a fase d'aquest 2.012 en la qual va fer
“porra”. 

José Luis Arín, Antonio “Tasaro”, Vicente
“Tasaro” i el patró Gregorio Segarra van
aconseguir 4.269 punts, en un matí
desagradable, ventós i amb mal mar, en la
qual les captures no van abundar. En 2a
posició, amb 3.189 punts es va classificar el
líder de la general, “Xalox VII”, amb Maikel
Llopis i José Caldés, que tot i no poder
comptar amb tota la seua tripulació habitual
va poder mantenir el tipus i el liderat. I en 3a
posició, amb 2.745, va quedar “Newpil”, amb
Miguel Fuster, “Sanchet” i Carlos Luján. 4t va
ser “Mon”, 5é “Ronsera III”, 6é “Durendal”, 7é
Ayelen, 8é “Ino” i “Estel Blanc”. La classificació general
l'encapçala “Xalox VII”, amb 6.187 punts, seguit de
“Patroneta”, amb 5.021; “Newpil”, amb 4.702; “Ronsera III”,

amb 3.602 i “Mon”, amb 3.366. La pròxima fase (3a) se
celebrarà, si el temps no ho impedeix, divendres que ve 29 de
Juny en horari nocturn.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Campionat Local de Pesca des d’embarcació
2ª fase: “La Patroneta torna pel seu camí”
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L'alcalde i el regidor d'Agricultura reberen els 10 alumnes
de primer de Batxillerat de la ciutat bretona de Saint-Pol-de-
Léon que aquests dies visiten la ciutat. L'intercanvi servirà per
enfortir les relacions entre les dos ciutats, unides pel cultiu de
la carxofa. La relació institucional que Benicarló i Saint-Pol-de-
Léon van iniciar fa dos anys s'ha concretat amb el primer
intercanvi d'estudiants entre les dos ciutats. Els alumnes de
primer i segon d'ESO del col·legi La Salle van visitar el mes
passat la ciutat de la Bretanya francesa i aquests dies són els
alumnes francesos els que estan visitant Benicarló. L'alcalde,
Marcelino Domingo, i el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín,
han rebut els estudiants i els han animat a conèixer a fons la
ciutat, els seus costums i la seua gent. Per la seua banda, la
professora francesa encarregada de l'intercanvi, Armelle
Tanguy, ha mostrat l'agraïment pel tracte rebut.

Els alumnes visitaren la ciutat, la platja, i han pogut
conèixer de prop el cultiu de carxofes, la verdura que també es
cultiva, a gran escala, a Saint-Pol-de-Léon. De fet, un dels
objectius de l'intercanvi, a banda de conèixer l'idioma i la
cultura, és potenciar les relacions entre les dos ciutats de cara
a un futur agermanament. La Regidoria de Benestar Social ha
posat en marxa el projecte VIAS amb l'objectiu d'incidir en les
necessitats específiques dels joves i les dones immigrants i
contribuir a la seua integració social. El programa compta amb
la la col·laboració del Ministeri de Treball i el Fons Europeu per
la Integració.

NEIX EL PROJECTE VIAS

Millorar les capacitats pròpies i fomentar la integració social
i la participació en el dia a dia de la ciutat són els principals
objectius que persegueix el projecte VIAS, un nou programa
de treball amb joves i dones immigrants que està en marxa
des del passat mes de març i que ha comptat amb una gran
resposta de participació. De moment, s'han impartit un taller
de reparacions de la llar i un altre de costura, que han comptat
amb la col·laboració dels membres del Centre de Convivència
per a la Gent Gran. A més, estan en funcionament diversos
grups de convivència per facilitar l'aprenentatge sobre la
població o per practicar l'idioma i s'ha creat un grup de treball
que té com a objectiu enregistrar un programa de ràdio a
l'Emissora Municipal.

Totes aquestes iniciatives es completaran durant els mesos
de maig i juny amb un Curs d'informàtica, que s'organitzarà en
dos grups en funció dels coneixements de cada participant, i
un Curs de formació intercultural en la sexualitat, dirigit als
professionals dels serveis socials de Benicarló, Vinaròs i
Peníscola. El curs inclou una xarrada sobre sexualitat i cultura
per als participants en el projecte VIAS. El projecte, hereu
d'altres programes que s'han dut a terme en anys anteriors
com Hada o Enlace, està subvencionat pel Ministeri de Treball
i Immigració i cofinançat pel Fons Europeu per la Integració.

text i foto NATÀLIA SANZ

ALUMNES FRANCESOS D’INTERCANVI

Barón Rojo i altres dos grups de Rock, van tenir el plaer
de compartir escenari amb els benicarlandos Methana
divendres passat a Alcalà de Xivert. 

L'actuació va servir per a posar en evidència el gran nivell
que la formació ha aconseguit després dels constants assajos
realitzats en el seu local. Methana és un conjunt de músics del
Baix Maestrat que es va formar per a donar un toc especial i
diferent al rock, intentant reproduir un so vintage i seguint a
clàssics com Barricada, Los Suaves, o Extremoduro. El grup
va nàixer a la fi del 2010 i immediatament es van tancar en el
local d'assaig a treballar en el que va ser la seua gira de
presentació, realitzada en l'estiu del 2011. Després d'algun
canvi en la seua formació, Juanpe, César, Willy i Marc, tornen
a aparèixer en els escenaris el passat mes de febrer en la
segona edició del Concurs de Bandes del Carnaval del Grau

de Castelló, tocant dos temes i aconseguint el primer premi,
que els ha dut a gravar el seu primer treball. L'actuació
d'Alcalà serveix per a consolidar un nou pas en aquesta jove
formació rockera benicarlanda.

text i foto LA FILOXERA

METHANA VA ACTUAR AL COSTAT DE BARÓN ROJO

DEFENSAR-NOS? DE QUÈ?

En accedir a la Moncloa, el nou llogater Mariano Rajoy, ja havia anunciat que les despeses armamentístiques, eren
sagrades i no es tocarien per a res, mentrestant es procedia a retallar de forma brutal serveis de poca importància (!) com
educació o salut. I ara es “destapa” que el ministeri de defensa té comandes de 27.365 milions d’euros- heretades (!) del
temps d’Aznar i per als pròxims tretze anys (?). 

Ens pot explicar, però, el ministre Morenés -que fins ara ha estat fabricant d’armes- de què o de qui ens poden defensar
uns sistemes armamentístics, que no resistirien l’atac d’un míssil nuclear ni que fora “amic”?

A què ve, doncs, una tal i milionària despesa inútil, en un moment de crisi económica brutal, com l’actual?

Marc Antoni Adell
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L'Associació Amics de Sant Gregori,
d'acord amb l'Ajuntament, farà  pagar un euro
per cadascuna de les racions de paella que se
serviran amb motiu de la romeria del sant del
proper 9 de maig. Les racions de paella que se
serveixen cada any a l'ermita de Sant Gregori
amb motiu de la tradicional romeria que
commemora el dia del sant costaran un euro.
D'aquesta manera, l'Associació Amics de Sant
Gregori espera capejar la crisi econòmica però
sobretot pretén ajustar al màxim l'oferta i la
demanda i evitar que els assistents s'emporten
més racions de les que necessiten en realitat.
“Tots els anys es veuen plats sencer tirats, o
que se’ls mengen els gossos, mentre hi ha
gent que es quede sense paella”, lamentava
Manolo Rico, president de l’entitat. 

La regidora de Cultura, Nieves Eugenio, i els
representants de l'associació, Manuel Rico i Carmen Febrer,
han explicat les novetats de la romeria d'enguany, una festa
en la qual cada any es reparteixen més de 4.000 racions de
paella i que enguany comptarà amb la participació del grup
de danses La Sotà. L’associació oferirà una ballada popular

després de la Misa de Campanya que es realitzarà com tots
els anys a les portes de l’ermita. 

La regidora ha aprofitat per informar que durant aquest
hivern s'ha rehabilitat l'ermita de Sant Gregori, fent un
tractament contra les termites en les bigues, “que ja
començaven a atacar el peu del sant també”. El pressupost
total dels treballs ha estat de 9.676 euros.

text NATÀLIA SANZ

PAELLA A UN EURO EN SANT GREGORI

La Fira de València ha acollit
aquesta setmana la primera
edició de la Fira Talent, una
oportunitat que han aprofitat les
tècniques del PIO Motiva't per
assistir al certamen i entrar en
contacte amb agents de formació
i ocupació, empreses i
emprenedors. A banda de la
presència del Servef, de la
Conselleria d'Educació o de les
diferents universitats a través
d'estands, també s'han impartit
ponències sobre
emprenedorisme, coaching,
gestió del talent, noves
professions, oportunitats de futur
o sobre la importància de les
xarxes socials en la cerca activa
de feina. La visita a la fira forma
part del programa d'activitats del
PIO Motiva't en la recerca
constant de nous formats i noves ferramentes per trobar
treball. Cal recordar que el Pla Integral d'Ocupació "Motiva't"
és resultat de la subvenció que la Conselleria d'Economia
Hisenda i Ocupació va concedir a l'Ajuntament de Benicarló

per tal d'informar, orientar i assessorar itineraris d'inserció
amb la finalitat de facilitar la inserció laboral de les cent
persones desocupades participants inscrites en el SERVEF i
perceptores d'una ajuda a la desocupació.

text NATÀLIA SANZ

A LA RECERCA DE TENDÈNCIES ACTUALS DEL MERCAT DE TREBALL

Bona nit, senyora Garcia, bona nit.
Avui m’he posat a escriure-li aquesta
pàgina poc abans de les onze de la nit
de dimecres, jornada posterior a la
celebració del dia dels treballadors i, a
l’hora, festa dels madrilenys, que
commemoren alguna cosa que va
passar fa més de dos cents anys.
Però a mi el que realment m’interessa
és la festivitat d’ahir, primer de maig.
Però ara mateix vull començar pel
tema de la setmana i per la magnífica
portada que m’he trobat en anar al
quiosc i comprar-me La Veu.
Realment impressionant. Segurament
molt poca gent se’n recordava
d’aquest aniversari que vostès ens
han fet reviure. És especialment
impactant la foto de la pàgina tres on
es pot veure l’esclat de les bombes i
el fum que produeixen. No resulta
difícil imaginar el pànic de la població
allà baix mentre el càmera prenia
aquesta foto des de l’aire. Ara vaig a
dir allò que tan m’agrada i que diu que
mentre vostès es dediquen a temes
realment interessants i, fins i tot
científics, uns altres celebren que no
se quina mena de banda assoleix un
ascens de categoria i alguna ment
preclara ho qualifica d’esdeveniment
històric. Mare meua! Fins on hem
arribat al nostre poble!

