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Milers de benicarlandos van matinar dimecres per
acompanyar a Sant Gregori en la tradicional romeria que se
celebra per a commemorar la seua festivitat. 

La processó es forma a les portes de l'església de Sant
Bertomeu a les nou del matí i els romers s'adornen amb la
tradicional paperina de romaní a la solapa. Jornada de festa
local en el municipi, el sant va viure enguany una de les
processons més multitudinàries. I és que les estiuenques
temperatures van animar els veïns a participar en la festa.
També la crisi va ajudar ayté que habitualment els
benicarlandos aprofiten la jornada per a visitar un proper parc
d'atraccions, o es desplaçaven a Castelló i València per a
renovar el vestuari de Primavera-Estiu. Però enguany “cal
estalviar i no estem per a despeses, així que ens quedem a
casa”, explicaven molts d'ells. La romeria i la festa que
s'organitza als voltants de l'ermita va ser l'excusa perfecta per
a eixir de casa. La processó estava encapçalada per
cavalleries i carros, que recordaven el caràcter agrari de la
celebració. 

I és que segons conten les cròniques, una terrible plaga de
llagosta va assotar el camp benicarlando en 1677. Per a
destruir-la es va utilitzar l'aigua de Sant Gregori, bisbe italià
protector de les collites, el crani del qual es conserva en
Sorlada (Navarra). El nou de maig s'abocava aigua sobre la
relíquia. El líquid purificat es repartia després pels camps per
a protegir-los de noves plagues. El sistema sembla que va
ser  tan efectiu a Benicarló que els seus agricultors van acabar
alçant una ermita en el seu honor a les afores de la població.
Malgrat que avui dia les plagues es combaten amb
fitosanitaris, els benicarlandos no han deixat de rendir tribut al
sant. A meitat camí l'associació que organitza l'esdeveniment,

Amics de Sant Gregori, reparteix paperines de confits, en
record de les ofrenes que tradicionalment els nuvis realitzaven
a les seus estimades en aquesta data. A l'arribada de la
romería, es va oficiar una missa de campanya als voltants de
l'ermita del segle XVII, seguida amb gran devoció. I al finalitzar
i per primera vegada, la nounada associació La Sotà va oferir
una mostra de balls populars. Jotes de la població i cants
populars, van ser interpretades en honor al sant, amb gran
gaubança dels ciutadans que van contemplar l'espectacle.
Nombrosos benicarlandos aprofitaven després per a reunir-se
amb familiars i amics i compartir un plat de paella als voltants
de l'ermita. Amb la posta del sol el sant va tornar a la seua
parròquia.

text i foto NATÀLIA SANZ

SANT GREGORI, BISBE DEL CAMP BENICARLANDO
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En plena crisi ens preocupem dels nostres aturats.
Ja era hora. Ningú va aplicar polítiques de prevenció
quan tocava. Ara, a corre-cuita, ens adonem que tenim
més de la meitat de la població a l’atur, sense feina i
sense recursos. 

Adéu al SERVEF
L'ajuntament de Benicarló ha sol·licitat la instal·lació d'un

punt d’atenció del Servef en les dependències municipals.
Ho ha fet després que les últimes retallades de la Generalitat
Valenciana s'haja emportat per endavant l'oficina que
l'organisme tenia en la nostra ciutat. Així, les dependències
romanen tancades al públic i, com explica un cartell a la
porta, els usuaris han de desplaçar-se a l'oficina central de
Vinaròs o a d’altres punts del municipi. La intenció de l'equip
de govern és “facilitar els tràmits als usuaris i que no s'hàgen
de desplaçar a Vinaròs”, va explicar Juan Manuel Urquizu,
regidor de Promoció Econòmica. Des d'aquest punt es
podran fer totes les gestions relacionades amb la demanda
d'ocupació, des de consultar ofertes de treball, inscriure's a
cursos de formació, presentar documentació o consultar
dades. 

Les dades
Segons les últimes dades, de principis del mes d'abril, a

Benicarló existeixen 2.759 persones aturades, de les quals
1.288 són dones i 1.471, homes. La xifra suposa un augment
d’un 4,31% respecte al mes anterior, tot i que al sector
hostaler comença la temporada. I és un augment significatiu
des de l’inici de la crisi econòmica. Al 2006, hi havia a la
nostra ciutat 661 aturats. Un any després la xifra
augmentava fins als 825, mentre que al 2008 arribava ja als
1.550. Quasi el doble estava registrat a l’Inem en el 2009: la

xifra pujava fins als 2.221 benicarlandos.  El sector d’edat
més castigat per l’atur és el d’entre 25 i 44 anys, en el que
homes i dones van parells. Però on més ha augmentat la
desocupació és en el de majors de 45 anys. Per sectors, el
de Serveis és el més castigat, seguit per la indústria i la
construcció. L’agricultura manté les taxes d’ocupació com
pot. 

Què fem?
A tots ells van dirigides les accions que s’emprenen des

del àrea de Promoció Econòmica, creada en aquesta
legislatura. Els dos objectius a més curt termini han estat la
creació del Consell de Desenvolupament Local i el Viver
d'Empreses. Sobre els dos explicava l’edil que “ja s’estan
redactant els estatuts i la intenció és que passen per
comissió i ple aquest mateix mes”. La intenció és “donar
cabuda a la més àmplia representació empresarial de la
ciutat que siga possible”, que gestionaran i tractaran temes
relacionats amb la creació d'ocupació. La constitució
d'aquest consell duu parell la creació de l'Observatori de
l'Ocupació, amb el qual “s'intentarà mesurar de forma més
ajustada” la casuística de l'atur en la ciutat. I és que malgrat
que Urquizu va assenyalar que els índexs de l'atur són del
voltant del 25% “dins dels límits de la resta de la província”,
la crisi ha pegat fort en els sectors de la construcció i del
moble. 

Per a intentar pal·liar els danys derivats de la conjuntura
econòmica, també està entre els objectius de l'edil la creació
d'un Viver d'Empreses. “En menys d'un mes sabrem si tenim
plena disponibilitat del local i les condicions per a crear-lo”,
va detallar Urquizu. El local acollirà “dos o tres despatxos i
zones més àmplies i amb potència elèctrica, per a instal·lar
empreses de base industrial o tecnològica”. El consistori
s'encarregarà de dotar els espais que es posaran a la
disposició de les empreses i de gestionar els recursos. 

text REDACCIÓ

Aturats... Les conseqüències d’un rècord vergonyós

Avui, quan em poso a escriure aquests línies és dimecres,
dia de Sant Gregori, i festiu al nostre poble. Òbviament això
que acabo d’escriure és una obvietat tan òbvia que me
l’hagués pogut estalviar, perquè ara els de sempre pensaran
que tot això ho faig per tal d’omplir línies i acabar ben aviat
sense aportar res de nou. Cadascú és lliure de pensar allò
que vulga, perquè tot i que el pensament no fa delictes, no
està de més recordar que si que fa pecats. Tot això que he
escrit fins ara no tindria cap importància si no fora perquè
avui tinc una notícia tan bona com impactant per al futbol del
nostre poble. Suposo que el dia que aquest pamflet sortirà al
carrer, tot això ja serà públic i notori i s’haurà perdut tot allò
que en aquest moment té de novetat i immediatesa. Però no
puc fer una altra cosa, així que jo ho diré per tal que quede
constància escrita en aquest mitjà del que ha passat. 

Després d’una reunió al màxim nivell futbolístic local que
es va celebrar ahir dimarts, allò que tots esperàvem es va fer
realitat. Si no hi ha una sorpresa d’última hora, la temporada
vinent el nostre estimat CDB militarà a la regional preferent,
ocupant la plaça de l’altre equip que actualment hi ha al
poble. Sense cap mena de dubte, és una magnífica notícia
per al futbol local, que veurà com les coses tornen al seu lloc
i desapareixen aventures –legítimes, per suposat- per a
unificar-ho tot. Ara mateix desconec els detalls de l’operació,
encara que segurament el president serà Juanpas. No sé ni
com quedarà el cos tècnic, ni la plantilla, ni la junta directiva.
No tinc cap dubte que s’imposarà el seny i tot es farà amb
l’objectiu d’afavorir al màxim el nostre club. Ara podria fer un
panegíric al respecte, però no ho faré perquè ni és el
moment ni tinc ganes. També podria donar la meua opinió
sobre el cos tècnic, la seua composició i la línia a seguir.
Però tampoc no ho faré. No diré res més. De moment em
quedo amb aquesta informació tan valuosa que els he donat

i ara només cal esperar esdeveniments i veure per on van
les línies mestres d’aquest projecte futbolístic. No cal dir
que, a mesura que arriben al meu coneixement notícies al
respecte, vostès seran informats amb tota la rapidesa que
permet una publicació setmanal. Per això no he emprat la
paraula “puntualment”, perquè una notícia que es produeix,
per exemple, dissabte i que es publica divendres de la
setmana següent, no va precisament sobrada de puntualitat.

Feta aquesta important introducció, ara hauria de parlar
d’allò que va succeir diumenge passat al camp d’un equip
que es diu el Benicense, i que podríem dir que és un altre
equip que hi ha a la ciutat de Benicàssim. El partit es va
celebrar a un camp que es diu “Torre San Vicente”, que es
caracteritza, entre altre coses, per ser de gespa artificial amb
una quantitat excessiva de cautxú, i perquè al seu costat hi
ha un velòdrom dins del quan s’han instal·lat quatre pistes de
tennis, pintades de colors diferents. També hi ha una piscina
i un pavelló cobert. En aquest entorn, els nostres van
demostrar, una vegada més, que no mereixen el lloc que
ocupen a la classificació i com, de vegades, el futbol és
profundament injust. Els nostres jugadors es van dedicar a
fer allò que saben, que no és una altra cosa que jugar a
futbol. Així, el resultat va reflectir allò que va succeir al camp:
dos a cinc a favor dels nostres amb un hartric (o triplete
segons alguns periodistes indocumentats) aconseguit per
Guillermo Colom. 

Ara només ens queda un partit el proper diumenge contra
el Canet, que ens porta la barbaritat de set punts d’avantatge
i que, en cap cas, no el podem atrapar. Per la nostra part,
una victòria ens podria col·locar en el cinquè lloc de la
classificació si es produeix una carambola múltiple i perden
els cinc equips que portem per davant. En el pitjor dels
casos, ocuparíem la desena posició.

Com encara no sé com es farà això de la fusió o absorció
de clubs, no sé com quedarà la cosa ni si es mantindrà
l’equip de primera regional. En fi, que la propera setmana, a
més a més d’escriure la crònica del darrer partit de la
temporada, potser els podré donar algun detall més del que
ens vindrà.                 

FUMATA BLANCA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La temporada 2011/12 ha finalitzat amb un gran triomf, en
la lliga de Pádel de les Terres de l´Ebre, per a l'equip del Club
de Tennis Benicarló, aconseguint el títol de la Lliga i el de la
Copa, davant l'equip de l´Hospitalet per 3 victòries a 2.

L'equip capitanejat per Guillermo Palau, duu competint des
del passat mes de setembre per a situar-se en el més alt, i el
passat cap de setmana va concloure aquesta gran lliga i copa
que tant ha costat guanyar. L’equip està format per Nuria Ortiz,
Marga Febrer, Ginés Pérez, Pepe Gil, Juan Gallardo, Jordi
Igual, Sara Celma i Carlos Febrer. L'equip benicarlando,
després de guanyar la lliga, ascendeix al quadre d'honor de la
primera divisió i el pròxim any podran jugar contra grans
equips com el Johnny Muntanyès A, Cambrils o Vinaròs A.
Una gran fita per a l’equip de Benicarló atés que cada vegada
hi ha més gent que juga al pádel i així poden participar en més

tornejos per la zona de l'Ebre perquè anteriorment no podien
participar en la competició de pàdel en aquestes zones.

text i foto VICENT FERRER

L’equip de pàdel del Club de Tennis Benicarló guanyador de la Lliga



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

La formació
Però mentre aquests recursos

s’engeguen, des de l’àrea se segueix
treballant en la formació dels aturats
de la ciutat i la gestió d'ofertes
d'ocupació. Així, l'edil va assenyalar
que en els quatre primers mesos de
l'any s'han gestionat nou ofertes de
treball “d'empreses de la comarca, el
que és molt important”. A més, estan
en marxa una sèrie de cursos que
completen la formació dels aturats i
ajuden a augmentar les seues
expectatives a l'hora de cercar
ocupació. Tot es gestiona des del
departament de Desenvolupament
Local de l'Ajuntament, una àrea que
depèn de la Regidoria de Promoció
Econòmica i que des de 2009
gestiona un projecte de prospecció
empresarial per a conèixer de primera
mà les necessitats del teixit
empresarial a nivell de formació i de
personal. 

Paral·lelament, el departament
també treballa en l'organització de
cursos de formació destinats a
autònoms i a persones desocupades
per tal de millorar les seues capacitats
i incrementar la productivitat en les
empreses. Un dels cursos més
interessants que s'ha programat serà
un taller de noves tecnologies que
pretén dotar els assistents de les
ferraments i els coneixements que els
permeten consolidar la seua idea
d'autoocupació, posant especial
èmfasi a l’ús d'Internet a l'hora de
dissenyar, organitzar i elaborar un pla
d'empresa, així com fer-se visible a
través de l'espai web. El curs
s'impartirà del 21 al 25 de maig en 5
sessions de 5 hores al Centre Integrat
Públic de Formació Professional (av.
de les Corts Valencianes, 2). Les
inscripcions es poden realitzar al
departament de Desenvolupament
Local (carrer de Ferreres Bretó, 10,
planta baixa) o bé es pot descarregar
el formulari des del web. El
departament també organitza
periòdicament, amb la col·laboració
de la Diputació, tallers per millorar les
competències en la recerca de treball.
Les properes edicions seran, al mes
de maig, els dies 14, 16 i 18 i, al mes
de juny, els dies 11, 13 i 15.

La conseqüència curiosa:
Benicarló busca Dames de les
Festes Patronals.