Ara deixo aquest tema i em
centraré en això del dia dels
treballadors. Mire, senyora Garcia,
això dels treballadors està molt
malament. Aquell tirà del bigotet i veu
efeminada que es va aixecar en
armes contra un govern legítim, els
anomenava “productores”, perquè
sonava millor que “obreros”. La
retallada de drets laborals va anar en
consonància amb la repressió i la
explotació dels treballadors, convertits
poc menys que en uns esclaus de la
oligarquia de l’època. Amb el temps,
els treballadors vam anar recuperant
els nostres drets. Però ara, amb
l’excusa de la crisi, toca novament

retallar drets. El treballador torna a
esdevenir l’enemic públic número u. A
aquell que no ha perdut la feina, el
cusen a impostos i retallades de
salari, perquè tota la culpa de tot és
de la gent, que ha gastat més del que
tenia i ara ens trobem el que ens
trobem. I, com sempre, a pagar-ho el
treballador. No sé on arribarem. L’altre
dia, a un programa que fan a una
cadena del tedeté que no té cap
mania en reconèixer la seua
tendència cap a la dreta, un d’eixos
que perboquen contínuament, va
arribar a dir que això de les vacances
pagades s’havia d’acabar, i
proposava reduir-les i no retribuir-les.
O siga, que tenim a la volta de la
cantonada l’esclavitud. 

No sé què passa amb això del
dimecres o “mercat de venda no
sedentària”, un eufemisme molt bo
per a referir-se a la venda ambulant.
Es veu que la regidora s’ha entestat
en canviar-lo d’ubicació i plantar-lo
enmig de la placa de la Constitució.
Es veu que té a tothom en contra. Jo
no sé res.

Més costa nord. Un dels veïns,

com no podia ser d’una altra manera,
va anar a la reunió amb els tècnics del
ministeri per a dir-los el que havien de
fer. Això està molt bé, perquè que
realment sap com s’han de fer de
coses són els que no tenen cap
interès personal, perquè són més
equànimes i imparcials i veuen les
coses des d’un altre punt de vista.

Mire, senyora Garcia, li serè sincer.
De veritat que no suporto les
cròniques eixes dels del futbol, però
en una cosa si que els dono la raó, i
per això penso que donar-li una
carxofa a un invent que no sap ningú
ben bé con s’acabarà, em sembla
absolutament excessiu. Jo també
penso que al nostre poble només té
cabuda un equip i prou.

Ja vull acabar perquè la son m’està
cercant i no la vull deixar escapar. Ara
estic sentint coets, la qual cosa
m’indica que les coses ja tornen a la
normalitat, que els de sempre tornen
a guanyar la lliga, que el nostre poble
en sortirà beneficiat, i que els que
pensàvem que les coses podrien
canviar estàvem absolutament
equivocats. Què hi farem?  

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

text EL LECTOR



notícies que no passaran el sedàs
de les grans plataformes
informatives. Aquests mitjans
asseguren la pluralitat informativa i
fan visibles històries i persones que
d'una altra manera queden
bandejats del circuït informatiu. Una
llàstima, malgrat les discrepàncies.

Americans de visita
Segons tenim entés la setmana

passada diversos alumnes dels
Estats Units van visitar l’estat
espanyol. Això, no hauria de ser
notícia si no fos perquè van venir
per aquestes contrades i van
declarar que precisament el
Maestrat era la zona que més els
havia agradat. No podia fallar, per
alguna cosa estem a la millor terreta
del món i, fins i tot els americans se
n’adonen del que tenim i a la que
poden deixar el cau de Marianico el
recorto troben racons més
agradables. Els passa el mateix que
a les autopistes de peatge: totes
vénen cap a la costa.

Celebracions cagaes
Els jugadors, cos tècnic,

directius, amics, coneguts i saludats
del recentment ascendit Spòrting de
Benicarló van celebrar la seua
magnífica temporada amb una rua
com les del Barça. Una rua però de
poble, perquè anaven amb carros i
cavalls. Molt bonic, original i genuí.
No haguera passat res però si
hagueren buscat algú per netejar
les xumeles dels animals, que van
deixar un fort rastre de pudor per
allà on havien passat. Quina merda!

Una reflexió
Un any més, el nostre jovent ha

celebrat el primer de maig amb la
carrera de los autos locos. Això,
reflexionem. Què estem bojos?

I una altra
I ja que parlem de la cursa dels

bojos estos, tot el dia el centre del
poble tancat, per una carrera de

mitja hora...impressionant!!! Fan
llevar tots els cotxes de tots els
carrers... i no lleven la xurreria del
recorregut i un cotxe loco

s’estampa, volant pels aires.
Divertit? Menys mal que no va
passar res... de gros. Sort del casc
com a element de seguretat... tot i
anar a espentes els vehicles. De
tota manera com que sembla que és
l’únic acte que les penyes fan de
dia... carta blanca!

Que facen com el rei

Un tafaner d'aquests que sempre
arriben tard va saber de la foto de
les tisores dels pperets locals per La
Veu de Benicarló. Diu el tafaner o
que aquests xicots són més curts
que les mànigues d'un jaleco o que
tenen molt mala folla. O les dos
coses. En qualsevol dels tres
possibles casos, algú que els
volguera els hauria de fer vore que
es van equivocar. I quan un
s'equivoca, o és un simplot i hi
persisteix o és vivet com el rei i
demane perdó. Ja s'ho faran. Hi ha
gràcies que són desgràcies.

ve de la pàgina anterior
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La setena edició d'aquest peculiar concurs, organitzat per
la Coordinadora de Penyes, no va deixar indiferent ningú.
Molta gent va eixir al carrer per veure aquests joves, que van
afilar l'enginy per a ser els millors en la carrera. Ací es tracta
de ser ràpid, graciós i enginyós. I molt hàbil per a superar les
proves. La setena edició dels Autos Lokos de Benicarló va fer
saltar per l'aire qualsevol previsió i va demostrar un any més
l'enginy de les vuit penyes. Els participants van idear estranys
vehicles de quatre rodes que havien de moure's gràcies al seu
esforç. És a dir, que cal arrossegar-los. Perry, els tronquets de
Port Aventura, paradisos tropicals, un submarí groc o un
míssil, van ser alguns dels artefactes participants. 

El circuit tancat que havien de completar no va estar
exempt de problemes. Les proves que havien de superar
anaven des d'omplir una ampolla amb un poal d'aigua a
encistellar una carxofa en un caduf. Tot, a més de suportar les
pluges de globus d'aigua que els queien per totes els cantons.
La perfecta organització no va deixar res a l'atzar. El jurat ho
va tenir difícil enguany ja que, malgrat que els primers a creuar
la meta van ser la penya Els Tararots, les errades comeses en
el circuit els va impedir coronar-se com els millors, lloc que va
passar a  Els Salats. XQSÍ van ocupar el segon lloc i Sector
Crític el tercer. Tararots, no obstant això, no se’n va anar de
buit ja que van asconsguir fer-se amb el guardó a la millor
posada en escena gràcies a una sexi coreografia que va
enlluernar als membres del jurat. També van ser mereixedors
del guardó al vehicle més lleig. El més bonic, segons el parer
del jurat, va ser el de la penya El Masclet. El seu Yellow
Submarine inspirat en The Beatles, va provocar l'admiració del
públic assistent a l'esdeveniment.

text NATÀLIA SANZ

AUTOS LOKOS EN EL PRIMER DE MAIG A BENICARLÓ
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El jovent ha celebrat el 1 de
maig amb los autos locos. 



De nivell
Els tafaners no ens hem pogut

estar de fer comparacions entre els
col·laboradors del concert de Pep
Gimeno, Botifarra. I és que no es pot
pensar altra cosa quan veus a la
mateixa alçada al cartell de
presentació del seu concert
l’Ajuntament de Benicarló, la
Diputació de Castelló i... Pollos
Planes. A vore, no és desmerèixer a
ningú però que els pollastres
estiguen a la mateixa alçada que les
dos institucions més importants de
la província és senyal que alguna
cosa està canviant. Pot ser no és
més que allò tan d'ara de la
col·laboració entre la cosa pública i
l'empresa privada, però segons a
quines coses encara no se'ns ha fet
el cos. En tot cas, el tema té... ous.
Ja se sap que on no hi ha pistrincs,
un o altre ha de posar l'ouera. 

Reunió secular
Suposem que això devia ser la

congregació que tenien divendres
passat a la plaça de la Constitució
(este nou ús de la plaça encara no
l’havíem descobert), monges i
pastorets. Sembla que la gent que
els acompanyava deliberaven sobre
la pregunta que un tafaner que
passava per allí va poder escoltar:
“¿Qué es lo que Dios demanda de ti
en este momento?”. Bé, almenys és
el que el tafaner que ens ho va
contar, va escoltar (o una cosa
pareguda). I com que passava a
prop i el va afectar un toc de reflexió,
el tafaner passavolant va vore clara
la resposta, tenint en compte que els
allí presents eren del “servicio
docente privado” sostingut amb fons
públics, és clar: enviar els xiquets
conflictius a les escoles públiques.
O siga desempallegar-se dels
problemes. No res, igualet, igualet,
que el que passa de moment amb la
sanitat pública: quan la privada té
problemes envia dolent i dolentia a
can públic. Diem de moment,
perquè encara tenim una bona
escola i sanitat públiques i

universals. Demà... demà, ja vorem. 

Aparcament reservat per a
autoritats

És clar que els municipals, quan
es posen a dirigir el trànsit davant
les escoles en els moments
d’entrada i sortida dels escolars,
realitzen una funció pública
imprescindible. Però igual que
donen exemple en eixos moments
també l’haurien de donar amb el seu
vehicle... aparcant-lo correctament. I
és que tota una autoritat, tot i ser
autoritat (disculpeu la redundància),
no pot fer el que li passe pels
dallonses aparcant, quan no damunt
de les illetes marcades en blanc,
quan no, damunt mateix de la plaça
de la Constitució. Certament, si
aquesta és la manera que tenen de
donar exemple als xiquets i xiquetes
que entren o surten d’escola... més
val que s’ho facen mirar, sobretot
perquè a unes passes tenen un
aparcament subterrani que, tot i no
pagar-lo els agents, la primera mitja
hora és debades. Així segur que
condirà l’exemple. 

Recaptació nocturna
Des que van ubicar els nous

despatxos a la planta baixa de
l’ajuntament sembla que allí
treballen a destall. Mireu si és així
que divendres passat a la nit, vora
les 23h, als despatxos que donen a
la plaça del darrera, hi havia llum.
Sí, el que llegiu, les onze i poc més
i amb els llums encesos dels
despatxos de la nova recaptació
executiva. Sembla que com que no

hi ha un duro cal fer hores per vore
si trauen una mica més de diners
dels  escanyats contribuents. De
tota manera, i devia ser també per
estalviar, els ordinadors estaven
apagats. Ja ens imaginem que a
partir d’ara, Marcelino i el Salao ja
els hauran donat ordres que amb
llapis, goma i una contramanega
d’eixes blanques que utilitzaven els
comptables de finals de fa dos
segles, es pot fer la mateixa feina i
gastar menys. I és que amb un llapis
i una goma, la mànega ja ve de
casa, que no arriben als 30 cèntims,
es pot fer tot, treballar i estalviar. 

Ideologia de paraules
Un tafaner ens ha enviat una

reflexió molt encertada sobre el
tema de la setmana passada a La

Veu. Es tractava, si us en recordeu,
del 75 aniversari del primer
bombardeig feixista sobre Benicarló.
El lector ens senyalava que la
noticia semblava escrita amb el
llibre d'estil del "bando nacional",
perquè es feia referència a l'aviació

roja i a "el Levante", quan hauríem
d'haver usat les expressions
"aviació republicana" i "País
Valencià". I és que fins i tot als
redactors de la casa, que ja deveu
haver notat que són una mica...
rogets, de tant en tant, se’ls oblida
que les paraules també tenen
ideologia. Així que cal usar... les
nostres! Segons tenim entés la
informació venia de fonts “nacionals”
i de vegades també als més rojos
els hi passen aquestes coses.

Adéu COPE
Els tafaners ens hem assabentat

que la COPE tanca la paradeta del
poble veí del nord. Sí, el que llegiu:
tanquen portes i micros. Pel que
sembla la crisi ha afectat també la
cadena de la Conferència Episcopal.
Sempre és una mala notícia la
desaparició d'un mitjà de
comunicació però quan es tracta de
mitjans dedicats a la informació
comarcal amb ells poden esvair-se

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Entres a l’auditori amb una mica massa de pressa.
Ja han anunciat, amb música inclosa, que el concert és –i
no pas està, no saps ben bé perquè ho diuen així-  a punt
de començar. Tot just quan et poses còmode a la butaca
una veu de dona enllaunada us demana que , per favor,
apagueu els telèfons mòbils i tots els dispositius que
emeten senyals acústics. Baixa la llum i es va dissolent el
núvol de converses. Mig minut més tard el pianista entra
a l’escenari enmig d’una tormenta d’aplaudiments.
Saluda, discretament, i s’asseu davant del meravellós
piano. Ni tan sols porta partitures a la mà: Tota la música
que està a punt de regalar batega dins del seu cap i pels
nervis ben afilats dels seus dits. Potser l’emoció de sentir-
se tan valorat d’entrada, abans d’haver pogut demostrar
que sí que els aplaudiments són merescuts,esmola
encara més les notes que esperen impacientment per
començar a brollar, com un batec suau d’aigua d’un
brollador quasi imperceptible del cor d’un claustre o com
una torrentada de tempesta de setembre. I et preguntes
què deu passar pel cap d’aquest home jove, molt jove,
que ja s’ha fet un forat en els cartells dels concertistes .
Hi ha, allà davant,càlidament, una estesa de tecles
perfectament ordenades que esperen que els seus dits
els donin vida, els configurin sentit. Hi ha, també allà
davant, uns centenars d’ulls, d’orelles i de sentiments que
esperen ser sacsejats. Hi ha el silenci precís que espera. 

A fora de la sala la tarda s’atura en una frescor
potser excessiva però que ja apunta olor de roses i de
llibres que, poques hores més tard, ompliran els carrers i
les places. A fora deixes el batec d’un anar i venir massa
apressat malgrat ser diumenge. Ara, aquí dins, la tarda de
diumenge pren una cadència més lenta, tal i com li
pertoca, i de seguida el ritme de les notes de Bach
comença a teixir aquest espai especial de temps. Hi ha
precisió i profunditat. Hi ha bellesa. Hi ha el regust de

tardes llunyanes de diumenge i Bach omplint, des del
tocadiscos que ja fa molts anys qui sap on para, un espai
de tarda lenta. Hi ha el record de les persones amb qui
vas compartir altres concerts, altres espais, i que ara ja
no hi són per poder viure junts aquests moments. Hi ha,
més tard, la força de Schubert que arrossega cap a
paisatges de desig, cap a la tendresa, cap a la por. Hi ha
la contraposició, com un eco, de la llum i la foscor,
sempre amb el record d’un necessari viatge d’hivern. 

Però de seguida sorprèn  com la màgia de la
irrepetibilitat d’aquest espai especial s’esquerda a cops
de tos, aquí i allà, i dels papers que fan soroll quan els
caramels es desemboliquen i, fins i tot, d’un mòbil que
sona perquè el seu propietari no ha seguit les
instruccions precises de la veu que ens ha advertit, just
abans de començar el concert. Potser és francament
inevitable reprimir la tos quan aquesta, en plena
primavera massa freda, ens trastorna les vies
respiratòries. Però no sembla tan inevitable que els
mòbils restin en silenci o que s’incorpori, com una segona
veu, el sorollet del paper del caramel a la melodia que
neix dels dits del jove mestre. Per a tu s’esquerda la
màgia, l’aura que defineix el moment i penses en què deu
pensar el pianista de tot aquest acompanyament de fons
que se li ofereix des de les butaques. Aparentment no
sembla immutar-se gens ni mica. Però darrera la
professionalitat i el domini dels dits, dels temps, de
l’escena potser s’hi amaga el neguit, la fúria, el desencís.

Els aplaudiments, al final, són empíricament
merescuts. Hi ha bisos i flors i algunes paraules
d’agraïment  en català. A fora, la tarda ja s’ha fet nit i el
regust de Chopin encara el notes als llavis. A poc a poc,
t’allunyes de l’espai especial però saps que no t’ha deixat
indiferent i que, d’alguna manera, te l’emportes cap a
casa. Demà serà , de nou, dilluns, però aquest dilluns
tindrà un gust també ben especial.

Un espai especial
text  JOAN HERAS

Fronteres

Divendres, 4 / maig / 2012

CONCERT PEP GIMENO
22:30,Auditori de Benicarló

Concert d'aquest cantaor tradicional

valencià, una de les veus més àmpliament

reconegudes dins de la cançó d'arrel del

nostre país, amb els seus músics habituals.

Les entrades es poden adquirir de manera

anticipada a les llibreries Grèvol i Mulet, de

Benicarló, al preu de 8 €. El preu de venda

en taquilla serà de 10 €. 

Concert organitzat per l'Associació
Cultural Alambor.
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Respectuosos amb les lleis

Si cada vegada que una sentència d’un tribunal
no ens agradés podríem fer el que ens donara la
gana i buscar com canviar-la açò semblaria més
una república bananera que una democràcia. Així,
massa vegades, veiem exemples de com els polí-
tics, depenent de la pressió popular, volen canviar
les lleis al seu “clamor” popular. És el cas del pro-
blema que els planteja als polítics populars la caça
amb parany.

Cada cert temps, d’una manera cíclica, els populars
valencians, davant aquesta pressió popular, fent
populisme, es fiquen en primera línia com a valedors
d’aquesta pràctica de cacera. El problema és que
aquesta pràctica està penalitzada per llei i condemna-
da per diversos tribunals. Compte, no estem ací crimi-
nalitzant aquesta pràctica cinegètica, no és la nostra
comesa, per a això ja estan els tribunals, el que estem
ficant damunt la taula és que si hi ha lleis, aquestes,
cal acomplir-les. Ens agraden o no. I més, els polítics.

Tenim per una banda molts estudis científics que
avalen que aquesta pràctica de cacera no és selectiva
i, per tant, fa més mal que bé a la població d’aus del

nostre territori, demostrant, de manera fefaent, que
moltes de les aus que cauen al seu parany apegalós
són espècies protegides.

Però, per altra banda, tenim els partidaris d’aquests
tipus de caça, que s’agafen a la “tradició ancestral”,
com a un ferro rogent, que diuen té, per poder conti-
nuar la seua pràctica, tot i estar considerada il·legal,
defensant-la a ultrança. I és ací on entren en joc els
populars valencians apujant-se al carro i donant-los
suport.

No ens enganyem, si ficar-se en contra del parany
donara més vots no ho dubtarien a fer. Però és el con-
trari. I ací es troben amb el dilema de com canviar la
llei per aconseguir un grapat de vots. No res, com una
mena de l’ètica del populisme.

Òbviament, cadascú, té el seu punt de vista i actua
en conseqüència però, tal com recorden des de
GECEN, la legislació mediambiental europea atén a
raons i no a tradicions. I així estan les coses: prohibit
per la legislació europea, prohibit pel Codi Penal i tipi-
ficat com a delicte, i amb sentències contràries del
Tribunal Europeu, el Tribunal Suprem, el TSJ i
l'Audiència Provincial de Castelló. Per tant, si aques-
tes pràctiques, per molt tradicionals que puguen ser,
estan fora de la llei, simplement, no es poden realitzar.
La resta sobra..

I aprofitar-se’n de la ciutadania per buscar vots,
al·ludint a la tradició, mentre es busquem maneres
d’eludir la justícia en la qual es basa la nostra demo-
cràcia, no sembla el millor comportament de la classe
política que, suposadament, està per salvaguardar
aquestes lleis que ella mateixa ha dotat.
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

“Retalla que alguna cosa queda”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa:
No podia ser d’altra manera, tot i que siga més que res simbòlica, la carxofa per el nostres

companys de la Cope de Vinaròs que, malauradament, tanca les seues emissions i es queden
sense feina. Des d’ací la nostra estima i suport per tots els professionals que feien que
tinguérem pluralitat informativa a la nostra comarca. 

CARXOFA I PANISSOLA

LA BANDA DE BENICARLÓ AL
PALAU DE LES ARTS 

"REINA SOFIA" DE VALÈNCIA.
Dissabte 12 de maig a les 19.00h

Si ens vols acompanyar fica’t en contacte amb

nosaltres abans del 6 de maig:

En secretaria per les vesprades (carrer

Cabanes 16) 

Al telèfon 964 475362

Una bona ocasió per gaudir d’un excel·lent
concert en un escenari incomparable.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

“Retalla que alguna cosa queda”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa:
No podia ser d’altra manera, tot i que siga més que res simbòlica, la carxofa per el nostres

companys de la Cope de Vinaròs que, malauradament, tanca les seues emissions i es queden
sense feina. Des d’ací la nostra estima i suport per tots els professionals que feien que
tinguérem pluralitat informativa a la nostra comarca. 

CARXOFA I PANISSOLA

LA BANDA DE BENICARLÓ AL
PALAU DE LES ARTS 

"REINA SOFIA" DE VALÈNCIA.
Dissabte 12 de maig a les 19.00h

Si ens vols acompanyar fica’t en contacte amb

nosaltres abans del 6 de maig:

En secretaria per les vesprades (carrer

Cabanes 16) 

Al telèfon 964 475362

Una bona ocasió per gaudir d’un excel·lent
concert en un escenari incomparable.



De nivell
Els tafaners no ens hem pogut

estar de fer comparacions entre els
col·laboradors del concert de Pep
Gimeno, Botifarra. I és que no es pot
pensar altra cosa quan veus a la
mateixa alçada al cartell de
presentació del seu concert
l’Ajuntament de Benicarló, la
Diputació de Castelló i... Pollos
Planes. A vore, no és desmerèixer a
ningú però que els pollastres
estiguen a la mateixa alçada que les
dos institucions més importants de
la província és senyal que alguna
cosa està canviant. Pot ser no és
més que allò tan d'ara de la
col·laboració entre la cosa pública i
l'empresa privada, però segons a
quines coses encara no se'ns ha fet
el cos. En tot cas, el tema té... ous.
Ja se sap que on no hi ha pistrincs,
un o altre ha de posar l'ouera. 