Ho fa, per primera vegada en la
història de la ciutat, contrarellotge. El
pròxim 26 de maig és l'elecció de la
reina de les Festes i, o canvien molt
les coses en aquest termini, o la ciutat
veurà com queden desertes diverses
cadires en l'escenari. Álvaro París,
regidor de Festes, va fer una crida a
les joves de la ciutat i va recordar que
“encara estan a temps de presentar-
se”. Ho va fer després de més d'un
mes de recerca incessant de joves
entre les entitats culturals que,
tradicionalment, són les que aporten
representants a les festes. El rigorós
torn establit entre elles, ja que només
vuit entren en la selecció cada any, ha
saltat enguany una vegada i una altra
de deu en deu entitats. “La resposta
de les associacions culturals ha estat
mínima i la de les penyes nul·la,
perquè no han aportat cap dama”, va
lamentar l'edil de Festes, qui no va
voler desvetllar el nombre de joves
que ja han acceptat el repte de la
comissió. Pel que sembla, són només
tres de les nou vacants les que han
decidit assumir la representació
festiva de la ciutat. Així les coses, l'edil
obria la porta a la participació popular
en les Festes i estendrà la mà a les
“joves majors de 18 anys perquè
siguen dames”. El cost econòmic que,

any rere any, han anat assumint i
superant les representants ha fet que
les famílies, en plena recessió
econòmica, no puguen continuar
assumint-lo. I és per això que per
temptar, l'edil va recordar que “l'única
despesa que tenen és el del vestit del
dia de la proclamació, ja que el de
benicarlanda els hi deixa
l'ajuntament”. París espera que la
resposta de les joves benicarlandas
siga unànime a aquesta crida i es
puguen cobrir les vacants existents.
La situació de les màximes
representants no ha parat el treball de
la comissió, renovada al 30% en
aquest exercici “per a buscar nous
actes i altra manera de fer les coses”
, va explicar Raúl García, president de
l'organisme. Ell va ser l'encarregat,
juntament amb l'edil de Festes, de
buscar als nous membres de la
comissió, que se cenyiran al nou
Reglament que en aquests moments
està en exposició al públic. Tots ells
intentaran repartir com bonament
puguen els 180.000 euros amb els
que enguany comptarà la comissió
“per a organitzar les festes patronals i
les de Nadal”. Garcia va assegurar
que enguany “ens hem de cenyir molt,
intentarem fer més actes populars de
cara a la gent i que no es solapen
tants actes” com ocorria altres anys.
Malgrat aquesta reducció “intentarem
no rebaixar la qualitat de les festes”. 

ve de la pàgina anterior

Un any més, i ja en van... , els més menuts del Club Natació
Benicarló van fer una xicoteta exhibició del seu art natatori per
a gaudi de pares i visitants. De la ma de les seues
entrenadores i ajudants del Club, durant una bona estona,
estos menuts ens van delectar amb els diferents estils de
natació, tot i que encara no estan ben definits com pot ser obvi,
demostrant que no li tenen cap por a l’aigua. Des del Club
Natació Benicarló volem donar l’enhorabona a estos menuts
nadadors, que seran el seu futur, perquè continuen així.

text i foto CNB

Els menuts de la casa de cap a l’aigua

Diumenge passat 6 de maig, es va celebrar en les aigües
Santa Pola (Alacant), el selectiu de la Lliga Autonòmica de
Pesca Submarina. Al voltant de 40 submarinistes es van
arribar a la zona d'inscripció; quatre ells del Club de Pesca
Submarina i Apnea Maestrat; per a disputar una prova de cinc
hores, en unes acceptables condicions marítimes, i
històricament marcat per l'escassa captura de peces vàlides,
el que va comportar una dificultat extra a l'hora de trobar-les,
ja que la zona no era coneguda pels benicarlandos.

No obstant això, entre els del Maestrat van destacar els
passadors d'Antonio Arín Compte i de Toni Barberá, que a
priori, i vist les pesqueres presentades pels contrincants,
concedien més que possibilitats d'èxit. Una vegada finalitzat el
pesatge, Antonio Arín Compte es va alçar amb la segona
posició, i Toni Barberá amb la cinquena plaça. Així, i ja
disputades dues de les tres proves que conformen el calendari
autonòmic, tres pescadors de la nostra comarca figuren entre
els deu primers classificats i amb les opcions intactes per a
passar a la gran final de València, a la recerca de les dues
places que donen accés al Campionat d'Espanya.

text i foto VICENT FERRER

El benicarlando Arín Compte aconsegueix 
el segon lloc a l’autonòmic de Pesca submarina d’Alacant
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LOCAL ESPORTS

Amb una climatologia que amenaçava una pluja que,
afortunadament, no va fer acte de presència, es va celebrar a
Benicarló dissabte passat a la tarda, organitzada per la Unión
Ciclista Benicarló, una nova reunió de les Escoles Provincials
de Ciclisme en la qual van prendre part tots els clubs federats
de la província.Com és habitual en aquest tipus de proves, es
va celebrar primer la competició de gimcana, reservada per
als més menuts, amb destacada actuació dels ciclistes de la
Penya Ciclista Benicàssim. A continuació es van disputar les
proves en línia, amb l'última carrera reservada als corredors
de categoria Infantil que va ser tot un espectacle per als
afeccionats ja que Àlex Conesa, dels Animals de Monte, i Oriol
Gómez, del Benivàssim, després d'escapar-se a mitjan prova
es van disputar la victòria final en un emocionant esprint en el
qual es va imposar el primer per escassos centímetres. El
lliurament dels trofeus als vencedors la van realitzar el regidor
d'esports Joaquín Pérez Ollo i les dames de l'entitat Mónica
Mateo i Fátima Virgos. 

Guanyadors per categories:
GIMCANA:
Promeses 1er any: Judit Mulet, Deportes Balaguer

Benicarló.
Promeses 2n any: Ainhoa Sanz, P.C. Benicàssim.
Principiants 1r any: Roberto Merino, Campió Llorens Vila-

real.
Principiants 2n any: Sara Grañana, P.C. Benicàssim.
Alevins 1r any: Alba Gómez, P.C. Benicàssim.
Alevins 2n any: Joan Martínez, Animals de Monte

d’Almassora.
CARRERA:

Promeses 1r any: Miguel Cozar, Animals de Monte
d’Almassora y Judit Mulet, Deportes Balaguer Benicarló. Per
equips, Animals de Monte de Almassora.

Promeses 2n any: Ainhoa Sanz, P.C. Benicàssim.
Principiants 1r año: Roberto Metun, Campió Llorens Vila-

real.
Principiants 2n any: Abel Gordillo, UC Vilanova y Nerea

Fortea. Per  equips, Campió Llorens Vila-real.
Alevins 1r any: Alba Gómez, PC Benicàssim. Por equips

UC Benicarló.
Alevins 2n any: Jacob Blasco, PC Benicàssim. Por equips

PC Benicàssim.
Infantils 1 any: Alex Conesa, Animals de Monte de

Almassora y Sara Pruñonosa. Per equips Animals de Monte
d’Almassora.

Infantils 2n any: Alex Ruiz, PC Niki´s e Isabel Ferreres. Per
equips PC Niki

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Reunió de les escoles de ciclisme a Benicarló

Benicarló redactarà un
informe que arreplegue
diferents solucions per a salvar
la regressió de la costa nord.
Per a fer-lo comptarà amb
l'ajuda de Diego López,
catedràtic de la UJI, que ja es
va encarregar de realitzar un
estudi en el 2004. 

A més ha implicat a pescadors,
bussejadors, veïns “i tots els
agents amb coneixements sobre
la zona que poden aportar punts
de vista diferents”, va explicar
Pedro López, regidor
d'Urbanisme de Benicarló.
L'informe es redactarà al marge
del que realitzarà el Ministeri de
Medi ambient, tal com es van
comprometre els seus
responsables en l'última visita
que van realitzar els
benicarlandos a Madrid. “Farem
propostes i anirem a Madrid, al
ministeri, a dur-les. Està clar que
si nosaltres no fem el treball, serà molt difícil que uns altres
ens ho facen”, va dir. Amb estes intencions, la comitiva es
desplaçava a la zona de Surrach per a iniciar el treball de
camp i prendre les primeres notes. El catedràtic de la UJI va
explicar que “intentarem aprofitar tot el que puguem de l'estudi
anterior, que ens servirà de base” i al que s'unirà “els resultats
de diferents actuacions que s'han realitzat en el litoral en
aquests últims deu anys i que han resultat molt vàlides”. Així,
va recordar intervencions per a frenar la regressió marina
basades en “espigons paral·lels i perpendiculars a la costa, un
poc més llargs del que es feien abans i en forma de” z que
ajuden que les ones trenquen dins del mar i no sobre la costa. 

López va recordar que la costa nord de Benicarló és “un
piedemonte format per materials del Quaternari que són com

fang per a la mar a causa de la seua fragilitat. A favor de les
actuacions el catedràtic va assenyalar que “la batimetria en
aquesta zona és baixa, pel que es poden fer moltes coses”
malgrat que la zona “està molt impactada”. Tant és així que
l'expert va afirmar que “des de l'any 45 la regressió s'ha menjat
més de mig metre a l'any, el que significa que hem perdut més
de cinquanta metres. Això és una barbaritat”. El catedràtic va
afirmar que intentarà tenir llest l'informe “com més prompte
millor perquè sé que hi ha pressa”. I és que com va recordar
l'alcalde, Marcelino Domingo, “hi ha compromesos 700.000
euros en obres d'emergència per a enguany, que no volem
perdre”. És per això que “només tinguem llest l'informe,
tornarem a anar A Madrid i ho posarem damunt de la taula,
perquè comencen a treballar”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

INFORME VEÏNAL PER SALVAR LA COSTA NORD

Diversos estudiants d'Informàtica i Atenció Sociosanitaria
dels instituts de Benicarló realitzen pràctiques en el centre
ocupacional El Maestrat gràcies als convenis de col·laboració
subscrits amb l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb
Discapacitat i Acció Social. Així, els alumnes desenvolupen
competències professionals en contextos laborals vinculats
amb la seua formació, el que els permet aplicar els seus
coneixements i habilitats, així com les diferents actituds
adquirides en l'aula. De fet, entre els treballs ja realitzats per

aquests alumnes destaquen la digitalització de les antigues
fotos de les activitats portades a terme des de l'obertura del
centre en 1988, el reciclat d'ordinadors donats per empreses
per a la utilització per part dels usuaris en l'Aula d'Informàtica
i, com a novetat, col·laboraràn amb el departament de
sistemes informàtics de l’Ivadis. Aquesta iniciativa obre les
portes a noves especialitats dels instituts que poden beneficiar
la gestió, millora i innovació en els centres i serveis de l'Institut
Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció
Social. Dos estudiants del Cicle d'Informàtica de l'IES Joan
Coromines de Benicarló estan realitzant actualment les seues
pràctiques laborals en el recinte. 

text NATÀLIA SANZ

PRÀCTIQUES LABORALS A L’IVADIS
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Benicarló tindrà acabat el tram de la carretera de Càlig
aquest estiu. És el termini que va donar el Secretari
autonòmic d'Infraestructures, Victoriano Sánchez-
Barcáiztegui, durant la visita d'obres que va realitzar als
treballs que s'estan executant en el tram del vial que
comunica el Polígon Industrial El Collet amb el nucli urbà. 

En aquests moments s'està realitzant “el fresat del ferm,
per a col·locar el nou damunt. Açò significa el principi del final
dels treballs”, va indicar el secretari autonòmic, qui va
qualificar l'avanç dels treballs com “satisfactori”. De fet,
malgrat el modificat del projecte original les obres avancen a
bon ritme, almenys en el tram corresponent al polígon
industrial. El consistori va sol·licitar que “es posara via de
servei en les dues direccions” atenent a l'existència
d'empreses en aquest tram que necessiten sortejar el trànsit
de la carretera per a poder circular amb més agilitat. A més,
està prevista la construcció d'un carril bici en ambdues
direccions per a atendre una altra de les peticions del
consistori. El secretari autonòmic va recordar que la
construcció d'aquestes vies de servei està condicionada “a la

reculada de les tanques de les fàbriques” que han de cedir els
metres pactats per a executar el vial. 

La nova carretera contempla el desdoblament en el tram
del polígon industrial i l'ampliació de la calçada i control
d'accessos en el tram final de la mateixa. La secció de
duplicació consisteix en dues calçades de vuit metres, amb
mitjana i vorals. Queda pendent de solució el estrangulament
de la carretera en dos trams: els passos inferiors a l'altura de
la via d’Adif i l'actual N340. Sobre el primer el secretari
autonòmic va assegurar que “no té possibilitats d'ampliació i
estem estudiant la millor solució”. I sobre el segon dels
problemes l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo, va
recordar que se solucionarà “quan la carretera pase a
propietat municipal” i es reconvertisca en bulevard. Això no
serà almenys fins al 2016, l'última data que els pressupostos
generals de l'estat contemplen amb dotació per a executar
l'actual variant. En qualsevol cas Domingo es va mostrar
satisfet amb els treballs que s'estan realitzant i va assegurar
que “som pràcticament l'únic poble que s'estan fent obres de
tota la província”. L'afirmació, no obstant això, no va amagar el
deixe d'amargor ja que Benicarló “donada l'actual situació
econòmica” veu allunyar-se la possibilitat d'executar la
carretera Benicarló-Peníscola.

text NATÀLIA SANZ

OBRES: TRAM DE LA CARRETERA DE CÀLIG, ACABADA A L’ESTIU

El darrer disc de Pep Gimeno "Botifarra", que es
titula Te'n cantaré més de mil, té un dibuix a la coberta
que, un cop desplegat, mostra al propi cantador
cantant, amb els peus ben afermats a terra. Tan ben
posats estan els peus, que ja no són peus, sinó arrels
que s'enfonsen en la terra. La metàfora és evident:
Gimeno s'alimenta de la tradició popular per al seu
cant, ben arrelat en la cultura del país. 

Més de dues-centes persones es van convocar en el
concert que va oferir Pep Botifarra divendres passat a
l'auditori de Benicarló, organitzat per l'Associació Cultural
Alambor, que enguany celebra el seu vint-i-cinqué
aniversari. Després d'un parlament compromés per part
d'Àlvar Anyó, la rondalla va interpretar el primer tema,
instrumental. Tot seguit, va aparéixer Pep. I es va posar el
públic a la butxaca de seguida. La seua veu poderosa,
sòlida, però plena de matisos i inflexions, va oferir amb
solvència jotes, versaes, romanços, cants de batre i altres
peces tretes del més profund de la cultura musical
valenciana.

Però el Botifarra no és només un cantador. És també
un veritable joglar, un showman de la cultura popular, un
home amb una capacitat enorme per a omplir l'escenari. I
l'ompli amb la sola virtut de la paraula. Dites, refranys,
històries, anècdotes, facècies, embarbussaments,
omplien els espais entre cançó i cançó, entre les rialles
del públic, que anava establint una afable complicitat amb
Pep Gimeno i els músics que l'acompanyaven. Una
complicitat no exempta d'admiració, davant la prodigiosa
memòria i capacitat verbal demostrada pel Botifarra.

La cirereta local, o comarcal, del recital va ser la
participació de Pere Gumbau, el cantador de Càlig,
excel·lent com sempre. Va ser un moment
d'agermanament de la cançó popular de la Costera i la
Ribera amb la del Maestrat i les Terres de l'Ebre.
Musicalment, els músics de la rondalla van estar
magnífics, mostrant una sintonia perfecta amb el Pep. Va
ser un veritable goig, una festa de la paraula cantada i
dita, de la cultura oral del nostre país,que es va demostrar
més viva que mai en la boca de Pep Gimeno. 

El Botifarra i els seus músics van demostrar que la
música popular poc arribar al públic general. Després de
les generoses dues hores que va durar el concert, el
sentiment generalitzat era de satisfacció. Satisfacció per
la bona estona que havíem passat, i pels sentiments
positius associats al fet de ser valencians que el recital
ens havia desvetlat, que no és poc en els temps que
corren. Molta gent m'ha dit que hi tornaran si es presenta
una altra ocasió. Com en la portada del seu disc, el
Botifarra va arribar i va plantar fondes les arrels al nostre
poble.

Botifarra, la paraula viva
text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

PASSAR FACTURA

La corrupció generalitzada que assetja al PP, té en el
cas “EMARSA” un nou episodi vergonyant a València,
mentre els tribunals investiguen el finançament il·legal dels
“populars” i el malbaratament de fons públics en la visita de
Benet XVI.

Doncs bé, les corts “valencianes” han bloquejat
l’assumpció de responsabilitats polítiques –que apunten
directament a l’alcaldesa Rita Barberà- de l’estafa
gegantina de la companyia d’aigües de València i s’han
limitat a “tallar” alguns caps de nivells intermedis
administratius i a autoritzar l’augment desproporcionat dels
rebuts domèstics. Així una factura que, amb anterioritat,
mereixia el tractament de “consum responsable” i una
quota modesta, ara s’ha més que duplicat, pels “impostos”
camuflats, en forma de liquidació del forat negre originat
per la màfia “popular” local.

Per caure la cara de vergonya... als que ni la coneixen:
els del PP.

GRAN NOTÍCIA

Sis mil aturats menys! A bombo i platerets els media del
PP –inclosa TVE- han proclamat els “bons” resultats (!?) de
la política “popular”... que, tot i haver duplicat en pocs
mesos el col·lectiu dels sense feina –dels 3 milions i escaig
de Zapatero als quasi 6 milions de Rajoy-, ha aconseguit
“reduir” l’atur, en la notable (!) xifra de sis mil llocs. Tot un
èxit i tota una heroïcitat que la portantveu Santamaria
–“deslliura’ns de tot mal, amén”- s’ha afanyat a atribuir-se.

La ciutadania comença a estar farta de tants
despropòsits i d’una classe política tan vil.

Eleccions ja!
Marc Antoni Adell
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Prop d'un milió d'euros val la ceràmica valenciana del
segle XVIII que decora la Casa del Marquès de Benicarló.
En concret, 956.164,40 euros concentrats en la seua major
part en la sorprenent cuina que l'edifici conserva. 

La Junta de Béns del Patrimoni Històric espanyol ha emès
un informe de valoració a requeriment de l'ajuntament de
Benicarló, qui manté converses amb l'actual propietari per a
adquirir-lo. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló va
desvetlar el contingut de l'informe, en el qual només es taxa la
ceràmica “perquè consideren que ells no tenen capacitat per a
realitzar estimacions econòmiques sobre l'edifici”. En la cuina,
de 24 metres quadrats, es representen diferents escenes
adaptades a l'arquitectura. El conjunt està atribuït a la
producció del taller de Navarro situat en el carrer Corona de
València i està datat en 1.784 com la ceràmica decorativa
present en la resta de l'edifici. Així, el magne conjunt ceràmic
s'ha valorat tenint en compte “la cuina, capella, soleríes i
contrapetges d'escales, que consideren un unicum de gran
valor i rellevància per al patrimoni espanyol”. De fet, només la
cuina ja constitueix un bé singular. Tant, que un grup d'experts

treballa en la petició que siga declarada Patrimoni de la
Humanitat. De totes les que es van decorar en aqueixa època
utilitzant panells ceràmics amb escenes de la vida quotidiana
en aquest tipus d'espais, únicament dos han sobreviscut in
situ a la Comunitat Valenciana. És per això que la junta de
qualificació s'ha fixat especialment en aquest espai i ha valorat
per escenes el conjunt, determinant per exemple que “l'escena
de l'all-i-oli, composta per 27 rajoles, val 24.300 euros, el
mateix que la del gat i el gos”, va llegir Domingo. La dels criats
rostint un anyell està taxada en 64.800 euros, mentre que “el
sòcol de l’oratori val en el seu conjunt 85.500 euros”. També
entra a valorar la junta espanyola la restauració de les rajoles
que componen el conjunt, deteriorat en algunes zones com els
salons. Així, “calculen que el cost de restauració per rajola és
entre 209 i 480 euros”. El document de valoració ha estat
requerit pel consistori per a “tenir uns indicadors que ens
permeten saber el que tenim entre mans i com podem
negociar amb el propietari”. L'edifici, declarat BIC en el 2007,
podria beneficiar-se de subvencions oficials per la qual cosa
des del consistori “necessitem saber el compromís de les
diferents administracions abans de donar un pas endavant” i
decidir-se a realitzar la inversió. De moment “esperarem a
l'informe que també hem demanat a conselleria de Cultura”
per a reprendre les converses. 

text i foto NATÀLIA SANZ

LA CUINA DEL MILIÓ D’EUROS

La Coalició Compromís pel País
Valencià va reunir els seus militants i
simpatitzants en un dinar celebrat el
dia 4 de maig. L’acte va tindre lloc a la
plaça de les Aules de Castelló de la
Plana a les 13:30 i van acudir vora 500
pesones.

L’aplec va comptar amb la presència
de polítics destacats com Enric
Nomdedéu, Alícia Brancal, Xavi Trenco,
Josep Maria Panyella, Roger Mira,
Alfred Remolar, Ma Gràcia Molés, així
com el Secretari Local del Bloc-
Compromís de Benicarló, Eladi Giner i el
portaveu a l’ajuntament de Benicarló,
Ricardo Mascarell. La figura més
esperada era, sens dubte, Joan Baldoví,
diputat al Congrés per Compromís.
Baldoví va fer un parlament en què
agraïa els presents per haver col·laborat
a fer possible que la formació
valencianista tinguera representació a
Madrid. També va posar èmfasi en totes les dificultats que té
Compromís per a arribar a les institucions, ja que la llei
electoral exigix un 5% dels vots per a obtindre representació i
el partit no té recursos econòmics per a fer front a les
campanyes electorals.

Durant la seua intervenció, Baldoví va parlar entre altres
temes dels incompliments en el tema de les Rodalies Castelló-
Vinaròs per part tant del govern central com autonòmic, i la
falta d'inversió al presupostos de l’estat per a la comarca. A
més va assegurar que vigilarà molt estretament que es pague
d'una vegada als propietaris expropiats per a fer el desviament
de la carretera nacional N-340.

La Coalició Compromís pel País Valencià -integrada pel
BLOC Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i Els
Verds-Esquerra Ecologista- compta amb prop de 400 regidors,
29 alcaldies, sis diputats a les Corts Valencianes, i un diputat
al Congrés dels Diputats. Dirigents destacats de Compromís
són Enric Morera, Josep Maria Panyella, Mònica Oltra, Mireia
Moyà, Fran Ferri, Joan Ribó i Juan Ponce. En les eleccions
generals del 20 de novembre de 2011 Joan Baldoví va ser
elegit diputat per Compromís amb 125.150 vots. Joan Baldoví
va ser el centre dels mitjans de comunicació en el debat
d’investidura de Mariano Rajoy, ja que amb el seu discurs va
enutjar el president del govern en fer una crítica duríssima a la
gestió del PP al País Valencià.

text i foto CC

LA COALICIÓ COMPROMÍS REUNEIX LES SEUES BASES EN UN DINAR A CASTELLÓ

Te trobarem a faltar, Alejandro.

Dissabte passat ens ha deixat Alejandro Gil Beltrán, què
des de 2.005 ha estat el Jutge de Pau suplent de Benicarló,
després d’una llarga malaltia que ell va dur amb el coratge,
la dignitat i la alegria que només ho saben dur les grans
Persones.

Alejandro, home cult i de gran vitalitat, ha estat per
damunt de tot una persona entregada amb passió en tot
allò que va emprendre, tant des de la seva vesant
professional de docent com a la seva vida privada i a la
seva activitat com a Jutge. 

Alejandro tanmateix escrivia un llibre sobre els Ibers que
feia trucs de química o de màgia.   Una “màgia” que va
contagiar a tothom que t’envoltava.

Al Jutjat de Pau de Benicarló trobarem a faltar la teva
saviesa, el teu seny, la teva fortalesa i serenitat davant
l’adversitat però, per sobre de tot, trobarem a faltar el teu
testimoni i el teu somriure i, malgrat que reposaràs al
cementiri del teu Canet natal, com diu la popular cançó de
comiat: Ens has deixat i has marxat lluny d’aquí, però el
record de la Ciutat on vas viure, Benicarló, no l’esborrarà la
pols del camí.

Una abraçada ben forta per a  Mª Teresa, Maite i Marina
i els teus nets als que, de ben segur, els has transmès els
teu grans valors. 

Descansa en pau i amb la nostra gratitud, Alejandro.

Juanma Torres Segarra

Jutge de Pau de Benicarló
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Els alumnes del CEIP Ángel Esteban
podrien traslladar-se al nou col·legi per
Setmana Santa de l'any que ve. El centre ha
començat a construir-se en planta donat que
serà un edifici de construcció
preindustrialitzada. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, i el regidor d'Urbanisme,
Pedro López, han confirmat l'inici de les obres
del nou CEIP Ángel Esteban. Els treballs,
però, no han començat in situ, sinó que el que
ha començat és la fabricació de les planxes de
formigó que donaran forma al centre i que es
col·locaran després, una vegada s'hagen
desbrossat el terrenys que ocuparà el col·legi.

L'alcalde s'ha mostrat molt satisfet per l'inici
dels treballs. "És una gran notícia donada la situació
econòmica que estem patint", ha dit. "Ens hem de felicitar
perquè el CEIP Ángel Esteban serà una realitat ben prompte i
perquè cap xiquet de Benicarló haurà d'anar a classe en aules
prefabricades". Finalment, ha estat la Conselleria d'Educació
la que ha assumit la gestió i el pagament de l'obra del nou
centre escolar en substitució de Ciegsa. Les obres es van
adjudicar el passat mes de desembre a la UTE Valenciana de
Servicios a la Construcción Sl / Celeste Trade SL per un import

de 4.434.194,37 euros, sense IVA. El centre escolar s'ubicarà
al Sector 7, una zona que actualment s'està acabant
d'urbanitzar i que ocupa en total una superfície de terreny de
48.600 metres quadrats. L'obra suposarà la instal·lació de les
xarxes d'aigua, gas, telecomunicacions, enllumenat, energia
elèctrica i també les xarxes de sanejament i drenatge. Ara per
ara, només falta pavimentar alguns carrers i col·locar
l'enllumenat públic.

text NATÀLIA SANZ

L’ÀNGEL ESTEBAN, EN SETMANA SANTA 

Les penyes de
Benicarló van participar
en la plantada de 600
carrasques en un solar
del polígon industrial. La
iniciativa afavorida per la
regidoria de joventut i la
de Medi ambient
pretenia conscienciar i
sensibilitzar als
adolescents i joves de la
ciutat a valorar i
respectar el medi
ambient. L'acte va
comptar amb la
col·laboració de la
coordinadora de penyes
i més d'un centenar de
joves es van bolcar en la
jornada. A partir d'ara
serà l'empresa
concessionària, FCC,
qui s'encarregue del
regadiu semanteniment.

text NATÀLIA SANZ

Plantada de 600 carrasques

Sóc molt sensible jo, senyora
Garcia. La visió a la portada de la
pasada setmana d’uns quants
cadàvers de tord em va deixar
fortament impressionat. D’on han
sortit aquestes fotos, nimalets?
Qui ha tingut el valor
d’assassinar-los i, pitjor encara,
retratar-los en un posat tan
humiliant? Tot una altra cosa,
segur, haguera estat que el
pardals hagueren aparegut ja
fregidets amb alls dins d’una
cassoleta de fang. No es pot anar
per la vida així, agredint les
persones molles amb
instantànies ta, tan...
pornogràfiques? Veien els
desventurats ocells no he pogut
menys que pensar en el nostre
pobre rei. Quina llàstima em fa,
que m’ha dit que no podrà
celebrar les noces d’or de la seua
unió amb aquella senyora tan
simpàtica de Grècia; vaig llegir
no sé on que el nostre cinegètic
monarca s’havia passat per la
pedra (reial pedra) més de mil cinc-
centes femelles. Quin mascle de més
collons. Igual m’he desviat una mica
del tema, però en aquests temps que
corren sempre és bon moment per dir
alguna cosa de ses majestats i ses
famílies, no troba, senyora meua?
Deia que per una vegada coincideixo
plenament amb el contingut de
l’editorial. Tant de populisme no pot
ser bo, si qui ha de donar exemple
perquè la llei es complesca es dedica
a sublevar les masses contra la llei,
estem del tot nets. 