Reunió secular
Suposem que això devia ser la

congregació que tenien divendres
passat a la plaça de la Constitució
(este nou ús de la plaça encara no
l’havíem descobert), monges i
pastorets. Sembla que la gent que
els acompanyava deliberaven sobre
la pregunta que un tafaner que
passava per allí va poder escoltar:
“¿Qué es lo que Dios demanda de ti
en este momento?”. Bé, almenys és
el que el tafaner que ens ho va
contar, va escoltar (o una cosa
pareguda). I com que passava a
prop i el va afectar un toc de reflexió,
el tafaner passavolant va vore clara
la resposta, tenint en compte que els
allí presents eren del “servicio
docente privado” sostingut amb fons
públics, és clar: enviar els xiquets
conflictius a les escoles públiques.
O siga desempallegar-se dels
problemes. No res, igualet, igualet,
que el que passa de moment amb la
sanitat pública: quan la privada té
problemes envia dolent i dolentia a
can públic. Diem de moment,
perquè encara tenim una bona
escola i sanitat públiques i

universals. Demà... demà, ja vorem. 

Aparcament reservat per a
autoritats

És clar que els municipals, quan
es posen a dirigir el trànsit davant
les escoles en els moments
d’entrada i sortida dels escolars,
realitzen una funció pública
imprescindible. Però igual que
donen exemple en eixos moments
també l’haurien de donar amb el seu
vehicle... aparcant-lo correctament. I
és que tota una autoritat, tot i ser
autoritat (disculpeu la redundància),
no pot fer el que li passe pels
dallonses aparcant, quan no damunt
de les illetes marcades en blanc,
quan no, damunt mateix de la plaça
de la Constitució. Certament, si
aquesta és la manera que tenen de
donar exemple als xiquets i xiquetes
que entren o surten d’escola... més
val que s’ho facen mirar, sobretot
perquè a unes passes tenen un
aparcament subterrani que, tot i no
pagar-lo els agents, la primera mitja
hora és debades. Així segur que
condirà l’exemple. 

Recaptació nocturna
Des que van ubicar els nous

despatxos a la planta baixa de
l’ajuntament sembla que allí
treballen a destall. Mireu si és així
que divendres passat a la nit, vora
les 23h, als despatxos que donen a
la plaça del darrera, hi havia llum.
Sí, el que llegiu, les onze i poc més
i amb els llums encesos dels
despatxos de la nova recaptació
executiva. Sembla que com que no

hi ha un duro cal fer hores per vore
si trauen una mica més de diners
dels  escanyats contribuents. De
tota manera, i devia ser també per
estalviar, els ordinadors estaven
apagats. Ja ens imaginem que a
partir d’ara, Marcelino i el Salao ja
els hauran donat ordres que amb
llapis, goma i una contramanega
d’eixes blanques que utilitzaven els
comptables de finals de fa dos
segles, es pot fer la mateixa feina i
gastar menys. I és que amb un llapis
i una goma, la mànega ja ve de
casa, que no arriben als 30 cèntims,
es pot fer tot, treballar i estalviar. 

Ideologia de paraules
Un tafaner ens ha enviat una

reflexió molt encertada sobre el
tema de la setmana passada a La

Veu. Es tractava, si us en recordeu,
del 75 aniversari del primer
bombardeig feixista sobre Benicarló.
El lector ens senyalava que la
noticia semblava escrita amb el
llibre d'estil del "bando nacional",
perquè es feia referència a l'aviació

roja i a "el Levante", quan hauríem
d'haver usat les expressions
"aviació republicana" i "País
Valencià". I és que fins i tot als
redactors de la casa, que ja deveu
haver notat que són una mica...
rogets, de tant en tant, se’ls oblida
que les paraules també tenen
ideologia. Així que cal usar... les
nostres! Segons tenim entés la
informació venia de fonts “nacionals”
i de vegades també als més rojos
els hi passen aquestes coses.

Adéu COPE
Els tafaners ens hem assabentat

que la COPE tanca la paradeta del
poble veí del nord. Sí, el que llegiu:
tanquen portes i micros. Pel que
sembla la crisi ha afectat també la
cadena de la Conferència Episcopal.
Sempre és una mala notícia la
desaparició d'un mitjà de
comunicació però quan es tracta de
mitjans dedicats a la informació
comarcal amb ells poden esvair-se

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Entres a l’auditori amb una mica massa de pressa.
Ja han anunciat, amb música inclosa, que el concert és –i
no pas està, no saps ben bé perquè ho diuen així-  a punt
de començar. Tot just quan et poses còmode a la butaca
una veu de dona enllaunada us demana que , per favor,
apagueu els telèfons mòbils i tots els dispositius que
emeten senyals acústics. Baixa la llum i es va dissolent el
núvol de converses. Mig minut més tard el pianista entra
a l’escenari enmig d’una tormenta d’aplaudiments.
Saluda, discretament, i s’asseu davant del meravellós
piano. Ni tan sols porta partitures a la mà: Tota la música
que està a punt de regalar batega dins del seu cap i pels
nervis ben afilats dels seus dits. Potser l’emoció de sentir-
se tan valorat d’entrada, abans d’haver pogut demostrar
que sí que els aplaudiments són merescuts,esmola
encara més les notes que esperen impacientment per
començar a brollar, com un batec suau d’aigua d’un
brollador quasi imperceptible del cor d’un claustre o com
una torrentada de tempesta de setembre. I et preguntes
què deu passar pel cap d’aquest home jove, molt jove,
que ja s’ha fet un forat en els cartells dels concertistes .
Hi ha, allà davant,càlidament, una estesa de tecles
perfectament ordenades que esperen que els seus dits
els donin vida, els configurin sentit. Hi ha, també allà
davant, uns centenars d’ulls, d’orelles i de sentiments que
esperen ser sacsejats. Hi ha el silenci precís que espera. 

A fora de la sala la tarda s’atura en una frescor
potser excessiva però que ja apunta olor de roses i de
llibres que, poques hores més tard, ompliran els carrers i
les places. A fora deixes el batec d’un anar i venir massa
apressat malgrat ser diumenge. Ara, aquí dins, la tarda de
diumenge pren una cadència més lenta, tal i com li
pertoca, i de seguida el ritme de les notes de Bach
comença a teixir aquest espai especial de temps. Hi ha
precisió i profunditat. Hi ha bellesa. Hi ha el regust de

tardes llunyanes de diumenge i Bach omplint, des del
tocadiscos que ja fa molts anys qui sap on para, un espai
de tarda lenta. Hi ha el record de les persones amb qui
vas compartir altres concerts, altres espais, i que ara ja
no hi són per poder viure junts aquests moments. Hi ha,
més tard, la força de Schubert que arrossega cap a
paisatges de desig, cap a la tendresa, cap a la por. Hi ha
la contraposició, com un eco, de la llum i la foscor,
sempre amb el record d’un necessari viatge d’hivern. 

Però de seguida sorprèn  com la màgia de la
irrepetibilitat d’aquest espai especial s’esquerda a cops
de tos, aquí i allà, i dels papers que fan soroll quan els
caramels es desemboliquen i, fins i tot, d’un mòbil que
sona perquè el seu propietari no ha seguit les
instruccions precises de la veu que ens ha advertit, just
abans de començar el concert. Potser és francament
inevitable reprimir la tos quan aquesta, en plena
primavera massa freda, ens trastorna les vies
respiratòries. Però no sembla tan inevitable que els
mòbils restin en silenci o que s’incorpori, com una segona
veu, el sorollet del paper del caramel a la melodia que
neix dels dits del jove mestre. Per a tu s’esquerda la
màgia, l’aura que defineix el moment i penses en què deu
pensar el pianista de tot aquest acompanyament de fons
que se li ofereix des de les butaques. Aparentment no
sembla immutar-se gens ni mica. Però darrera la
professionalitat i el domini dels dits, dels temps, de
l’escena potser s’hi amaga el neguit, la fúria, el desencís.

Els aplaudiments, al final, són empíricament
merescuts. Hi ha bisos i flors i algunes paraules
d’agraïment  en català. A fora, la tarda ja s’ha fet nit i el
regust de Chopin encara el notes als llavis. A poc a poc,
t’allunyes de l’espai especial però saps que no t’ha deixat
indiferent i que, d’alguna manera, te l’emportes cap a
casa. Demà serà , de nou, dilluns, però aquest dilluns
tindrà un gust també ben especial.

Un espai especial
text  JOAN HERAS

Fronteres

Divendres, 4 / maig / 2012

CONCERT PEP GIMENO
22:30,Auditori de Benicarló

Concert d'aquest cantaor tradicional

valencià, una de les veus més àmpliament

reconegudes dins de la cançó d'arrel del

nostre país, amb els seus músics habituals.

Les entrades es poden adquirir de manera

anticipada a les llibreries Grèvol i Mulet, de

Benicarló, al preu de 8 €. El preu de venda

en taquilla serà de 10 €. 

Concert organitzat per l'Associació
Cultural Alambor.



notícies que no passaran el sedàs
de les grans plataformes
informatives. Aquests mitjans
asseguren la pluralitat informativa i
fan visibles històries i persones que
d'una altra manera queden
bandejats del circuït informatiu. Una
llàstima, malgrat les discrepàncies.

Americans de visita
Segons tenim entés la setmana

passada diversos alumnes dels
Estats Units van visitar l’estat
espanyol. Això, no hauria de ser
notícia si no fos perquè van venir
per aquestes contrades i van
declarar que precisament el
Maestrat era la zona que més els
havia agradat. No podia fallar, per
alguna cosa estem a la millor terreta
del món i, fins i tot els americans se
n’adonen del que tenim i a la que
poden deixar el cau de Marianico el
recorto troben racons més
agradables. Els passa el mateix que
a les autopistes de peatge: totes
vénen cap a la costa.

Celebracions cagaes
Els jugadors, cos tècnic,

directius, amics, coneguts i saludats
del recentment ascendit Spòrting de
Benicarló van celebrar la seua
magnífica temporada amb una rua
com les del Barça. Una rua però de
poble, perquè anaven amb carros i
cavalls. Molt bonic, original i genuí.
No haguera passat res però si
hagueren buscat algú per netejar
les xumeles dels animals, que van
deixar un fort rastre de pudor per
allà on havien passat. Quina merda!

Una reflexió
Un any més, el nostre jovent ha

celebrat el primer de maig amb la
carrera de los autos locos. Això,
reflexionem. Què estem bojos?

I una altra
I ja que parlem de la cursa dels

bojos estos, tot el dia el centre del
poble tancat, per una carrera de

mitja hora...impressionant!!! Fan
llevar tots els cotxes de tots els
carrers... i no lleven la xurreria del
recorregut i un cotxe loco

s’estampa, volant pels aires.
Divertit? Menys mal que no va
passar res... de gros. Sort del casc
com a element de seguretat... tot i
anar a espentes els vehicles. De
tota manera com que sembla que és
l’únic acte que les penyes fan de
dia... carta blanca!