Diuen que els dimecreros es
manifesten contra Maria Ortiz pel
canvi d’ubicació del firat setmanal. És
aquesta una història vella, més vella
que sant Francesc. Som animals de
costums i quan ja estem avesats a
una cosa, ens resulta difícil
emprendre aventures de resultat
incert. No se li ha de pegar més
voltes, aquests senyors del Partit

Popular han guanyat les eleccions i
és parer d’ells i sembla ser que no hi
ha tècnics en contra que s’ha de
traslladar el mercat ambulant, doncs,
au, a traslladar-lo. Quan manen els
altres, ja faran el que voldran, ara
només els queda dir la seua opinió i
fotre’s. Dic jo que la democràcia que
tenim deu ser una cosa així. El gran
moment, amb l’actual sistema, és el
de dipositar el paperet a l’urna. Si qui
guanye no se’n surt de la llei, pot fer a
hores d’ara el que li vinga de gust. Per
exemple, don Mariano el Recorto ha
decidit que todos los viernes un
numerito i todos los viernes un
numerito. Ara a tots aquests que
manen –els del gúrtel i companyia- es
veu que els ha pegat per privatitzar.
Se m’acut a mi que podrien privatitzar
els ajuntaments per exemple. Uns
tècnics prenen unes decisions
tècniques. Els tècnics ja els tenim,
ara, per tant, el que sobren són tots

els polítics que s’enduen un
magnífic jornal a casa que
seria estalviable. Pense-ho,
senyora Garcia. Igual m’he
desviat una mica del tema,
però en aquests temps que
corren sempre és bon
moment per dir alguna cosa
de la classe política i ses
famílies, no troba, senyora
meua? Ja que igual faran el
que voldran, si més no tenim
dret a fotre’ns-en. 

El còmic em sembla
sensacional. El ninot d’un
polític local (quin?)
d’esquena, amb tot lo cul
pelut i esglaiat perquè algú li
vol “retallar” a ell allò que li
deu penjar. El dibuix està molt
bé, però millor haguera pogut
quedar si la perspectiva de
l’escena haguera sigut la
frontal. Li haguérem vist la
cara al graciós de torn. Em
solidaritzo també amb els
tafaners. Aquests xicots que
manen a l’ajuntament o tenen
molt poc coneixement o tenen
molt mala folla; a qui se li acut

amb els temps que corren deixar-se
fer una fotografia amb unes tisores a
la mà? A uns deslligats o a uns
carotes. Vull pensar que són només
deslligadets i avant. I aquesta gent
ens governa, senyor Cuenca? A l’ínclit
faraó ningú l’haguera agarrat en un
renúncio com aquest, bo era ell. Clar,
però l’alcalde i companyia... Per cert,
a la fotografia original es veuen, sí,
quatre regidors amb la simpàtica
posició d’estar retallant i, darrere, com
un espectre, l’incombustible Jaime
Mundo. Una cosa si pensara, bobots,
bobots, aneu fent el pacai i deixant-
vos vore que qualsevol dia us fotran al
carrer i jo, jo seguiré treballant (bona
aquest, eh?) per Benicarló de
València estant. Ai, senyora Garcia.
Igual m’he desviat una mica del tema,
però en aquests temps que corren
sempre és bon moment per dir alguna
cosa de la classe política local i ses
famílies, no troba, senyora meua?

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

text EL LECTOR

Almenys tenim un concert el 12 de maig al mucbe.



n’entén de llengües, sorpresos
perquè els mateixos cartells no els
hem vist, encara, a l’altra sucursal,
la del carrer Joan Carles I. I això que
allí venia de la casa directament!

A Madrid en valencià (i 2)
I ja que parlem dels bancs,

nosaltres, desprès de vore el Titànic
estàvem acostumats a la idea que el
capità és el darrer en abandonar el
vaixell, doncs no. Rodrigo Rato se
n’ha fugit el primer. I així, en
aquesta nova versió bancària del
desastre marítim que és Bankia,
sembla que han estat les rates les
primeres d’abandonar la nau. Com
ja tots els ciutadans sabem, i patim,
allà on hi ha un polític les coses
sempre acaben malament. De Rato

a Oliva i tiro por la pilila. Però no per
a ells precisament que se’n van amb
les butxaques ben plenes. Han
enfonsat les caixes, s’han blindat de
quartos i ens han ofegat a tots. I ni
un a la presó. Quan aprendrem
d’Islàndia!

La pudor
Quina mala pudor fa això! No, no

ens estem referint al contingut del
comentari anterior, que també
podria ser, ens estem referint al
supermegacontenidor que van
plantificar-nos al mercat, d’ús
exclusiu dels venedors, que ja
comencen a xumar-li les entranyes.
I és que alguna cosa no rutlla bé del
tot quan venedors i veïns ja han
començat a queixar-se de la pesta
que fa el susdit emmagatzemador
de restes orgàniques que surten del
mercat. Sembla que no tot eren flors
i violes, ni aromes del camp ni Heno

de Pravia. En fi, que de cara a l’estiu
i la caloreta que ens espera o el
buiden més a sovintet, amb una
bona neteja diària, o hauran de
gastar en ambientadors el que no
tenen. 

Sant Gregori
Ja l’hem tornat a tenir ací i com

sempre amb la romeria de
seguidors i fidels que l’acompanya.
Ara, algú podria pensar una miqueta
i posar els cavalls i els carros al
darrere? A vore, no és que hagen de
fer de “cotxe escoba”, no, que eixa
no és la seua funció, tot i que podria
ser una idea, el que volem fer és
conscienciar els organitzadors que
amb la gent que circula, amb mirar
al davant ja en tens més que prou.
Si es pot evitar, no caldria haver
d’anar mirant al terra per vore si
xafes una merda de cavall. Ja
sabem que xafar una merda porta
sort... però no cal tant. I és que
tampoc passaria res si ho feren a
l’inrevés. Segurament tots estarien
contents... i amb les sabates més
netes.

Sant Gregori (2)
Per cert, parlant de la romeria

que enguany, al no ser
precampanya electoral, ja ens
pensàvem que a aniríem més
tranquils i “trobaríem a faltar” (és un
eufmisme), la desfilada de càrrecs
dels partits polítics: diputats,
senadors, subdelegats, candidats a
les primàries de no se què, etc...
Pos no, nuestro goso en un poso,

que diría un castiso. Els PePeros
han desembarcat amb diputats
provincials i autonòmics, a més d’un
secretari autonòmic, el de Turisme.
També s’han sumat a la romeria la
directora general de L’Ivadis i dos
diputats provincials. Això sí, a qui
hem trobat a faltar és a Jaime
Mundo. I als Mossens, que tampoc
pugen caminant... com hauria de
ser. Ells van motoritzats!!! I com
explicàvem abans, xumeles a go-gó
pel camí. Els romers diuen que és
l’única romeria que va a l’inrevés:
davant els cavalls i carros, i darrera
la gent xafant totes les merdes.

Sant Gregori (i 3)
Ara, molta gent a la romeria. La

crisi sembla beneficia Sant Gregori,
perquè la gent no se n’ha anat com
era costum a port Aventura i, molt
menys, a El Corte Inglés a encetar
la temporada primavera-verano, ni
al centre comercial de Castelló. No
hi ha diners: era més barat pagar un
euro per la paella de Sant Gregori. A
més, hem vist a un conegut membre
d’este consell de redacció pujar amb
moto a Sant Gregori i a altre...
passar per damunt! Si és que ja no
respectem ni als sants!!!

ve de la pàgina anterior
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La majoria d'ells es van asseure dimarts per primera
vegada davant un ordinador i no sabien ni com s'engegava.
Il·lusionades, María i Pepi miraven a la pantalla i l'estudiaven
mentre esperaven pacientment que els monitors els donaren
les primeres indicacions. Comparant, van descobrir que “jo no
tinc botons com té el teu” i van soltar a primera riallada quan
el professor els va indicar que “uns ordinadors els tenen en el
lateral, amagats, i altres de front”. Nervioses com qualsevol
alumne en el seu primer dia de classe, als seus quasi setanta
anys (no confessen per coqueteria la xifra exacta), no tenen
por a enfrontar-se a les noves tecnologies. És més, elles i
quasi cinquanta jubilats més han “reclamat de forma constant
a l'ajuntament que els posem ordinadors per a navegar per
Internet”, va confessar l'edil de Benestar Social, Sarah Vallés. 

El Centre de Majors de Benicarló va acollir  la primera
sessió del curs d'iniciació a les noves tecnologies, destinat als
usuaris de les instal·lacions. L'esdeveniment va ser possible
gràcies a la implicació de diversos factors. La regidoria de
Benestar Social es va posar en contacte amb la d'Informàtica,
que va “decidir reciclar ordinadors de l'ajuntament que ja no
valen per a ús professional, però que perfectament
compleixen el paper que tindran ací”, va desvetlar l'edil
d'Informàtica, Álvaro París. Sis ordinadors perfectament
alineats perquè els 48 usuaris del centre que participaran en
aquesta primera aventura puguen utilitzar-los. Però clar, el
següent pas era que ho saberen fer funcionar. 

I per a això es van posar en contacte amb l'IES Joan
Coromines perquè a través del programa CCP, facilitara dos
alumnes que s'encarregaren d'impartir el curs. Així, “gràcies a
les pràctiques professionals que han de desenvolupar de 150
hores, estaran en contacte amb el món real”, va detallar el

tutor, Marcos Octavio. I tal dit tal fet. Davant una gran
expectació mediàtica, el primer torn va iniciar ahir les classes
amb gran il·lusió ja que “encara que no tinc ordinador a casa,
em fa il·lusió aprendre per a poder compartir-lo amb els meus
néts”, assegurava Ramón. Van ser les professores les
encarregades d'ensenyar-los els primers passos, entre els
quals es trobaven com agafar el ratolí. L'inici de sessió va ser
interminable per a molts, que només tenien ganes de navegar
per Internet i descobrir “els periòdics, viatges i cançons com
els que m'ensenya el meu net”, afirmava Pepe. Al seu costat
Santiago no llevava ull a la pantalla. Un món nou, a colp de
clic, s'obria davant d’ell.

text NATÀLIA SANZ

CURSOS D’INFORMÀTICA PER A LA GENT GRAN



Dia de la mare al facebook
Tafaners de mena com som, ens

vam delectar amb la tertúlia
gastronòmica que corria pel
facebook el passat dia de la mare.
Entre polítics, canallesca i gent
diversa no cal dir que a més d’un se
li feia la boca aigua llegint els
comentaris que hi corrien sobre les
diverses receptes familiars. Això sí,
alguns van tenir més sort que altres
i van poder dinar debades a casa
d’un o altre fill que els hi va fer el
dinar. Certament això del facebook
dóna per a molt... fins i tot per a
tafanejar. Tot i que siga sense faltar
ningú, i amb un somriure, també
estaria bé provar algun dels
pastissets de la número 1 socialista,
Miralles. I és que pel que s’olorava,
devien ser bons. En fi, que visca les
mares! Que per això venia la
tafaneria.

Més facebook
Osti tu quin embolic de paraules.

Sembla que aquesta gent de La Veu

són tots uns especialistes en
llengua. Bé, en llengües, per a ser
més específics. I és que l’altra
romeria de fa una setmana en la que
van anar col·laboradors d’esta casa
té seguidors de tot arreu que deixen
el seu parer al facebook... en el seu
idioma. I els d’ací, ho tradueixen.
Així, al “nice photos!” d’un amic,
suposem del Nepal, li contesta el
caminante Tonyo  en àrab, que torna
a contestar amb un “namaste for
daree”, i que li demanen al
caminante que ho traduïsca,
“Salutacions per al baraba”, que no
sabem què ni qui és, fins que arriba
a la nostra intrèpida reportera i diu
“xiquet!!!”. En fi que tenim molt clar
que això del facebook és
intercultural de totes, totes, però que
li cal un traductor especialitzat. A no
ser que tingues algú de La Veu.
Poliglots, es diu així, que són
alguns!

Dimecreros
Mireu que sona malament

aquesta paraula. A vore, no volem
ací fer una classe pràctica de
toponímia de venda ambulant però,
esta gent de La Veu s’ho podria fer
mirar de tant en tant per utilitzar
paraules, diguem, més elegants, per
anomenar als venedors ambulants
del dimecres. Tot i això, també cal
dir que és així com popularment
se’ls coneix i, tal volta per això,
devien usar aquesta expressió la
gent de La Veu. De mestres, n’hi ha
a les escoles.

Dimecreros (i 2)
I ja que parlem d’aquesta gent és

bo remarcar com aquest col·lectiu li
ha recordat a la regidora de comerç,
la senyora Ortiz, que ells no estan
disposats a fer de conillets d’índies
del seu deliris. Certament, la
regidora en qüestió té raó quan
afirma que cap informe demanat, i
redemanat als tècnics, l’obligava a
res (de fet, cada vegada que li’n
feien un que no li agradava, en
demanava un altre a vore si deia el
contrari!) Els informes dels tècnics,
com sabeu, i si no us ho expliquem,
són això, informes i, tot i tenir més
raó que un sant en la majoria dels
casos, depenen de la potestat del
polític per fer-se efectius, i aquest
se’ls pot saltar a la torera o passar-
se’ls pel forro de l’entrecuix, quan i
com vulga. Això és la política... el

gobierno de los mejores, que deia el
clàssic!

Formiguetes rosegadores
Heu vist el cartell que acompanya

aquesta xicoteta tafaneria? Sí, eixe

que diu que por “deficiencias

técnicas el registro estará ubicado

en el área de cultura”. Doncs, no, no
és que al registre necessiten una
mica més de cultura, no.
Deficiències, tal volta n’hi haja, però
no són precisament culturals,
sembla que podrien ser estructurals.
I és que, segons pareix, de matí
mañana, com solen dir ací, a l’obrir
la porta es van trobar el despatx ple
a vessar d’aquestes xicotetes
formiguetes, rosegadores,
conegudes com tèrmits. Així que
van haver de tancar a correcuita,
fugir i anar-se’n a l’altre costat de
l’edifici. Enteneu això de les
deficiències... estructurals? I és que
qualsevol dia s’enfonsa la casa de la
Baronessa. El corc se la menja. 