Que facen com el rei

Un tafaner d'aquests que sempre
arriben tard va saber de la foto de
les tisores dels pperets locals per La
Veu de Benicarló. Diu el tafaner o
que aquests xicots són més curts
que les mànigues d'un jaleco o que
tenen molt mala folla. O les dos
coses. En qualsevol dels tres
possibles casos, algú que els
volguera els hauria de fer vore que
es van equivocar. I quan un
s'equivoca, o és un simplot i hi
persisteix o és vivet com el rei i
demane perdó. Ja s'ho faran. Hi ha
gràcies que són desgràcies.

ve de la pàgina anterior
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La setena edició d'aquest peculiar concurs, organitzat per
la Coordinadora de Penyes, no va deixar indiferent ningú.
Molta gent va eixir al carrer per veure aquests joves, que van
afilar l'enginy per a ser els millors en la carrera. Ací es tracta
de ser ràpid, graciós i enginyós. I molt hàbil per a superar les
proves. La setena edició dels Autos Lokos de Benicarló va fer
saltar per l'aire qualsevol previsió i va demostrar un any més
l'enginy de les vuit penyes. Els participants van idear estranys
vehicles de quatre rodes que havien de moure's gràcies al seu
esforç. És a dir, que cal arrossegar-los. Perry, els tronquets de
Port Aventura, paradisos tropicals, un submarí groc o un
míssil, van ser alguns dels artefactes participants. 

El circuit tancat que havien de completar no va estar
exempt de problemes. Les proves que havien de superar
anaven des d'omplir una ampolla amb un poal d'aigua a
encistellar una carxofa en un caduf. Tot, a més de suportar les
pluges de globus d'aigua que els queien per totes els cantons.
La perfecta organització no va deixar res a l'atzar. El jurat ho
va tenir difícil enguany ja que, malgrat que els primers a creuar
la meta van ser la penya Els Tararots, les errades comeses en
el circuit els va impedir coronar-se com els millors, lloc que va
passar a  Els Salats. XQSÍ van ocupar el segon lloc i Sector
Crític el tercer. Tararots, no obstant això, no se’n va anar de
buit ja que van asconsguir fer-se amb el guardó a la millor
posada en escena gràcies a una sexi coreografia que va
enlluernar als membres del jurat. També van ser mereixedors
del guardó al vehicle més lleig. El més bonic, segons el parer
del jurat, va ser el de la penya El Masclet. El seu Yellow
Submarine inspirat en The Beatles, va provocar l'admiració del
públic assistent a l'esdeveniment.

text NATÀLIA SANZ

AUTOS LOKOS EN EL PRIMER DE MAIG A BENICARLÓ
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El jovent ha celebrat el 1 de
maig amb los autos locos. 



OPINIÓ LOCAL

pàgina 14 la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  7

L'Associació Amics de Sant Gregori,
d'acord amb l'Ajuntament, farà  pagar un euro
per cadascuna de les racions de paella que se
serviran amb motiu de la romeria del sant del
proper 9 de maig. Les racions de paella que se
serveixen cada any a l'ermita de Sant Gregori
amb motiu de la tradicional romeria que
commemora el dia del sant costaran un euro.
D'aquesta manera, l'Associació Amics de Sant
Gregori espera capejar la crisi econòmica però
sobretot pretén ajustar al màxim l'oferta i la
demanda i evitar que els assistents s'emporten
més racions de les que necessiten en realitat.
“Tots els anys es veuen plats sencer tirats, o
que se’ls mengen els gossos, mentre hi ha
gent que es quede sense paella”, lamentava
Manolo Rico, president de l’entitat. 

La regidora de Cultura, Nieves Eugenio, i els
representants de l'associació, Manuel Rico i Carmen Febrer,
han explicat les novetats de la romeria d'enguany, una festa
en la qual cada any es reparteixen més de 4.000 racions de
paella i que enguany comptarà amb la participació del grup
de danses La Sotà. L’associació oferirà una ballada popular

després de la Misa de Campanya que es realitzarà com tots
els anys a les portes de l’ermita. 

La regidora ha aprofitat per informar que durant aquest
hivern s'ha rehabilitat l'ermita de Sant Gregori, fent un
tractament contra les termites en les bigues, “que ja
començaven a atacar el peu del sant també”. El pressupost
total dels treballs ha estat de 9.676 euros.

text NATÀLIA SANZ

PAELLA A UN EURO EN SANT GREGORI

La Fira de València ha acollit
aquesta setmana la primera
edició de la Fira Talent, una
oportunitat que han aprofitat les
tècniques del PIO Motiva't per
assistir al certamen i entrar en
contacte amb agents de formació
i ocupació, empreses i
emprenedors. A banda de la
presència del Servef, de la
Conselleria d'Educació o de les
diferents universitats a través
d'estands, també s'han impartit
ponències sobre
emprenedorisme, coaching,
gestió del talent, noves
professions, oportunitats de futur
o sobre la importància de les
xarxes socials en la cerca activa
de feina. La visita a la fira forma
part del programa d'activitats del
PIO Motiva't en la recerca
constant de nous formats i noves ferramentes per trobar
treball. Cal recordar que el Pla Integral d'Ocupació "Motiva't"
és resultat de la subvenció que la Conselleria d'Economia
Hisenda i Ocupació va concedir a l'Ajuntament de Benicarló

per tal d'informar, orientar i assessorar itineraris d'inserció
amb la finalitat de facilitar la inserció laboral de les cent
persones desocupades participants inscrites en el SERVEF i
perceptores d'una ajuda a la desocupació.

text NATÀLIA SANZ

A LA RECERCA DE TENDÈNCIES ACTUALS DEL MERCAT DE TREBALL

Bona nit, senyora Garcia, bona nit.
Avui m’he posat a escriure-li aquesta
pàgina poc abans de les onze de la nit
de dimecres, jornada posterior a la
celebració del dia dels treballadors i, a
l’hora, festa dels madrilenys, que
commemoren alguna cosa que va
passar fa més de dos cents anys.
Però a mi el que realment m’interessa
és la festivitat d’ahir, primer de maig.
Però ara mateix vull començar pel
tema de la setmana i per la magnífica
portada que m’he trobat en anar al
quiosc i comprar-me La Veu.
Realment impressionant. Segurament
molt poca gent se’n recordava
d’aquest aniversari que vostès ens
han fet reviure. És especialment
impactant la foto de la pàgina tres on
es pot veure l’esclat de les bombes i
el fum que produeixen. No resulta
difícil imaginar el pànic de la població
allà baix mentre el càmera prenia
aquesta foto des de l’aire. Ara vaig a
dir allò que tan m’agrada i que diu que
mentre vostès es dediquen a temes
realment interessants i, fins i tot
científics, uns altres celebren que no
se quina mena de banda assoleix un
ascens de categoria i alguna ment
preclara ho qualifica d’esdeveniment
històric. Mare meua! Fins on hem
arribat al nostre poble!

Ara deixo aquest tema i em
centraré en això del dia dels
treballadors. Mire, senyora Garcia,
això dels treballadors està molt
malament. Aquell tirà del bigotet i veu
efeminada que es va aixecar en
armes contra un govern legítim, els
anomenava “productores”, perquè
sonava millor que “obreros”. La
retallada de drets laborals va anar en
consonància amb la repressió i la
explotació dels treballadors, convertits
poc menys que en uns esclaus de la
oligarquia de l’època. Amb el temps,
els treballadors vam anar recuperant
els nostres drets. Però ara, amb
l’excusa de la crisi, toca novament

retallar drets. El treballador torna a
esdevenir l’enemic públic número u. A
aquell que no ha perdut la feina, el
cusen a impostos i retallades de
salari, perquè tota la culpa de tot és
de la gent, que ha gastat més del que
tenia i ara ens trobem el que ens
trobem. I, com sempre, a pagar-ho el
treballador. No sé on arribarem. L’altre
dia, a un programa que fan a una
cadena del tedeté que no té cap
mania en reconèixer la seua
tendència cap a la dreta, un d’eixos
que perboquen contínuament, va
arribar a dir que això de les vacances
pagades s’havia d’acabar, i
proposava reduir-les i no retribuir-les.
O siga, que tenim a la volta de la
cantonada l’esclavitud. 

No sé què passa amb això del
dimecres o “mercat de venda no
sedentària”, un eufemisme molt bo
per a referir-se a la venda ambulant.
Es veu que la regidora s’ha entestat
en canviar-lo d’ubicació i plantar-lo
enmig de la placa de la Constitució.
Es veu que té a tothom en contra. Jo
no sé res.

Més costa nord. Un dels veïns,

com no podia ser d’una altra manera,
va anar a la reunió amb els tècnics del
ministeri per a dir-los el que havien de
fer. Això està molt bé, perquè que
realment sap com s’han de fer de
coses són els que no tenen cap
interès personal, perquè són més
equànimes i imparcials i veuen les
coses des d’un altre punt de vista.

Mire, senyora Garcia, li serè sincer.
De veritat que no suporto les
cròniques eixes dels del futbol, però
en una cosa si que els dono la raó, i
per això penso que donar-li una
carxofa a un invent que no sap ningú
ben bé con s’acabarà, em sembla
absolutament excessiu. Jo també
penso que al nostre poble només té
cabuda un equip i prou.

Ja vull acabar perquè la son m’està
cercant i no la vull deixar escapar. Ara
estic sentint coets, la qual cosa
m’indica que les coses ja tornen a la
normalitat, que els de sempre tornen
a guanyar la lliga, que el nostre poble
en sortirà beneficiat, i que els que
pensàvem que les coses podrien
canviar estàvem absolutament
equivocats. Què hi farem?  

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

text EL LECTOR
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LOCAL OPINIÓ

L'alcalde i el regidor d'Agricultura reberen els 10 alumnes
de primer de Batxillerat de la ciutat bretona de Saint-Pol-de-
Léon que aquests dies visiten la ciutat. L'intercanvi servirà per
enfortir les relacions entre les dos ciutats, unides pel cultiu de
la carxofa. La relació institucional que Benicarló i Saint-Pol-de-
Léon van iniciar fa dos anys s'ha concretat amb el primer
intercanvi d'estudiants entre les dos ciutats. Els alumnes de
primer i segon d'ESO del col·legi La Salle van visitar el mes
passat la ciutat de la Bretanya francesa i aquests dies són els
alumnes francesos els que estan visitant Benicarló. L'alcalde,
Marcelino Domingo, i el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín,
han rebut els estudiants i els han animat a conèixer a fons la
ciutat, els seus costums i la seua gent. Per la seua banda, la
professora francesa encarregada de l'intercanvi, Armelle
Tanguy, ha mostrat l'agraïment pel tracte rebut.

Els alumnes visitaren la ciutat, la platja, i han pogut
conèixer de prop el cultiu de carxofes, la verdura que també es
cultiva, a gran escala, a Saint-Pol-de-Léon. De fet, un dels
objectius de l'intercanvi, a banda de conèixer l'idioma i la
cultura, és potenciar les relacions entre les dos ciutats de cara
a un futur agermanament. La Regidoria de Benestar Social ha
posat en marxa el projecte VIAS amb l'objectiu d'incidir en les
necessitats específiques dels joves i les dones immigrants i
contribuir a la seua integració social. El programa compta amb
la la col·laboració del Ministeri de Treball i el Fons Europeu per
la Integració.

NEIX EL PROJECTE VIAS

Millorar les capacitats pròpies i fomentar la integració social
i la participació en el dia a dia de la ciutat són els principals
objectius que persegueix el projecte VIAS, un nou programa
de treball amb joves i dones immigrants que està en marxa
des del passat mes de març i que ha comptat amb una gran
resposta de participació. De moment, s'han impartit un taller
de reparacions de la llar i un altre de costura, que han comptat
amb la col·laboració dels membres del Centre de Convivència
per a la Gent Gran. A més, estan en funcionament diversos
grups de convivència per facilitar l'aprenentatge sobre la
població o per practicar l'idioma i s'ha creat un grup de treball
que té com a objectiu enregistrar un programa de ràdio a
l'Emissora Municipal.

Totes aquestes iniciatives es completaran durant els mesos
de maig i juny amb un Curs d'informàtica, que s'organitzarà en
dos grups en funció dels coneixements de cada participant, i
un Curs de formació intercultural en la sexualitat, dirigit als
professionals dels serveis socials de Benicarló, Vinaròs i
Peníscola. El curs inclou una xarrada sobre sexualitat i cultura
per als participants en el projecte VIAS. El projecte, hereu
d'altres programes que s'han dut a terme en anys anteriors
com Hada o Enlace, està subvencionat pel Ministeri de Treball
i Immigració i cofinançat pel Fons Europeu per la Integració.

text i foto NATÀLIA SANZ

ALUMNES FRANCESOS D’INTERCANVI

Barón Rojo i altres dos grups de Rock, van tenir el plaer
de compartir escenari amb els benicarlandos Methana
divendres passat a Alcalà de Xivert. 

L'actuació va servir per a posar en evidència el gran nivell
que la formació ha aconseguit després dels constants assajos
realitzats en el seu local. Methana és un conjunt de músics del
Baix Maestrat que es va formar per a donar un toc especial i
diferent al rock, intentant reproduir un so vintage i seguint a
clàssics com Barricada, Los Suaves, o Extremoduro. El grup
va nàixer a la fi del 2010 i immediatament es van tancar en el
local d'assaig a treballar en el que va ser la seua gira de
presentació, realitzada en l'estiu del 2011. Després d'algun
canvi en la seua formació, Juanpe, César, Willy i Marc, tornen
a aparèixer en els escenaris el passat mes de febrer en la
segona edició del Concurs de Bandes del Carnaval del Grau

de Castelló, tocant dos temes i aconseguint el primer premi,
que els ha dut a gravar el seu primer treball. L'actuació
d'Alcalà serveix per a consolidar un nou pas en aquesta jove
formació rockera benicarlanda.

text i foto LA FILOXERA

METHANA VA ACTUAR AL COSTAT DE BARÓN ROJO

DEFENSAR-NOS? DE QUÈ?

En accedir a la Moncloa, el nou llogater Mariano Rajoy, ja havia anunciat que les despeses armamentístiques, eren
sagrades i no es tocarien per a res, mentrestant es procedia a retallar de forma brutal serveis de poca importància (!) com
educació o salut. I ara es “destapa” que el ministeri de defensa té comandes de 27.365 milions d’euros- heretades (!) del
temps d’Aznar i per als pròxims tretze anys (?). 

Ens pot explicar, però, el ministre Morenés -que fins ara ha estat fabricant d’armes- de què o de qui ens poden defensar
uns sistemes armamentístics, que no resistirien l’atac d’un míssil nuclear ni que fora “amic”?

A què ve, doncs, una tal i milionària despesa inútil, en un moment de crisi económica brutal, com l’actual?

Marc Antoni Adell
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ESPORTS LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló va acollir la reunió de la
comissió de seguiment del Pla de Competitivitat
Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic. 

La trobada, presidida pels regidors de Turisme de
Benicarló, María Ortiz, i de Peníscola, Rafael Suescun, va
fixar els objectius del Pla per a la pròxima anualitat i va donar
compte de l'estat d'execució de les actuacions que s'han
iniciat durant la primera anualitat. La promoció, la millora de
l'accessibilitat, la potenciació de rutes submarines o
l'engegada d'un pla de comunicació per a donar a conèixer
els objectius i continguts de Pla són les principals estratègies
per a aquesta segona anualitat. Una de les primeres
actuacions que es realitzarà enguany és la promoció del
producte nàutic a través d'un pla de comunicació que es
desenvoluparà bàsicament a través de la xarxa (creació
d'una pàgina web, aplicacions per a mòbil, ús de xarxes
socials) i també a través de tallers i activitats organitzats amb
les associacions de la ciutat i amb els centres educatius, la
biblioteca o el mercat. Una altra de les actuacions que ha
d'executar aquesta segona anualitat serà un pla de millora
d'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, vinculat
sobretot als recursos, serveis i infraestructures nàutiques. La
millora de la senyalització de les instal·lacions o l'engegada
d'un servei que promoga la mobilitat de turistes que

practiquen activitats nàutiques entre Benicarló i Peníscola
també s'estudiarà en aquesta segona anualitat, així com la
potenciació de rutes submarines en la reserva marina de Irta
a més de la posada en marxa de la ruta panoràmica del
litoral des de Benicarló a Peníscola. 

En la línia d'activació i engegada del Pla està també la
reunió que han mantingut representants dels ajuntaments de
Peníscola i Benicarló amb el Director General de Turisme,
Sebastián Fernández "per a donar passos importants en el
pla de competitivitat i promocionar més el turisme nàutic"
segons va explicar l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez.
Durant la reunió, les diferents administracions van
intercanviar impressions en relació al turisme nàutic amb
l'objectiu de "tractar d'engegar ja les principals accions del
pla" resumia Martínez. Les tasques realitzades fins al
moment per a consensuar el conjunt d'actuacions, mantenint
reunions de treball amb empresaris i atenent als requisits del
pla, "estan donant els seus fruits i estem avançant en la
concreció del programa d'accions per a promocionar el
turisme nàutic en la zona" assegurava. Accions que
fomenten esports aquàtics i subaqüàtics, actuacions de
promoció i millora i creació de noves infraestructures són
qüestions que es contemplen en la programació prevista "i
que hem de fitar, concretar i projectar minuciosament per a
avançar en la implantació de mesures que fomenten l'interès
per la nostra oferta en aquest segment" va concloure
Martínez.

text NATÀLIA SANZ

SEGONA ANUALITAT DEL PLA DE COMPETITIVITAT

Curiosa situació la que es va viure dissabte passat en
el pavelló de Torrent, on els afeccionats que es van
desplaçar van poder veure els partits del sènior i júnior al
mateix temps atés que les pistes estaven separades per
una cortina. 

En la pista de l'esquerra, el júnior de Sergio Oms va estar
tot el partit per davant en el marcador, amb una pressió a tot
el camp que va anul·lar l'atac rival. A poc a poc l'equip valencià
va anar igualant el marcador, quedant empatats faltant 24
segons i amb la possessió per al Benicarló. L'última jugada es
va desenvolupar bé però el tir final es va fallar, amb el que es
va haver d'anar a la pròrroga. Després de diverses faltes i tirs
lliures, la victòria va vindre per a Benicarló per tan sols 2
punts. Amb aquest resultat, el CB Benicarló acaba la
temporada en setè lloc, empatat en la classificació amb el sisè
i cinquè. 

En l'altra pista, el sènior, després d'un mal inici de partit, va
mantenir l'esperança de la remuntada fins a la jugada final. El
Torrent, amb dos punts per davant en el marcador i a tres
segons del final, disposava de dos tirs lliures per a sentenciar
el partit. Els dos van ser fallats, però després de lluitar fort pel
rebot, no va haver temps per a arribar a l'altra cistella i anotar,
pee la qual cosa va acabar el partit amb derrota benicarlanda
per 68-66. Amb açò, s'acaba la temporada en novena posició,

i l'any que ve se seguirà lluitant per tornar a categoria
Autonòmica.

La Lliga del Patronat de Castelló també va acabar aquesta
setmana amb la participació del cadet femení 1, en un
triangular, on es va aconseguir la tercera plaça en la
classificació d'un total de vuit equips. En la Lliga Local, es va
disputar una nova jornada, amb la victòria del Aleví contra el
Col·legi Rodenas, i derrotes del benjamí davant el Col·legi
Consolació i de l'infantil femení contra el Col·legi La Salle. 

text i foto VICENT FERRER

El sènior y el junior del Benicarló de basquet juguen  a Torrent, 
a la mateixa pista i al mateix temps, separats per una cortina

La 2a fase del Campionat Local de
pesca en la modalitat de “Ronsa” va oferir
el retorn de la “Patroneta” al podi de
vencedors, després d'un any sabàtic i una
1a fase d'aquest 2.012 en la qual va fer
“porra”. 

José Luis Arín, Antonio “Tasaro”, Vicente
“Tasaro” i el patró Gregorio Segarra van
aconseguir 4.269 punts, en un matí
desagradable, ventós i amb mal mar, en la
qual les captures no van abundar. En 2a
posició, amb 3.189 punts es va classificar el
líder de la general, “Xalox VII”, amb Maikel
Llopis i José Caldés, que tot i no poder
comptar amb tota la seua tripulació habitual
va poder mantenir el tipus i el liderat. I en 3a
posició, amb 2.745, va quedar “Newpil”, amb
Miguel Fuster, “Sanchet” i Carlos Luján. 4t va
ser “Mon”, 5é “Ronsera III”, 6é “Durendal”, 7é
Ayelen, 8é “Ino” i “Estel Blanc”. La classificació general
l'encapçala “Xalox VII”, amb 6.187 punts, seguit de
“Patroneta”, amb 5.021; “Newpil”, amb 4.702; “Ronsera III”,

amb 3.602 i “Mon”, amb 3.366. La pròxima fase (3a) se
celebrarà, si el temps no ho impedeix, divendres que ve 29 de
Juny en horari nocturn.

text i foto GREGORIO SEGARRA

Campionat Local de Pesca des d’embarcació
2ª fase: “La Patroneta torna pel seu camí”
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LOCAL ESPORTS

Diumenge passat de matí, en el
Municipal Àngel Alonso, vam poder
presenciar el primer partit dels
jugadors mini benjamins, nascuts en
l'any 2006, que s'han apuntat per a
entrar a formar part de l'escola de
futbol de Benicarló.

Els partits van ser d'una hora, amb
quatre parts de 12 minuts i descans de
5 minuts entre cadascuna d'ells, per a
poder beure, atès que el matí va ser
bastant calorós, i poder reposar forces.
Van jugar els partits 4 equips amb un
total de 42 jugadors.

Els partits van resultar intensos i es
van viure en les graderies com si d'una
final de Champions es tractés, doncs els
pares i mares no van voler perdre's el
debut dels seus fills. Van haver jugades
amb bones combinacions i també embolicades, però sobretot
va haver futbol precoç, aquell que està naixent i que a poc a
poc anirà convertint-se en un joc difícil d'oblidar. 

Enguany, com els anteriors, la directiva desitja a tots els
integrants d'aquest trimestre de pre-futbol que el seu esforç
siga fructífer. Per al Benicarló Base Futbol és impossible
federar més de dos equips de Pre-benjamins de primer any
per a la pròxima temporada, per la qual cosa alguns no podran

estar. Sols espera la directiva que aquests tres mesos
influïsquen per a continuar practicant aquest esport.