Formiguetes rosegadores (i 2)
Per cert, a la casa de la

Baronessa no li van fer fa poc un
tractament contra aquests insectes?
Sembla que en algun calaix se’n
devien haver deixat alguna i ara,
amb el bon temps... aquests bitxets
trauen la fam i, ala, a rosegar! I és
que sembla que pel subsòl local, a
banda de rates i cuques, també
tenim tèrmits. No ens privem de res!
Per cert, un aclariment, tot i que les
hem tractat de formigues, els
tèrmits, ni ho són, ni estan
emparentades evolutivament amb
les formigues. Aquestes últimes són
himenòpters i els rosegadors són
isòpters. Queda clar, no? L’únic que
tenen en comú és una semblança
superficial. Apa, ací queda aquesta
classe magistral!

A Madrid en valencià
És curiós açò que us contem.

Sorpresos ens hem quedat uns
tafaners en veure com a l’antiga
sucursal de Caja Madrid, ara
Bankia, de la plaça del Mercat, els
cartell de propaganda que hi ha
penjats són... en valencià. A vore,
sorpresos, no perquè els hi posen
en valencià, que no ens estranya
tenint en compte que la pela no

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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L’endemà de l’1 de maig –dia de descans per a uns, de

lluita per a altres, de desconcert per a tots davant de les

retallades salvatges als serveis bàsics i a les condicions laborals

dels qui encara treballen-, els senyors del Banc Central Europeu

van fer una de les seves sessions de treball a Barcelona. Els

controls policials desmesurats a les fronteres –deixant sense

efecte la lliure circulació de ciutadans entre països europeus

suposadament agermanats- i l’ocupació quasi militar de  la ciutat

-els carrers, els metros, l’aire amb els helicòpters, etc, etc-

evidencien la  seva por a les protestes, el seu pànic a veure en

directe les queixes de la ciutadania. Està ben clar   que aquests

senyors –els qui remenen les cireres a Europa i els seus

amiguets i estrets col·laboradors del govern català i espanyol-

necessiten molta, molta,  protecció, no sigui que en algun

moment alguns ciutadans indignats,profundament decebuts i

seriosament preocupats per la continuïtat de la  seva  feina, pels

drets socials  que es van retallant, per la pèrdua de la qualitat de

la sanitat i de  l’educació públiques  i per moltes altres coses els

cantin les quaranta de viva veu. Calia, doncs , que el senyor

Mario Draghi i els seus amics Rajoy, de Guindos i Mas

estiguessin ben allunyats del poble –que, ja se sap, és incult, fa

pudor o simplement es deixa manipular per quatre exaltats. Sí,

els nostres redemptors, els qui ens han de treure de la crisi, els

qui ens asseguren que amb el nostre esforç farem que les coses

vagin cap a millor, s’han de reunir sota una protecció policial –en

podríem dir que militar- perquè no les tenen totes. Els fets no

enganyen.

No cal repetir aquí el discurs del senyor Mario Draghi ni dels

seus col·laboradors autòctons. La canterella –i la seva trista

plasmació a la realitat- és clara: s’està fent bé la feina però

encara cal que les tisores treballin més a fons. Confesso que

desconec si el senyor Draghi i els seus amiguets catalans i

espanyols tenen antecedents familiars dedicats a la costura i a

l’art de retallar bé les peces. Però el que tots sabem és  que el

seu neoliberalisme ferotge,descarat, sense complexos defensa

un model de societat –un model d’Europa, que ja es definia en la

Constitució europea que ens van voler vendre- que posa el

benestar de la ciutadania al servei dels interessos dels

poderosos, dels qui controlen la cosa dels euros. I ara, amb el

pretext de la crisi –que, per cert, qui l’ha desencadenada?- estan

ben rumbosos aplicant retallades en elements bàsics d’una

societat que es consideri mínimament digna, mínimament

democràtica de veritat. I, ai las, en aquesta defensa abrandada

del senyor Draghi de la retallada del dèficit públic no en diu res

de la brutal despesa armamentística espanyola ni dels projectes

meravellosos de fer arribar l’AVE a Galícia. Però, ben mirat, i en

sóc conscient, no estic dient en aquestes ratlles res de nou, res

que no sigui ja ben sabut.

Però de la sessió de treball del Banc Central Europeu a

Barcelona em queden alguns dubtes. Per exemple: ¿quin va ser

el menú del sopar de treball que van fer al Palau de

Pedralbes?¿Quants comensals van compartir tan il·lustre taula?

¿¿Quant ens va costar a tots cada cobert? ¿Quants diners puja

la despesa en mitjans policials extraordinaris per protegir els

manaires del seu perillós poble? ¿A quin hotel de vés a saber

quantes estrelles va descansar la comitiva? Són, en sóc

conscient, preguntes ingènues. Seria bonic que tinguessin el

gest estètic d’aplicar l’austeritat en les seves formes, en els seus

actes. Està clar que el seu convenciment en la voluntat de

debilitar els serveis públics i d’afavorir els interessos dels sectors

privats no demana gestos superflus. Qui mana, mana. I la resta,

que s’espavili o ‘aguanti. Però aleshores que ningú es queixi de

la pèrdua de credibilitat dels governants i dels alts responsables

de les institucions. Que els aprofiti el seu sopar. O no.

Un sopar particular

text  JOAN HERAS

Fronteres

9 de maig, Dia d'Europa 

El dia 9 de maig celebrem la festivitat local de Sant
Gregori a la nostra població, però també és un dia
important dins de la Unió Europea, ja que aquest any s´ha
celebrat l´11è aniversari  de la seua creació.

Les idees en les quals es basa la Unió Europea es van
plantejar per primera vegada el 9 de maig de 1950 en un
discurs del llavors Ministre d'Afers exteriors francès, Robert
Schuman .Aquesta data es commemora avui dia com
moment clau de la creació de la UE. 

El 9 de maig, Dia d'Europa, se celebra l'aniversari de la
"declaració de Schuman. En un discurs pronunciat en 1950
a París, Robert Schuman —Ministre d'Afers exteriors
francès— va proposar una nova forma de cooperació
política per a Europa que fes impensable una guerra entre
els països que la componen. 

La seva visió consistia a crear una institució
supranacional europea que gestionés la producció
conjunta de carbó i acer. El Tractat pel qual es creava
aquesta entitat es va signar menys d'un any després i va
entrar en vigor al juliol de 1952. 

En una cimera de la UE que va tenir lloc a Milà en 1985
es va decidir que el 9 de maig se celebrés el "Dia
d'Europa". El Dia d'Europa està marcat per diverses
activitats i actes festius la fi dels quals és acostar més les
institucions europees a la gent i estrènyer els llaços entre
els pobles que componenla UE.

La proposta de Schuman es considera el començament
del que avui anomenem dia d´Europa que avui coneixem
com Unió Europea.

Text traduït i adaptat de la Unió Europea.

Xavi Salán (Professor d´anglés al CIPFP Benicarló)



M I S C E L · L À N I A

Credibilitat institucional

Es fan cursets de formació per buscar un treball que no
existeix... perquè ningú es preocupa de crear-lo. Eixa és la
realitat més crua d’esta crisi econòmica galopant creada
artificialment per polítics i banquers ineptes i corruptes. Es
pot dir més alt però no més clar.

Fa un parell de mesos, tancava les seues portes a
Benicarló l’Aidima, l’Institut Tecnològic de la Fusta. Sí, aquell
on hi era el que és ara el nostre regidor a l’ajuntament al nou
departament creat per a ell...de Promoció Econòmica. I per
si amb això no en teníem poc, de com ens arriben de
maldades, ara, a  més, ens tanquen el Servef, l’oficina
d’ocupació que gestionava la Generalitat Valenciana a la
nostra ciutat. Sí, l’oficina que, se suposa, hauria de buscar
el treball als desocupats.

Senyors meus, com hem de creure que els polítics que
ens governen ens han de trobar llocs de treball si allò que és
gestionat per ells... tanca? Si fracassa estrepitosament? Ells
són els que esta buscant mesures per sortir-nos-en del forat
on ens han enviat. I mentre van buscant i buscant, i no
troben res, a no ser organismes de nom ressonants, Consell
de Desenvolupament Local i el Viver d'Empreses o

l'Observatori de l'Ocupació, no cal patir, tindrem entretinguts
els aturats fent-los cursets i fent-los creure que s’estàn
formant. Així, en quasi mig any han aconseguit gestionar 9
ofertes de treball. Certament, com diu la dita, més val això
que no res. Òbviament!

Mentrestant el regidor es passeja per ací i per enllà i fins
i tot... se’n va a Itàlia, no sabem encara a què. Això sí,
encara no hem vist que cap d’ells es baixés el sou, tantes
vegades com han fet als treballadors públics.

Amb tanta mesura draconiana de retallades qui ha de
gastar? I, si no es gasta, com generarem riquesa? I si no
generem riquesa, com s’han de crear llocs de treball? És el
peix que es mossega la cua. Es limiten a cobrir la papereta,
sense més trellat, esperant que passen quatre anys més,
desitjant, que  ja no esperant, que sone la flauta. I així ens
ens està anant.

L’anècdota: falten dames de festes. No ens estranya, tal
com pinta la cosa, tot i que ens ho vulguen edulcorar amb
que el vestit de benicarlanda el fica l’ajuntament, és que qui
té, guarda ben fons. No gastem perquè tenim por i perquè ja
no ens creiem res del que ens diuen.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

832
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

Carxofa1: per a l’Associació Cultural Alambor pels seus vint-i-cinc anys d’història. L’alambor, el rogle
de pedra que acull l’arbre i té cura d’ell, amb les arrels ben fermes al terra és el sinònim del que ha estat
i és encara, en aquets temps difícils, aquesta associació que, amb el concert de Pep Gimeno “Botifarra”,
ha tornat a demostrar-nos com es treballa per la nostra llengua i pel nostre país. Enhorabona, i que en feu
vint-i-cinc més!

Carxofa 2: per a Pep Gimeno “Botifarra”, atès que, tal com va dir ell mateix, rebé. I així va estar
retornant-nos a Benicarló, aquesta vegada de la mà d’Alamor, en un concert ple de caliu que va demostrar
que la música popular valenciana arriba a tots els públics. Enhorabona! I esperem que ens torne a
revindre.

CARXOFA I PANISSOLA

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2012)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros (50 números, anual) prorrogable si no hi ha ordre
en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments fora de Benicarló caldrà
afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancaria

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2012

Domiciliació Bancària
BANC / CAIXA
ADREÇA
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló per l’import de la subscripció a La Veu de Benicarló

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.



M I S C E L · L À N I A

Credibilitat institucional

Es fan cursets de formació per buscar un treball que no
existeix... perquè ningú es preocupa de crear-lo. Eixa és la
realitat més crua d’esta crisi econòmica galopant creada
artificialment per polítics i banquers ineptes i corruptes. Es
pot dir més alt però no més clar.

Fa un parell de mesos, tancava les seues portes a
Benicarló l’Aidima, l’Institut Tecnològic de la Fusta. Sí, aquell
on hi era el que és ara el nostre regidor a l’ajuntament al nou
departament creat per a ell...de Promoció Econòmica. I per
si amb això no en teníem poc, de com ens arriben de
maldades, ara, a  més, ens tanquen el Servef, l’oficina
d’ocupació que gestionava la Generalitat Valenciana a la
nostra ciutat. Sí, l’oficina que, se suposa, hauria de buscar
el treball als desocupats.

Senyors meus, com hem de creure que els polítics que
ens governen ens han de trobar llocs de treball si allò que és
gestionat per ells... tanca? Si fracassa estrepitosament? Ells
són els que esta buscant mesures per sortir-nos-en del forat
on ens han enviat. I mentre van buscant i buscant, i no
troben res, a no ser organismes de nom ressonants, Consell
de Desenvolupament Local i el Viver d'Empreses o

l'Observatori de l'Ocupació, no cal patir, tindrem entretinguts
els aturats fent-los cursets i fent-los creure que s’estàn
formant. Així, en quasi mig any han aconseguit gestionar 9
ofertes de treball. Certament, com diu la dita, més val això
que no res. Òbviament!

Mentrestant el regidor es passeja per ací i per enllà i fins
i tot... se’n va a Itàlia, no sabem encara a què. Això sí,
encara no hem vist que cap d’ells es baixés el sou, tantes
vegades com han fet als treballadors públics.

Amb tanta mesura draconiana de retallades qui ha de
gastar? I, si no es gasta, com generarem riquesa? I si no
generem riquesa, com s’han de crear llocs de treball? És el
peix que es mossega la cua. Es limiten a cobrir la papereta,
sense més trellat, esperant que passen quatre anys més,
desitjant, que  ja no esperant, que sone la flauta. I així ens
ens està anant.

L’anècdota: falten dames de festes. No ens estranya, tal
com pinta la cosa, tot i que ens ho vulguen edulcorar amb
que el vestit de benicarlanda el fica l’ajuntament, és que qui
té, guarda ben fons. No gastem perquè tenim por i perquè ja
no ens creiem res del que ens diuen.
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La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport
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Dia de la mare al facebook
Tafaners de mena com som, ens

vam delectar amb la tertúlia
gastronòmica que corria pel
facebook el passat dia de la mare.
Entre polítics, canallesca i gent
diversa no cal dir que a més d’un se
li feia la boca aigua llegint els
comentaris que hi corrien sobre les
diverses receptes familiars. Això sí,
alguns van tenir més sort que altres
i van poder dinar debades a casa
d’un o altre fill que els hi va fer el
dinar. Certament això del facebook
dóna per a molt... fins i tot per a
tafanejar. Tot i que siga sense faltar
ningú, i amb un somriure, també
estaria bé provar algun dels
pastissets de la número 1 socialista,
Miralles. I és que pel que s’olorava,
devien ser bons. En fi, que visca les
mares! Que per això venia la
tafaneria.

Més facebook
Osti tu quin embolic de paraules.

Sembla que aquesta gent de La Veu

són tots uns especialistes en
llengua. Bé, en llengües, per a ser
més específics. I és que l’altra
romeria de fa una setmana en la que
van anar col·laboradors d’esta casa
té seguidors de tot arreu que deixen
el seu parer al facebook... en el seu
idioma. I els d’ací, ho tradueixen.
Així, al “nice photos!” d’un amic,
suposem del Nepal, li contesta el
caminante Tonyo  en àrab, que torna
a contestar amb un “namaste for
daree”, i que li demanen al
caminante que ho traduïsca,
“Salutacions per al baraba”, que no
sabem què ni qui és, fins que arriba
a la nostra intrèpida reportera i diu
“xiquet!!!”. En fi que tenim molt clar
que això del facebook és
intercultural de totes, totes, però que
li cal un traductor especialitzat. A no
ser que tingues algú de La Veu.
Poliglots, es diu així, que són
alguns!

Dimecreros
Mireu que sona malament

aquesta paraula. A vore, no volem
ací fer una classe pràctica de
toponímia de venda ambulant però,
esta gent de La Veu s’ho podria fer
mirar de tant en tant per utilitzar
paraules, diguem, més elegants, per
anomenar als venedors ambulants
del dimecres. Tot i això, també cal
dir que és així com popularment
se’ls coneix i, tal volta per això,
devien usar aquesta expressió la
gent de La Veu. De mestres, n’hi ha
a les escoles.

Dimecreros (i 2)
I ja que parlem d’aquesta gent és

bo remarcar com aquest col·lectiu li
ha recordat a la regidora de comerç,
la senyora Ortiz, que ells no estan
disposats a fer de conillets d’índies
del seu deliris. Certament, la
regidora en qüestió té raó quan
afirma que cap informe demanat, i
redemanat als tècnics, l’obligava a
res (de fet, cada vegada que li’n
feien un que no li agradava, en
demanava un altre a vore si deia el
contrari!) Els informes dels tècnics,
com sabeu, i si no us ho expliquem,
són això, informes i, tot i tenir més
raó que un sant en la majoria dels
casos, depenen de la potestat del
polític per fer-se efectius, i aquest
se’ls pot saltar a la torera o passar-
se’ls pel forro de l’entrecuix, quan i
com vulga. Això és la política... el

gobierno de los mejores, que deia el
clàssic!

Formiguetes rosegadores
Heu vist el cartell que acompanya

aquesta xicoteta tafaneria? Sí, eixe

que diu que por “deficiencias

técnicas el registro estará ubicado

en el área de cultura”. Doncs, no, no
és que al registre necessiten una
mica més de cultura, no.
Deficiències, tal volta n’hi haja, però
no són precisament culturals,
sembla que podrien ser estructurals.
I és que, segons pareix, de matí
mañana, com solen dir ací, a l’obrir
la porta es van trobar el despatx ple
a vessar d’aquestes xicotetes
formiguetes, rosegadores,
conegudes com tèrmits. Així que
van haver de tancar a correcuita,
fugir i anar-se’n a l’altre costat de
l’edifici. Enteneu això de les
deficiències... estructurals? I és que
qualsevol dia s’enfonsa la casa de la
Baronessa. El corc se la menja. 

Formiguetes rosegadores (i 2)
Per cert, a la casa de la

Baronessa no li van fer fa poc un
tractament contra aquests insectes?
Sembla que en algun calaix se’n
devien haver deixat alguna i ara,
amb el bon temps... aquests bitxets
trauen la fam i, ala, a rosegar! I és
que sembla que pel subsòl local, a
banda de rates i cuques, també
tenim tèrmits. No ens privem de res!
Per cert, un aclariment, tot i que les
hem tractat de formigues, els
tèrmits, ni ho són, ni estan
emparentades evolutivament amb
les formigues. Aquestes últimes són
himenòpters i els rosegadors són
isòpters. Queda clar, no? L’únic que
tenen en comú és una semblança
superficial. Apa, ací queda aquesta
classe magistral!

A Madrid en valencià
És curiós açò que us contem.

Sorpresos ens hem quedat uns
tafaners en veure com a l’antiga
sucursal de Caja Madrid, ara
Bankia, de la plaça del Mercat, els
cartell de propaganda que hi ha
penjats són... en valencià. A vore,
sorpresos, no perquè els hi posen
en valencià, que no ens estranya
tenint en compte que la pela no

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

OPINIÓ
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L’endemà de l’1 de maig –dia de descans per a uns, de

lluita per a altres, de desconcert per a tots davant de les

retallades salvatges als serveis bàsics i a les condicions laborals

dels qui encara treballen-, els senyors del Banc Central Europeu

van fer una de les seves sessions de treball a Barcelona. Els

controls policials desmesurats a les fronteres –deixant sense

efecte la lliure circulació de ciutadans entre països europeus

suposadament agermanats- i l’ocupació quasi militar de  la ciutat

-els carrers, els metros, l’aire amb els helicòpters, etc, etc-

evidencien la  seva por a les protestes, el seu pànic a veure en

directe les queixes de la ciutadania. Està ben clar   que aquests

senyors –els qui remenen les cireres a Europa i els seus

amiguets i estrets col·laboradors del govern català i espanyol-

necessiten molta, molta,  protecció, no sigui que en algun

moment alguns ciutadans indignats,profundament decebuts i

seriosament preocupats per la continuïtat de la  seva  feina, pels

drets socials  que es van retallant, per la pèrdua de la qualitat de

la sanitat i de  l’educació públiques  i per moltes altres coses els

cantin les quaranta de viva veu. Calia, doncs , que el senyor

Mario Draghi i els seus amics Rajoy, de Guindos i Mas

estiguessin ben allunyats del poble –que, ja se sap, és incult, fa

pudor o simplement es deixa manipular per quatre exaltats. Sí,

els nostres redemptors, els qui ens han de treure de la crisi, els

qui ens asseguren que amb el nostre esforç farem que les coses

vagin cap a millor, s’han de reunir sota una protecció policial –en

podríem dir que militar- perquè no les tenen totes. Els fets no

enganyen.

No cal repetir aquí el discurs del senyor Mario Draghi ni dels

seus col·laboradors autòctons. La canterella –i la seva trista

plasmació a la realitat- és clara: s’està fent bé la feina però

encara cal que les tisores treballin més a fons. Confesso que

desconec si el senyor Draghi i els seus amiguets catalans i

espanyols tenen antecedents familiars dedicats a la costura i a

l’art de retallar bé les peces. Però el que tots sabem és  que el

seu neoliberalisme ferotge,descarat, sense complexos defensa

un model de societat –un model d’Europa, que ja es definia en la

Constitució europea que ens van voler vendre- que posa el

benestar de la ciutadania al servei dels interessos dels

poderosos, dels qui controlen la cosa dels euros. I ara, amb el

pretext de la crisi –que, per cert, qui l’ha desencadenada?- estan

ben rumbosos aplicant retallades en elements bàsics d’una

societat que es consideri mínimament digna, mínimament

democràtica de veritat. I, ai las, en aquesta defensa abrandada

del senyor Draghi de la retallada del dèficit públic no en diu res

de la brutal despesa armamentística espanyola ni dels projectes

meravellosos de fer arribar l’AVE a Galícia. Però, ben mirat, i en

sóc conscient, no estic dient en aquestes ratlles res de nou, res

que no sigui ja ben sabut.

Però de la sessió de treball del Banc Central Europeu a

Barcelona em queden alguns dubtes. Per exemple: ¿quin va ser

el menú del sopar de treball que van fer al Palau de

Pedralbes?¿Quants comensals van compartir tan il·lustre taula?

¿¿Quant ens va costar a tots cada cobert? ¿Quants diners puja

la despesa en mitjans policials extraordinaris per protegir els

manaires del seu perillós poble? ¿A quin hotel de vés a saber

quantes estrelles va descansar la comitiva? Són, en sóc

conscient, preguntes ingènues. Seria bonic que tinguessin el

gest estètic d’aplicar l’austeritat en les seves formes, en els seus

actes. Està clar que el seu convenciment en la voluntat de

debilitar els serveis públics i d’afavorir els interessos dels sectors

privats no demana gestos superflus. Qui mana, mana. I la resta,

que s’espavili o ‘aguanti. Però aleshores que ningú es queixi de

la pèrdua de credibilitat dels governants i dels alts responsables

de les institucions. Que els aprofiti el seu sopar. O no.

Un sopar particular

text  JOAN HERAS

Fronteres

9 de maig, Dia d'Europa 

El dia 9 de maig celebrem la festivitat local de Sant
Gregori a la nostra població, però també és un dia
important dins de la Unió Europea, ja que aquest any s´ha
celebrat l´11è aniversari  de la seua creació.

Les idees en les quals es basa la Unió Europea es van
plantejar per primera vegada el 9 de maig de 1950 en un
discurs del llavors Ministre d'Afers exteriors francès, Robert
Schuman .Aquesta data es commemora avui dia com
moment clau de la creació de la UE. 

El 9 de maig, Dia d'Europa, se celebra l'aniversari de la
"declaració de Schuman. En un discurs pronunciat en 1950
a París, Robert Schuman —Ministre d'Afers exteriors
francès— va proposar una nova forma de cooperació
política per a Europa que fes impensable una guerra entre
els països que la componen. 

La seva visió consistia a crear una institució
supranacional europea que gestionés la producció
conjunta de carbó i acer. El Tractat pel qual es creava
aquesta entitat es va signar menys d'un any després i va
entrar en vigor al juliol de 1952. 

En una cimera de la UE que va tenir lloc a Milà en 1985
es va decidir que el 9 de maig se celebrés el "Dia
d'Europa". El Dia d'Europa està marcat per diverses
activitats i actes festius la fi dels quals és acostar més les
institucions europees a la gent i estrènyer els llaços entre
els pobles que componenla UE.

La proposta de Schuman es considera el començament
del que avui anomenem dia d´Europa que avui coneixem
com Unió Europea.

Text traduït i adaptat de la Unió Europea.

Xavi Salán (Professor d´anglés al CIPFP Benicarló)



n’entén de llengües, sorpresos
perquè els mateixos cartells no els
hem vist, encara, a l’altra sucursal,
la del carrer Joan Carles I. I això que
allí venia de la casa directament!

A Madrid en valencià (i 2)
I ja que parlem dels bancs,

nosaltres, desprès de vore el Titànic
estàvem acostumats a la idea que el
capità és el darrer en abandonar el
vaixell, doncs no. Rodrigo Rato se
n’ha fugit el primer. I així, en
aquesta nova versió bancària del
desastre marítim que és Bankia,
sembla que han estat les rates les
primeres d’abandonar la nau. Com
ja tots els ciutadans sabem, i patim,
allà on hi ha un polític les coses
sempre acaben malament. De Rato

a Oliva i tiro por la pilila. Però no per
a ells precisament que se’n van amb
les butxaques ben plenes. Han
enfonsat les caixes, s’han blindat de
quartos i ens han ofegat a tots. I ni
un a la presó. Quan aprendrem
d’Islàndia!

La pudor
Quina mala pudor fa això! No, no

ens estem referint al contingut del
comentari anterior, que també
podria ser, ens estem referint al
supermegacontenidor que van
plantificar-nos al mercat, d’ús
exclusiu dels venedors, que ja
comencen a xumar-li les entranyes.
I és que alguna cosa no rutlla bé del
tot quan venedors i veïns ja han
començat a queixar-se de la pesta
que fa el susdit emmagatzemador
de restes orgàniques que surten del
mercat. Sembla que no tot eren flors
i violes, ni aromes del camp ni Heno

de Pravia. En fi, que de cara a l’estiu
i la caloreta que ens espera o el
buiden més a sovintet, amb una
bona neteja diària, o hauran de
gastar en ambientadors el que no
tenen. 

Sant Gregori
Ja l’hem tornat a tenir ací i com

sempre amb la romeria de
seguidors i fidels que l’acompanya.
Ara, algú podria pensar una miqueta
i posar els cavalls i els carros al
darrere? A vore, no és que hagen de
fer de “cotxe escoba”, no, que eixa
no és la seua funció, tot i que podria
ser una idea, el que volem fer és
conscienciar els organitzadors que
amb la gent que circula, amb mirar
al davant ja en tens més que prou.
Si es pot evitar, no caldria haver
d’anar mirant al terra per vore si
xafes una merda de cavall. Ja
sabem que xafar una merda porta
sort... però no cal tant. I és que
tampoc passaria res si ho feren a
l’inrevés. Segurament tots estarien
contents... i amb les sabates més
netes.

Sant Gregori (2)
Per cert, parlant de la romeria

que enguany, al no ser
precampanya electoral, ja ens
pensàvem que a aniríem més
tranquils i “trobaríem a faltar” (és un
eufmisme), la desfilada de càrrecs
dels partits polítics: diputats,
senadors, subdelegats, candidats a
les primàries de no se què, etc...
Pos no, nuestro goso en un poso,

que diría un castiso. Els PePeros
han desembarcat amb diputats
provincials i autonòmics, a més d’un
secretari autonòmic, el de Turisme.
També s’han sumat a la romeria la
directora general de L’Ivadis i dos
diputats provincials. Això sí, a qui
hem trobat a faltar és a Jaime
Mundo. I als Mossens, que tampoc
pugen caminant... com hauria de
ser. Ells van motoritzats!!! I com
explicàvem abans, xumeles a go-gó
pel camí. Els romers diuen que és
l’única romeria que va a l’inrevés:
davant els cavalls i carros, i darrera
la gent xafant totes les merdes.

Sant Gregori (i 3)
Ara, molta gent a la romeria. La

crisi sembla beneficia Sant Gregori,
perquè la gent no se n’ha anat com
era costum a port Aventura i, molt
menys, a El Corte Inglés a encetar
la temporada primavera-verano, ni
al centre comercial de Castelló. No
hi ha diners: era més barat pagar un
euro per la paella de Sant Gregori. A
més, hem vist a un conegut membre
d’este consell de redacció pujar amb
moto a Sant Gregori i a altre...
passar per damunt! Si és que ja no
respectem ni als sants!!!

ve de la pàgina anterior
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La majoria d'ells es van asseure dimarts per primera
vegada davant un ordinador i no sabien ni com s'engegava.
Il·lusionades, María i Pepi miraven a la pantalla i l'estudiaven
mentre esperaven pacientment que els monitors els donaren
les primeres indicacions. Comparant, van descobrir que “jo no
tinc botons com té el teu” i van soltar a primera riallada quan
el professor els va indicar que “uns ordinadors els tenen en el
lateral, amagats, i altres de front”. Nervioses com qualsevol
alumne en el seu primer dia de classe, als seus quasi setanta
anys (no confessen per coqueteria la xifra exacta), no tenen
por a enfrontar-se a les noves tecnologies. És més, elles i
quasi cinquanta jubilats més han “reclamat de forma constant
a l'ajuntament que els posem ordinadors per a navegar per
Internet”, va confessar l'edil de Benestar Social, Sarah Vallés. 