Des de la direcció tècnica se'ns indicava, “molts d'aquests
xiquets, dins de 12 anys hauran passat per totes les
categories i seran els nostres juvenils d'últim any. Hem de
cuidar-los molt bé doncs és el nostre futur. Però encara falta
un poc per a això, gaudim del moment com ho hem fet avui en
el Municipal, i anem partit a partit, com se sol dir”. 

text i foto VICENT FERRER

Primers partits de mini benjamins de l’escola del Benicarló Base Futbol

Estan disposats a que les seues veus arriben ben amunt
i per això han anunciat que seguiran manifestant-se tots els
dimecres “fins que s’asseguen amb nosaltres a negociar”. La
plataforma que agrupa als venedors del mercat ambulant de
Benicarló va convocar per a dimecres passa la primera de
les concentracions després de l'aprovació del canvi
d'ubicació, realitzat pel ple dijous passat. L'èxit va ser rotund.
“Estem ací la majoria dels venedors, i no els quatre que va
dir la regidora de Comerç, María Ortiz, que s'oposaven al
trasllat”, va assegurar José Carmona, portaveu de la
plataforma. Els comerciants a primera hora del matí es van
encarregar de repartir fullets informatius entre les mares i
pares dels alumnes dels dos centres educatius que tenen
eixida a la plaça “perquè siguen sabedors de la situació que
es va a crear i que nosaltres ens oposem”. El prop de
centenar de venedors van manifestar el seu desacord amb
l'actitud de la edil i van anunciar que presentaran “més de mil
al·legacions al trasllat. Primer haurien d'aprovar l'ordenança
de venda ambulant, perquè el que posa allí sobre els horaris
de muntatge i desmuntatge no és el mateix que posa en
l'acord aprovat pel ple dijous passat”, va assegurar
Carmona. Els venedors es van concentrar enfront de la seu
municipal de la delegació de Comerç, en la mateixa plaça on
està previst instal·lar el mercat i van esgrimir una pancarta
per a manifestar el seu malestar. Les queixes dels venedors
es van arribar a materialitzar en la invitació “a la padrina del
projecte, que és la regidora, i als tècnics que l'han donat
suport perquè vinguen a la plaça i, sobre el terreny, ens
aclarisquen els dubtes que tenim”, va dir Josep Riba, un dels
venedors. A més, va convidar a la edil “a tallar la cinta
inaugural el premir dia d'instal·lació en aquesta àrea, si tant
creu en el projecte”. 

La protesta neix a partir de la’aprovació dijous pasat del
trasllat del mercat de venda ambulant amb el beneplàcit de
l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Ho van fer
en una sessió plenària no exempta de polèmica. I sense la
presència de l'alcalde, obligat a romandre a València per
reunions relatives a la gestió municipal. L'atenció i la
participació del públic també es va dirigir cap a aqueixos dos
punts de l'ordre del dia, provocant comentari, exclamacions i
fins i tot algun que altre aplaudiment per les afirmacions dels
polítics. Els dos grups en l'oposició, PSPV i Bloc, van
demanar la retirada del punt de l'ordre del dia. En el primer
cas ho feien basant la seua petició que “falta un informe de
la Policia Local pel tall de Joan Carles I al trànsit” i que “hi ha
un problema en la seguretat de les persones” al traslladar-se
a un dels punts que més trànssit registra de la població. Per
part del Bloc Joan Manel Ferrer també se centrava en aquest
punt i assegurava que “anem a col·lapsar el centre de la
població”, plantejant el trasllat a altra zona.  María Ortiz, va
assegurar que “han estat els propis venedors qui van vindre
a demanar el trasllat, dient que es morien en el carrer on
estan ara, i sol·licitant el trasllat cap al centre del municipi”. 

text NATÀLIA SANZ

ELS DIMECREROS ES MANIFESTEN CONTRA MARÍA ORTIZ



ESPORTS EL TEMA
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institucional davant els paranyers, des
de conselleria s'assegura que "no
podem dir com es farà ni avançar cap
detall. El que podem dir és que es va
a començar una ronda de reunions
per a buscar les fórmules". La
conselleria tampoc ha aclarit de quina
manera salvarà la col·lisió amb una
hipotètica sentència del
Constitucional, la legislació europea,
el Codi Penal, les sentències del
Tribunal Europeu, el Tribunal Suprem,
el TSJ i l'Audiència Provincial de
Castelló. De fet, la legalització del
"parany" és encara més complexa
després que el nou Codi Penal haja
tipificat explícitament com delicte la
caça amb mètodes no selectius i que
la pròpia Audiència Provincial, abans
poc inclinada a considerar delicte el
"parany", haja canviat de criteri per a
adaptar-se a l'esmentat Codi Penal. 

L’opinió del ecologistes

Gecen ha recordat que la
legislació mediambiental europea
atén a raons i no a tradicions. La lliga

(el mètode de caça que utilitzen els
paranyers) no és un invent del parany
o d’APAVAL insisteix GECEN. Es ve
utilitzant per l'home des de temps
immemorials (grecs, romans…).
També es feia en l'Europa actual, on
es va prohibir ja en el segle XIX a
Anglaterra o principis del XX a Irlanda
o Alemanya. Afortunadament,
l'evolució social ha dut a la prohibició
de la lliga en la Unió Europea des de
1979 per les seues nefastes
conseqüències sobre la biodiversitat
“que tant diu protegir la Consellera.
S'utilitze com es vulga utilitzar, inclòs
el parany, la lliga converteix al mètode
de caça que la utilitza en no selectiu,
ací i en tota Europa, i suposa unes
afeccions inadmissibles i
inassumibles”, recorden els
ecologistes. Les estrictes excepcions
que permeten la utilització de la lliga

en casos molt concrets i determinats,
segons la legislació europea, “no són
possibles per el parany”, puntualitzen.
Així, recorden que aquest mètode de
caça “no compleix amb aquests
criteris, als quals va intentar acollir-se
l'Estat, ni hi ha possibilitat alguna

d'això, com així va sentenciar el
Tribunal de la Unió Europea. La
legislació està per a combatre
precisament mètodes com el parany i
no per a buscar-los una escletxa
legal”. 

És per això que no han dubtat a
assegurar que “assumir el suport
incondicional al parany i a APAVAL
com assenyala Bonig és assumir una
actitud activa insubmisa amb les
sentències judicials emeses i amb
l'aplicació de la legislació
mediambiental”. Amb tot, diu Gecen,
aquesta insubmissió “es vol maquillar
amb enginyeria legislativa, construint
reformes i modificacions a les lleis
actuals amb la finalitat de donar al
parany aspecte de legalitat encara
que siga anant en contra de la
conservació de la biodiversitat i de
l'interès general de tots els
valencians”. 

Assemblea del parany a
Benicarló. La seua defensa

Més de cinc-cents paranyers de
tota la Comunitat Valenciana es van
donar cita a Benicarló per a celebrar
la seua assemblea anual. Apaval
complia així “amb els estatuts” segons
recordava Miguel Ángel Bayarri,
president de l'entitat. El president es
va mostrar crític amb els polítics i va
afirmar davant els socis que “anem a
exigir que complisquen amb la seua
paraula i les seues promeses
electorals”. Així, va recordar que
“molts han fet dels nostres emblemes
la seua campanya electoral” i ara és el
moment de reclamar que ho plasmen
en accions reals. Des d’Apaval, va dir,
“volem estar regulats, que la gent
respecte el medi ambient i complisca
unes normes. El que no ho faça, que
se’n vaja a la seua casa, però la resta
a caçar”. Durant l'assemblea també
es va posar sobre la taula “les línies
de treball que anem a seguir
enguany” i que es van concretar en
l’exigència de la retirada del recurs
d'inconstitucionalitat i la modificació
del Codi Penal. En el primer dels
casos es pretén tombar l'actuació del
govern central contra els articles 7 i 10
de la llei valenciana de caça, que
paralitza la reglamentació de la caça
del parany al considerar-la

inconstitucional. D'altra banda, es va
recordar que el Codi Penal
criminalitza la caça del parany però no
ho fa amb altres delictes. 

El multitudinari acte es va
celebrar en l'Auditori Municipal i va
comptar amb el suport de l'alcalde del
municipi, Marcelino Domingo i amb
els d'altres ciutats veïnes. Així, entre
el públic es va poder veure al Diputat
Autonòmic, Mariano Castejón i a
l'alcaldessa de Càlig, Ernestina
Borrás, entre uns altres. Ja al migdia
se celebrava un menjar de germanor
en un conegut restaurant de la ciutat
al que assistia la consellera de Medi
ambient, Isabel Bonig, que va
puntualitzar que “el Consell sempre
ha protegit la pràctica de caça amb
parany a la Comunitat Valenciana. El
nostre suport als paranyers és total",
línia de treball que va dir, pensa seguir
mantenint. Per a la consellera aquest
suport incondicional es justifica en la
"defensa de les tradicions de la
Comunitat Valenciana. El parany és
una mostra d'identitat de tots els
valencians i, especialment, de tots els
castellonencs, com així ho demostren
els documents que daten del segle
XIII i que ja parlen d'aquesta pràctica
cinegètica". Bonig va assegurar que
"anem a demostrar que es poden
conjuminar les activitats de fort
arrelament en les comarques
valencianes preservant l’essència
tradicional d'aquest mètode de caça
amb les exigències de protecció i
conservació de la biodiversitat que
tots defensem". Durant la seua
intervenció, la consellera
d'Infraestructures, Territori i Medi
ambient va apuntar que s'està
estudiant la possibilitat de realitzar
canvis en l'actual legislació per a
adoptar una solució satisfactòria per a
tots. "Una de les vies que s'està
estudiant és la incorporació de la
solució plantejada per l'Estat Francès
per a poder practicar un mètode
similar al parany en el país veí", ha
destacat Isabel Bonig. "En definitiva,
anem a seguir treballant perquè la
Comunitat Valenciana no vol ser
menys que altres països europeus
que tenen mètodes similars de caça i
que si que poden practicar sense
problemes", va concloure la
consellera.

ve de la pàgina anterior

La penyal El Setrill, com cada any després de Pasqua
ha organitzat la pujada a Morella en dos dies, enguany la
novena.

El primer dia amb un temps insegur, després de la foto a la
porta de l'església de sant Bartomeu, surt la marxa. La Taula
del Sénia per als que circulen amb vehicle pels camins, molt
bé, però per als caminants, és nefasta, cada any més camins
asfaltats.

Del primer dia podem destacar alguna novetat. La parada
per a esmorzar sota els garrofers no s'ha fet i s'ha seguit fins
al moli d'oli que està a la vora del riu. Per això s'ha hagut de
desviar un poc l'itinerari. Adolf Sanmartín ha fet una petita
explicació de les característiques del molí i després s'ha pogut
fer un mosset. Com s'ha anat al molí ja no s'ha pujat al castell.

El dinar de les oliveres ha quedat eliminat i s'ha dinat a ja a
Xert. És molt millor així ja que caminar després d'un bon plat
de paella no és massa convenient, i menys, si fa bona solana. 

El dia s'ha aclarit i algú encara ha pogut cremar-se un poc
amb el sol.

Cal destacar les atencions d'una colla de bons doctors i
infermers a un membre del grup d'intendència que va prendre
mal. Al final tot va acabar amb molt bon sentit de l'humor. 