El Centre de Majors de Benicarló va acollir  la primera
sessió del curs d'iniciació a les noves tecnologies, destinat als
usuaris de les instal·lacions. L'esdeveniment va ser possible
gràcies a la implicació de diversos factors. La regidoria de
Benestar Social es va posar en contacte amb la d'Informàtica,
que va “decidir reciclar ordinadors de l'ajuntament que ja no
valen per a ús professional, però que perfectament
compleixen el paper que tindran ací”, va desvetlar l'edil
d'Informàtica, Álvaro París. Sis ordinadors perfectament
alineats perquè els 48 usuaris del centre que participaran en
aquesta primera aventura puguen utilitzar-los. Però clar, el
següent pas era que ho saberen fer funcionar. 

I per a això es van posar en contacte amb l'IES Joan
Coromines perquè a través del programa CCP, facilitara dos
alumnes que s'encarregaren d'impartir el curs. Així, “gràcies a
les pràctiques professionals que han de desenvolupar de 150
hores, estaran en contacte amb el món real”, va detallar el

tutor, Marcos Octavio. I tal dit tal fet. Davant una gran
expectació mediàtica, el primer torn va iniciar ahir les classes
amb gran il·lusió ja que “encara que no tinc ordinador a casa,
em fa il·lusió aprendre per a poder compartir-lo amb els meus
néts”, assegurava Ramón. Van ser les professores les
encarregades d'ensenyar-los els primers passos, entre els
quals es trobaven com agafar el ratolí. L'inici de sessió va ser
interminable per a molts, que només tenien ganes de navegar
per Internet i descobrir “els periòdics, viatges i cançons com
els que m'ensenya el meu net”, afirmava Pepe. Al seu costat
Santiago no llevava ull a la pantalla. Un món nou, a colp de
clic, s'obria davant d’ell.

text NATÀLIA SANZ

CURSOS D’INFORMÀTICA PER A LA GENT GRAN
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Els alumnes del CEIP Ángel Esteban
podrien traslladar-se al nou col·legi per
Setmana Santa de l'any que ve. El centre ha
començat a construir-se en planta donat que
serà un edifici de construcció
preindustrialitzada. L'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, i el regidor d'Urbanisme,
Pedro López, han confirmat l'inici de les obres
del nou CEIP Ángel Esteban. Els treballs,
però, no han començat in situ, sinó que el que
ha començat és la fabricació de les planxes de
formigó que donaran forma al centre i que es
col·locaran després, una vegada s'hagen
desbrossat el terrenys que ocuparà el col·legi.

L'alcalde s'ha mostrat molt satisfet per l'inici
dels treballs. "És una gran notícia donada la situació
econòmica que estem patint", ha dit. "Ens hem de felicitar
perquè el CEIP Ángel Esteban serà una realitat ben prompte i
perquè cap xiquet de Benicarló haurà d'anar a classe en aules
prefabricades". Finalment, ha estat la Conselleria d'Educació
la que ha assumit la gestió i el pagament de l'obra del nou
centre escolar en substitució de Ciegsa. Les obres es van
adjudicar el passat mes de desembre a la UTE Valenciana de
Servicios a la Construcción Sl / Celeste Trade SL per un import

de 4.434.194,37 euros, sense IVA. El centre escolar s'ubicarà
al Sector 7, una zona que actualment s'està acabant
d'urbanitzar i que ocupa en total una superfície de terreny de
48.600 metres quadrats. L'obra suposarà la instal·lació de les
xarxes d'aigua, gas, telecomunicacions, enllumenat, energia
elèctrica i també les xarxes de sanejament i drenatge. Ara per
ara, només falta pavimentar alguns carrers i col·locar
l'enllumenat públic.

text NATÀLIA SANZ

L’ÀNGEL ESTEBAN, EN SETMANA SANTA 

Les penyes de
Benicarló van participar
en la plantada de 600
carrasques en un solar
del polígon industrial. La
iniciativa afavorida per la
regidoria de joventut i la
de Medi ambient
pretenia conscienciar i
sensibilitzar als
adolescents i joves de la
ciutat a valorar i
respectar el medi
ambient. L'acte va
comptar amb la
col·laboració de la
coordinadora de penyes
i més d'un centenar de
joves es van bolcar en la
jornada. A partir d'ara
serà l'empresa
concessionària, FCC,
qui s'encarregue del
regadiu semanteniment.

text NATÀLIA SANZ

Plantada de 600 carrasques

Sóc molt sensible jo, senyora
Garcia. La visió a la portada de la
pasada setmana d’uns quants
cadàvers de tord em va deixar
fortament impressionat. D’on han
sortit aquestes fotos, nimalets?
Qui ha tingut el valor
d’assassinar-los i, pitjor encara,
retratar-los en un posat tan
humiliant? Tot una altra cosa,
segur, haguera estat que el
pardals hagueren aparegut ja
fregidets amb alls dins d’una
cassoleta de fang. No es pot anar
per la vida així, agredint les
persones molles amb
instantànies ta, tan...
pornogràfiques? Veien els
desventurats ocells no he pogut
menys que pensar en el nostre
pobre rei. Quina llàstima em fa,
que m’ha dit que no podrà
celebrar les noces d’or de la seua
unió amb aquella senyora tan
simpàtica de Grècia; vaig llegir
no sé on que el nostre cinegètic
monarca s’havia passat per la
pedra (reial pedra) més de mil cinc-
centes femelles. Quin mascle de més
collons. Igual m’he desviat una mica
del tema, però en aquests temps que
corren sempre és bon moment per dir
alguna cosa de ses majestats i ses
famílies, no troba, senyora meua?
Deia que per una vegada coincideixo
plenament amb el contingut de
l’editorial. Tant de populisme no pot
ser bo, si qui ha de donar exemple
perquè la llei es complesca es dedica
a sublevar les masses contra la llei,
estem del tot nets. 

Diuen que els dimecreros es
manifesten contra Maria Ortiz pel
canvi d’ubicació del firat setmanal. És
aquesta una història vella, més vella
que sant Francesc. Som animals de
costums i quan ja estem avesats a
una cosa, ens resulta difícil
emprendre aventures de resultat
incert. No se li ha de pegar més
voltes, aquests senyors del Partit

Popular han guanyat les eleccions i
és parer d’ells i sembla ser que no hi
ha tècnics en contra que s’ha de
traslladar el mercat ambulant, doncs,
au, a traslladar-lo. Quan manen els
altres, ja faran el que voldran, ara
només els queda dir la seua opinió i
fotre’s. Dic jo que la democràcia que
tenim deu ser una cosa així. El gran
moment, amb l’actual sistema, és el
de dipositar el paperet a l’urna. Si qui
guanye no se’n surt de la llei, pot fer a
hores d’ara el que li vinga de gust. Per
exemple, don Mariano el Recorto ha
decidit que todos los viernes un
numerito i todos los viernes un
numerito. Ara a tots aquests que
manen –els del gúrtel i companyia- es
veu que els ha pegat per privatitzar.
Se m’acut a mi que podrien privatitzar
els ajuntaments per exemple. Uns
tècnics prenen unes decisions
tècniques. Els tècnics ja els tenim,
ara, per tant, el que sobren són tots

els polítics que s’enduen un
magnífic jornal a casa que
seria estalviable. Pense-ho,
senyora Garcia. Igual m’he
desviat una mica del tema,
però en aquests temps que
corren sempre és bon
moment per dir alguna cosa
de la classe política i ses
famílies, no troba, senyora
meua? Ja que igual faran el
que voldran, si més no tenim
dret a fotre’ns-en. 

El còmic em sembla
sensacional. El ninot d’un
polític local (quin?)
d’esquena, amb tot lo cul
pelut i esglaiat perquè algú li
vol “retallar” a ell allò que li
deu penjar. El dibuix està molt
bé, però millor haguera pogut
quedar si la perspectiva de
l’escena haguera sigut la
frontal. Li haguérem vist la
cara al graciós de torn. Em
solidaritzo també amb els
tafaners. Aquests xicots que
manen a l’ajuntament o tenen
molt poc coneixement o tenen
molt mala folla; a qui se li acut

amb els temps que corren deixar-se
fer una fotografia amb unes tisores a
la mà? A uns deslligats o a uns
carotes. Vull pensar que són només
deslligadets i avant. I aquesta gent
ens governa, senyor Cuenca? A l’ínclit
faraó ningú l’haguera agarrat en un
renúncio com aquest, bo era ell. Clar,
però l’alcalde i companyia... Per cert,
a la fotografia original es veuen, sí,
quatre regidors amb la simpàtica
posició d’estar retallant i, darrere, com
un espectre, l’incombustible Jaime
Mundo. Una cosa si pensara, bobots,
bobots, aneu fent el pacai i deixant-
vos vore que qualsevol dia us fotran al
carrer i jo, jo seguiré treballant (bona
aquest, eh?) per Benicarló de
València estant. Ai, senyora Garcia.
Igual m’he desviat una mica del tema,
però en aquests temps que corren
sempre és bon moment per dir alguna
cosa de la classe política local i ses
famílies, no troba, senyora meua?

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

text EL LECTOR

Almenys tenim un concert el 12 de maig al mucbe.
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Prop d'un milió d'euros val la ceràmica valenciana del
segle XVIII que decora la Casa del Marquès de Benicarló.
En concret, 956.164,40 euros concentrats en la seua major
part en la sorprenent cuina que l'edifici conserva. 

La Junta de Béns del Patrimoni Històric espanyol ha emès
un informe de valoració a requeriment de l'ajuntament de
Benicarló, qui manté converses amb l'actual propietari per a
adquirir-lo. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló va
desvetlar el contingut de l'informe, en el qual només es taxa la
ceràmica “perquè consideren que ells no tenen capacitat per a
realitzar estimacions econòmiques sobre l'edifici”. En la cuina,
de 24 metres quadrats, es representen diferents escenes
adaptades a l'arquitectura. El conjunt està atribuït a la
producció del taller de Navarro situat en el carrer Corona de
València i està datat en 1.784 com la ceràmica decorativa
present en la resta de l'edifici. Així, el magne conjunt ceràmic
s'ha valorat tenint en compte “la cuina, capella, soleríes i
contrapetges d'escales, que consideren un unicum de gran
valor i rellevància per al patrimoni espanyol”. De fet, només la
cuina ja constitueix un bé singular. Tant, que un grup d'experts

treballa en la petició que siga declarada Patrimoni de la
Humanitat. De totes les que es van decorar en aqueixa època
utilitzant panells ceràmics amb escenes de la vida quotidiana
en aquest tipus d'espais, únicament dos han sobreviscut in
situ a la Comunitat Valenciana. És per això que la junta de
qualificació s'ha fixat especialment en aquest espai i ha valorat
per escenes el conjunt, determinant per exemple que “l'escena
de l'all-i-oli, composta per 27 rajoles, val 24.300 euros, el
mateix que la del gat i el gos”, va llegir Domingo. La dels criats
rostint un anyell està taxada en 64.800 euros, mentre que “el
sòcol de l’oratori val en el seu conjunt 85.500 euros”. També
entra a valorar la junta espanyola la restauració de les rajoles
que componen el conjunt, deteriorat en algunes zones com els
salons. Així, “calculen que el cost de restauració per rajola és
entre 209 i 480 euros”. El document de valoració ha estat
requerit pel consistori per a “tenir uns indicadors que ens
permeten saber el que tenim entre mans i com podem
negociar amb el propietari”. L'edifici, declarat BIC en el 2007,
podria beneficiar-se de subvencions oficials per la qual cosa
des del consistori “necessitem saber el compromís de les
diferents administracions abans de donar un pas endavant” i
decidir-se a realitzar la inversió. De moment “esperarem a
l'informe que també hem demanat a conselleria de Cultura”
per a reprendre les converses. 

text i foto NATÀLIA SANZ

LA CUINA DEL MILIÓ D’EUROS

La Coalició Compromís pel País
Valencià va reunir els seus militants i
simpatitzants en un dinar celebrat el
dia 4 de maig. L’acte va tindre lloc a la
plaça de les Aules de Castelló de la
Plana a les 13:30 i van acudir vora 500
pesones.

L’aplec va comptar amb la presència
de polítics destacats com Enric
Nomdedéu, Alícia Brancal, Xavi Trenco,
Josep Maria Panyella, Roger Mira,
Alfred Remolar, Ma Gràcia Molés, així
com el Secretari Local del Bloc-
Compromís de Benicarló, Eladi Giner i el
portaveu a l’ajuntament de Benicarló,
Ricardo Mascarell. La figura més
esperada era, sens dubte, Joan Baldoví,
diputat al Congrés per Compromís.
Baldoví va fer un parlament en què
agraïa els presents per haver col·laborat
a fer possible que la formació
valencianista tinguera representació a
Madrid. També va posar èmfasi en totes les dificultats que té
Compromís per a arribar a les institucions, ja que la llei
electoral exigix un 5% dels vots per a obtindre representació i
el partit no té recursos econòmics per a fer front a les
campanyes electorals.

Durant la seua intervenció, Baldoví va parlar entre altres
temes dels incompliments en el tema de les Rodalies Castelló-
Vinaròs per part tant del govern central com autonòmic, i la
falta d'inversió al presupostos de l’estat per a la comarca. A
més va assegurar que vigilarà molt estretament que es pague
d'una vegada als propietaris expropiats per a fer el desviament
de la carretera nacional N-340.