També van ser molt d'agrair els massatges d'Adrian. Diuen
que té molt bones mans. Però li va sortir un competidor: “Tots
els massatges de l'engonal cap amunt els faré jo” – li va dir 

Per la nit, es veu que es van deixar a algú al carrer. Se
sentia cridar: “Vilma, abre-me la puerta!” 

El segon dia se surt de Xert amb bon sol encara que fa un
poc de fresca. Com cada any es para a esmorzar al mas del
Rei. Poc després ve una dura ascensió. Quan arriba el que
tanca la marxa, l'encarregat els diu a dos participants:
“Vosaltres dos proveu de seguir la marxa, si no podeu, a la
pròxima parada pugeu a l'ambulància i ja ens trobarem a les

antenes.”
Ah quan van sentir això de l'ambulància! Dos xutes de

glucosa o el que siga i a caminar com el primer.
Més tard, després de dinar, l'encarregat va perdre sis punts,

sis. Ara que s'estava mirant de parlar amb Ripollés per afer-li
una estàtua a l'entrada de Morella, va i ho tira tot a perdre. No
ho voldríem dir però algú ho havia de dir: després de dinar es
reprén la marxa i l'encarregat s'oblida d'avisar a la divisió
número 7. Quan se n'adonen ja no hi ha café ni carajillo i
veuen que ja no queda cap caminant. Sort que, en la divisió,
hi havia gent experta que coneixia el camí.

A molt bon ritme els excursionistes s'apropen a Morella. Allí
ens esperen el grup d'intendència. Es puja a l'ajuntament i
després d'uns breus parlaments es passa a l'entrega de
diplomes i regals: foto, samarreta i caixa de fruites variades de
la Cope (rativa s. Isidre).

La crisi arriba a tots els llocs i la cerveseta a l'ajuntament de
Morella es va haver de fer al bar o ja a casa. 

Donem les gràcies a la penya Setrill i més concretament al
grup d'intendència i encarregat per haver fet possible un any
més la IX Pujada a Morella.

text i foto TONYO FIBLA

IX Benicarló – Morella
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La Conselleria de Medi Ambient no esperarà que el
Tribunal Constitucional es pronuncie sobre l'intent de
legalització del "parany" i va confirmar que començarà
de forma paral·lela la recerca de fórmules alternatives
per a crear altra normativa que empare aquesta caça
prohibida pel tribunal Europeu, el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ), el Tribunal
Suprem i el Codi Penal. 

De fet, Gecen ha eixit al pas de l'anunci de
l'administració autonòmica i ha lamentat que la consellera
“subordine la política mediambiental als interessos d’Apaval
i es negue a aplicar polítiques actives de protecció i
conservació de la avifauna”. Segons estima l'associació de
protecció del medi ambient, els més de 2.000 paranys actius
a Castelló han matat durant l'última dècada més de 20.000
aus migratòries protegides. El problema del parany i la
protecció del medi ambient torna a estar damunt la taula. En

l’actualitat, hi ha més de mil paranys actius a la província de
Castelló, molts d’ells a les nostres comarques. 

Conselleria dóna suport incondicional a una
pràctica il·legal 

La Generalitat Valenciana no es conformarà amb acatar
la pròxima sentència del Tribunal Constitucional, que encara
està resolent un recurs del Govern central contra la
modificació de la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana
que pretenia legalitzar el "parany" a l'octubre de 2009. Abans
de les eleccions generals de 2011, conselleria havia insinuat
davant els incondicionals del "parany" que l'arribada del PP
a la Moncloa permetria la retirada del recurs
d’inconstitucionalitat i restabliria la polèmica llei de caça. No
obstant això, el propi Govern de Rajoy s'ha negat a intervenir
en l’assumpte i afirma que esperarà a la sentència del
Constitucional. No ho farà així el Govern Valencià. La pròpia
consellera de Medi ambient, Isabel Bonig, així ho va
anunciar a Benicarló, on va assistir a l’assemblea anual
d’Apaval. Malgrat l'anunci de la màxima representant

text REDACCIÓ

Protegint el parany o donant cobertura a la il·legalitat

La llàstima és que l’únic criteri per mesurar els resultats
d’un equip siguen els gols. Si es valoraren altres paràmetres
com ara la quantitat de passades seguides, els dríblings, les
ocasions  o la sensació estètica, a hores d’ara el CDB seria,
segur, el campió de la categoria. El que ens passa però és
que ens costa Déu i ajuda marcar un gol. No hi ha manera.
Per col·locar la piloteta al fons de la xarxa contrària hem
d’estar hi hem d’arribar a menys de dos metres i encara així
fallar-ne més del vuitanta per cent. Això és el que ens va
passar diumenge passat contra un equip (nuevo en esta
plasa) que es diu la Pobla (de Tornesa es comprén).  Ni hi va
haver manera. Si cada vegada que els nostres es van
quedar davant del porter tots solets haguérem marcat, en
comptes de zero a zero haguérem quedat cinc o sis a zero.
Però no va poder ser, què li hem de fer! Només ens falta
aquella miqueta. Aquella miqueta de no-res que al final de la
corrida esdevé tan important. 

No cal dir que el partit a què faig referència no passarà
precisament en lletres d’or a la història del nostre club.
Penso que estem en rodatge. Tinc  la sensació –des del mes
de setembre, va, octubre- que estem en plena
pretemporada. Sí, sí, tal com ho conto. Vaig vore que la
missió de l’entrenador era conjuntar un bon equip esportiu i
sobretot humà i preparar-lo perquè l’any que ve es faça amb
tota solemnitat i sent fidels a un estil de joc el salt a preferent.
Se’n parla (no sé qui, la veritat) d’una possible fusió dels dos
equips de futbol del poble. Jo em penso que si no es fa tot
molt i molt bé, la tornarem a errar. Els xiquets que han tret la
cara enguany, que es coneixen, que els coneix l’entrenador,
que han demostrat que només els falta una miqueta
d’experiència es mereixen tindre l’oportunitat de ser ells qui
tornen el CDB al lloc que es mereix. I això que no van ser
ells els qui van baixar l’equip. Ara quan s’acabe la temporada
ja reflexionarem en profunditat sobre què ens convé. 

Sense anar més lluny, en aquest partit va debutar un altre
juvenil. Pablo Gasulla, porter fill de porter, va demostrar que
Jordi (més prop dels quaranta que dels trenta) tindrà un bon
substitut. No és que els forasters apretaren molt, no, però va
demostrar el xiqüelo que té clar un s’ha de posar perquè les

ocasions de perill no ho semblen. És important això.

Al de la Pobla el entrenava el vell conegut Rafa Barberà,
personatge desagradable on els hi haja. Ara ja s’ha fet vell i
ha perdut, suposo, aquell punt de xuleria de mala folla que
va acompanyar-lo en la seua brillant carrera en equips de
tanta prestància com els Ivarsos, el Cabanes, el San Pedro
o el Vinaròs. La mania que ens ha tingut sempre, pobre. Què
li haurem fet? El Benicarló ha estat  sempre l’enemic a batre.
Salvant totes les distàncies insalvables que hi ha, estic
convençut que el que li ha passat é una cosa semblant a la
que li passa a Mourinyo amb el Barcelona. Ens haguera
volgut entrenar, però ah, amic, ja fa massa anys que l’afició
benicarlanda s’ha acostumat a les persones. Au, que vaja
matant el cuquet amb la colla de replegats que ens va dur
ací, tira. 

Diumenge vinent no sé on anem. Ja no ens fa res. Serà
aquest un altre partit de pretemporada i tornarem a sortir a
no enganyar ningú, a no pegar patades, a no rifar-la i, en
definitiva, a jugar a futbol. Si jo fóra seguidor de l’equip al
qual visitarem en la propera jornada, segur que aniria per
vore un bon partit sense necessitat d’engegar la televisió. 

Per cert, si algun dia el  nostre CDB té ocasió de celebrar
alguna cosa, recomano fer-ho sense necessitats d’omplir el
poble de cagueraes de matxo com fan uns altres. Vinga,
adéu. 

INSISTIM
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

Benicarló serà de nou una de les seus del Campionat
Provincial de Futbol 3x3 que el Vila-real CF organitza en
municipis de la província. La jornada es disputarà dissabte 5
de maig, amb inscripcions obertes i gratuïtes. En el marc de
la programació anual de la campanya esportiva d'hivern, i
fruit de les gestions de la Regidoria d'Esports, Benicarló
tornarà a acollir, juntament amb la Vall d'Uixó, Almassora,

Sogorb i Vila-real, el Campionat Provincial de Futbol 3x3 que
el club groguet organitza cada any en municipis de la
província.

El Campionat, adreçat a xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12
anys, tindrà lloc dissabte 5 de maig a partir de les 9.30 hores
al Pavelló Poliesportiu Municipal, a l'annex exterior cobert.
Les inscripcions seran obertes i gratuïtes amb un màxim de
48 equips per cadascuna de les tres categories (primer,
segon i tercer de primària).

text NATÀLIA SANZ

SEREM SEU D’UN CAMPIONAT DE FUTBOL
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La Unió Ciclista Benicarló ja té en marxa la XXXIX Edició de
la Ronda Ciclista al Maestrat, una de les proves amb més
antiguitat i tradició del calendari provincial. La crisi i la
conseqüent disminució de patrocinis, tant públics com privats,
ha fet que, de nou, la prova quede limitada a un sol dia de
competició. Tot i això, en aquesta ocasió serà valedora per al
Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana en les
categories Elit i Sub-23. Això garanteix la presència dels
millors corredors de la Comunitat en aquestes categories, a
més d'alguns equips convidats d'altres comunitats, que són

tradicionals en una carrera a la qual mai li han donat
l'esquena, com és el cas del Controlpack-O.C. La Sénia
(anterior Vivers Alcanar), o el Club Ciclista Tarragona, per citar
dos exemples. El dia triat per a la celebració de la prova és el
dissabte 12 de Maig, amb eixida neutralitzada a les 15,15 h.
des de la Plaça Constitució de Benicarló i eixida llançada dos
minuts més tard en la Carretera de Càlig. Els ciclistes haurien
de recórrer 116 km. per les carreteres de la comarca, salvant
pel camí els ports puntuables de muntanya de Cervera (3a) i
La Tafanera (1a), per a arribar de nou, al voltant de les 18,30
h., al Carrer Sant Francesc de Benicarló, on estarà situada la
línia d’arribada. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

LA XXXIX RONDA CICLISTA AL MAESTRAT, EN MARXA

Organitzada per la Unió Ciclista Benicarló, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, el dissabte 5 de
Maig, a les 16,00 h., se celebrarà a Benicarló una reunió de
les Escoles de Ciclisme de la província de Castelló. La prova
es disputarà en el circuit urbà que transcorre per l’avinguda.
València, Carrer Severo Ochoa, Menorca, Eivissa i avinguda
Mallorca. Les inscripcions es realitzaran en el local del Nou
Rayfe, en el carrer Menorca, 8, i participaran totes les escoles
de ciclisme de la província, en proves reservades per a totes
les categories de base en les modalitats de gimcana i carrera. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

REUNIÓ ESCOLES DE CICLISME DE CASTELLÓ 