La Coalició Compromís pel País Valencià -integrada pel
BLOC Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i Els
Verds-Esquerra Ecologista- compta amb prop de 400 regidors,
29 alcaldies, sis diputats a les Corts Valencianes, i un diputat
al Congrés dels Diputats. Dirigents destacats de Compromís
són Enric Morera, Josep Maria Panyella, Mònica Oltra, Mireia
Moyà, Fran Ferri, Joan Ribó i Juan Ponce. En les eleccions
generals del 20 de novembre de 2011 Joan Baldoví va ser
elegit diputat per Compromís amb 125.150 vots. Joan Baldoví
va ser el centre dels mitjans de comunicació en el debat
d’investidura de Mariano Rajoy, ja que amb el seu discurs va
enutjar el president del govern en fer una crítica duríssima a la
gestió del PP al País Valencià.

text i foto CC

LA COALICIÓ COMPROMÍS REUNEIX LES SEUES BASES EN UN DINAR A CASTELLÓ

Te trobarem a faltar, Alejandro.

Dissabte passat ens ha deixat Alejandro Gil Beltrán, què
des de 2.005 ha estat el Jutge de Pau suplent de Benicarló,
després d’una llarga malaltia que ell va dur amb el coratge,
la dignitat i la alegria que només ho saben dur les grans
Persones.

Alejandro, home cult i de gran vitalitat, ha estat per
damunt de tot una persona entregada amb passió en tot
allò que va emprendre, tant des de la seva vesant
professional de docent com a la seva vida privada i a la
seva activitat com a Jutge. 

Alejandro tanmateix escrivia un llibre sobre els Ibers que
feia trucs de química o de màgia.   Una “màgia” que va
contagiar a tothom que t’envoltava.

Al Jutjat de Pau de Benicarló trobarem a faltar la teva
saviesa, el teu seny, la teva fortalesa i serenitat davant
l’adversitat però, per sobre de tot, trobarem a faltar el teu
testimoni i el teu somriure i, malgrat que reposaràs al
cementiri del teu Canet natal, com diu la popular cançó de
comiat: Ens has deixat i has marxat lluny d’aquí, però el
record de la Ciutat on vas viure, Benicarló, no l’esborrarà la
pols del camí.

Una abraçada ben forta per a  Mª Teresa, Maite i Marina
i els teus nets als que, de ben segur, els has transmès els
teu grans valors. 

Descansa en pau i amb la nostra gratitud, Alejandro.

Juanma Torres Segarra

Jutge de Pau de Benicarló
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Benicarló tindrà acabat el tram de la carretera de Càlig
aquest estiu. És el termini que va donar el Secretari
autonòmic d'Infraestructures, Victoriano Sánchez-
Barcáiztegui, durant la visita d'obres que va realitzar als
treballs que s'estan executant en el tram del vial que
comunica el Polígon Industrial El Collet amb el nucli urbà. 

En aquests moments s'està realitzant “el fresat del ferm,
per a col·locar el nou damunt. Açò significa el principi del final
dels treballs”, va indicar el secretari autonòmic, qui va
qualificar l'avanç dels treballs com “satisfactori”. De fet,
malgrat el modificat del projecte original les obres avancen a
bon ritme, almenys en el tram corresponent al polígon
industrial. El consistori va sol·licitar que “es posara via de
servei en les dues direccions” atenent a l'existència
d'empreses en aquest tram que necessiten sortejar el trànsit
de la carretera per a poder circular amb més agilitat. A més,
està prevista la construcció d'un carril bici en ambdues
direccions per a atendre una altra de les peticions del
consistori. El secretari autonòmic va recordar que la
construcció d'aquestes vies de servei està condicionada “a la

reculada de les tanques de les fàbriques” que han de cedir els
metres pactats per a executar el vial. 

La nova carretera contempla el desdoblament en el tram
del polígon industrial i l'ampliació de la calçada i control
d'accessos en el tram final de la mateixa. La secció de
duplicació consisteix en dues calçades de vuit metres, amb
mitjana i vorals. Queda pendent de solució el estrangulament
de la carretera en dos trams: els passos inferiors a l'altura de
la via d’Adif i l'actual N340. Sobre el primer el secretari
autonòmic va assegurar que “no té possibilitats d'ampliació i
estem estudiant la millor solució”. I sobre el segon dels
problemes l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo, va
recordar que se solucionarà “quan la carretera pase a
propietat municipal” i es reconvertisca en bulevard. Això no
serà almenys fins al 2016, l'última data que els pressupostos
generals de l'estat contemplen amb dotació per a executar
l'actual variant. En qualsevol cas Domingo es va mostrar
satisfet amb els treballs que s'estan realitzant i va assegurar
que “som pràcticament l'únic poble que s'estan fent obres de
tota la província”. L'afirmació, no obstant això, no va amagar el
deixe d'amargor ja que Benicarló “donada l'actual situació
econòmica” veu allunyar-se la possibilitat d'executar la
carretera Benicarló-Peníscola.

text NATÀLIA SANZ

OBRES: TRAM DE LA CARRETERA DE CÀLIG, ACABADA A L’ESTIU

El darrer disc de Pep Gimeno "Botifarra", que es
titula Te'n cantaré més de mil, té un dibuix a la coberta
que, un cop desplegat, mostra al propi cantador
cantant, amb els peus ben afermats a terra. Tan ben
posats estan els peus, que ja no són peus, sinó arrels
que s'enfonsen en la terra. La metàfora és evident:
Gimeno s'alimenta de la tradició popular per al seu
cant, ben arrelat en la cultura del país. 

Més de dues-centes persones es van convocar en el
concert que va oferir Pep Botifarra divendres passat a
l'auditori de Benicarló, organitzat per l'Associació Cultural
Alambor, que enguany celebra el seu vint-i-cinqué
aniversari. Després d'un parlament compromés per part
d'Àlvar Anyó, la rondalla va interpretar el primer tema,
instrumental. Tot seguit, va aparéixer Pep. I es va posar el
públic a la butxaca de seguida. La seua veu poderosa,
sòlida, però plena de matisos i inflexions, va oferir amb
solvència jotes, versaes, romanços, cants de batre i altres
peces tretes del més profund de la cultura musical
valenciana.

Però el Botifarra no és només un cantador. És també
un veritable joglar, un showman de la cultura popular, un
home amb una capacitat enorme per a omplir l'escenari. I
l'ompli amb la sola virtut de la paraula. Dites, refranys,
històries, anècdotes, facècies, embarbussaments,
omplien els espais entre cançó i cançó, entre les rialles
del públic, que anava establint una afable complicitat amb
Pep Gimeno i els músics que l'acompanyaven. Una
complicitat no exempta d'admiració, davant la prodigiosa
memòria i capacitat verbal demostrada pel Botifarra.

La cirereta local, o comarcal, del recital va ser la
participació de Pere Gumbau, el cantador de Càlig,
excel·lent com sempre. Va ser un moment
d'agermanament de la cançó popular de la Costera i la
Ribera amb la del Maestrat i les Terres de l'Ebre.
Musicalment, els músics de la rondalla van estar
magnífics, mostrant una sintonia perfecta amb el Pep. Va
ser un veritable goig, una festa de la paraula cantada i
dita, de la cultura oral del nostre país,que es va demostrar
més viva que mai en la boca de Pep Gimeno. 

El Botifarra i els seus músics van demostrar que la
música popular poc arribar al públic general. Després de
les generoses dues hores que va durar el concert, el
sentiment generalitzat era de satisfacció. Satisfacció per
la bona estona que havíem passat, i pels sentiments
positius associats al fet de ser valencians que el recital
ens havia desvetlat, que no és poc en els temps que
corren. Molta gent m'ha dit que hi tornaran si es presenta
una altra ocasió. Com en la portada del seu disc, el
Botifarra va arribar i va plantar fondes les arrels al nostre
poble.

Botifarra, la paraula viva
text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

PASSAR FACTURA

La corrupció generalitzada que assetja al PP, té en el
cas “EMARSA” un nou episodi vergonyant a València,
mentre els tribunals investiguen el finançament il·legal dels
“populars” i el malbaratament de fons públics en la visita de
Benet XVI.

Doncs bé, les corts “valencianes” han bloquejat
l’assumpció de responsabilitats polítiques –que apunten
directament a l’alcaldesa Rita Barberà- de l’estafa
gegantina de la companyia d’aigües de València i s’han
limitat a “tallar” alguns caps de nivells intermedis
administratius i a autoritzar l’augment desproporcionat dels
rebuts domèstics. Així una factura que, amb anterioritat,
mereixia el tractament de “consum responsable” i una
quota modesta, ara s’ha més que duplicat, pels “impostos”
camuflats, en forma de liquidació del forat negre originat
per la màfia “popular” local.

Per caure la cara de vergonya... als que ni la coneixen:
els del PP.

GRAN NOTÍCIA

Sis mil aturats menys! A bombo i platerets els media del
PP –inclosa TVE- han proclamat els “bons” resultats (!?) de
la política “popular”... que, tot i haver duplicat en pocs
mesos el col·lectiu dels sense feina –dels 3 milions i escaig
de Zapatero als quasi 6 milions de Rajoy-, ha aconseguit
“reduir” l’atur, en la notable (!) xifra de sis mil llocs. Tot un
èxit i tota una heroïcitat que la portantveu Santamaria
–“deslliura’ns de tot mal, amén”- s’ha afanyat a atribuir-se.

La ciutadania comença a estar farta de tants
despropòsits i d’una classe política tan vil.

Eleccions ja!
Marc Antoni Adell
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LOCAL ESPORTS

Amb una climatologia que amenaçava una pluja que,
afortunadament, no va fer acte de presència, es va celebrar a
Benicarló dissabte passat a la tarda, organitzada per la Unión
Ciclista Benicarló, una nova reunió de les Escoles Provincials
de Ciclisme en la qual van prendre part tots els clubs federats
de la província.Com és habitual en aquest tipus de proves, es
va celebrar primer la competició de gimcana, reservada per
als més menuts, amb destacada actuació dels ciclistes de la
Penya Ciclista Benicàssim. A continuació es van disputar les
proves en línia, amb l'última carrera reservada als corredors
de categoria Infantil que va ser tot un espectacle per als
afeccionats ja que Àlex Conesa, dels Animals de Monte, i Oriol
Gómez, del Benivàssim, després d'escapar-se a mitjan prova
es van disputar la victòria final en un emocionant esprint en el
qual es va imposar el primer per escassos centímetres. El
lliurament dels trofeus als vencedors la van realitzar el regidor
d'esports Joaquín Pérez Ollo i les dames de l'entitat Mónica
Mateo i Fátima Virgos. 

Guanyadors per categories:
GIMCANA:
Promeses 1er any: Judit Mulet, Deportes Balaguer

Benicarló.
Promeses 2n any: Ainhoa Sanz, P.C. Benicàssim.
Principiants 1r any: Roberto Merino, Campió Llorens Vila-

real.
Principiants 2n any: Sara Grañana, P.C. Benicàssim.
Alevins 1r any: Alba Gómez, P.C. Benicàssim.
Alevins 2n any: Joan Martínez, Animals de Monte

d’Almassora.
CARRERA:

Promeses 1r any: Miguel Cozar, Animals de Monte
d’Almassora y Judit Mulet, Deportes Balaguer Benicarló. Per
equips, Animals de Monte de Almassora.

Promeses 2n any: Ainhoa Sanz, P.C. Benicàssim.
Principiants 1r año: Roberto Metun, Campió Llorens Vila-

real.
Principiants 2n any: Abel Gordillo, UC Vilanova y Nerea

Fortea. Per  equips, Campió Llorens Vila-real.
Alevins 1r any: Alba Gómez, PC Benicàssim. Por equips

UC Benicarló.
Alevins 2n any: Jacob Blasco, PC Benicàssim. Por equips

PC Benicàssim.
Infantils 1 any: Alex Conesa, Animals de Monte de

Almassora y Sara Pruñonosa. Per equips Animals de Monte
d’Almassora.

Infantils 2n any: Alex Ruiz, PC Niki´s e Isabel Ferreres. Per
equips PC Niki

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Reunió de les escoles de ciclisme a Benicarló

Benicarló redactarà un
informe que arreplegue
diferents solucions per a salvar
la regressió de la costa nord.
Per a fer-lo comptarà amb
l'ajuda de Diego López,
catedràtic de la UJI, que ja es
va encarregar de realitzar un
estudi en el 2004. 

A més ha implicat a pescadors,
bussejadors, veïns “i tots els
agents amb coneixements sobre
la zona que poden aportar punts
de vista diferents”, va explicar
Pedro López, regidor
d'Urbanisme de Benicarló.
L'informe es redactarà al marge
del que realitzarà el Ministeri de
Medi ambient, tal com es van
comprometre els seus
responsables en l'última visita
que van realitzar els
benicarlandos a Madrid. “Farem
propostes i anirem a Madrid, al
ministeri, a dur-les. Està clar que
si nosaltres no fem el treball, serà molt difícil que uns altres
ens ho facen”, va dir. Amb estes intencions, la comitiva es
desplaçava a la zona de Surrach per a iniciar el treball de
camp i prendre les primeres notes. El catedràtic de la UJI va
explicar que “intentarem aprofitar tot el que puguem de l'estudi
anterior, que ens servirà de base” i al que s'unirà “els resultats
de diferents actuacions que s'han realitzat en el litoral en
aquests últims deu anys i que han resultat molt vàlides”. Així,
va recordar intervencions per a frenar la regressió marina
basades en “espigons paral·lels i perpendiculars a la costa, un
poc més llargs del que es feien abans i en forma de” z que
ajuden que les ones trenquen dins del mar i no sobre la costa. 

López va recordar que la costa nord de Benicarló és “un
piedemonte format per materials del Quaternari que són com

fang per a la mar a causa de la seua fragilitat. A favor de les
actuacions el catedràtic va assenyalar que “la batimetria en
aquesta zona és baixa, pel que es poden fer moltes coses”
malgrat que la zona “està molt impactada”. Tant és així que
l'expert va afirmar que “des de l'any 45 la regressió s'ha menjat
més de mig metre a l'any, el que significa que hem perdut més
de cinquanta metres. Això és una barbaritat”. El catedràtic va
afirmar que intentarà tenir llest l'informe “com més prompte
millor perquè sé que hi ha pressa”. I és que com va recordar
l'alcalde, Marcelino Domingo, “hi ha compromesos 700.000
euros en obres d'emergència per a enguany, que no volem
perdre”. És per això que “només tinguem llest l'informe,
tornarem a anar A Madrid i ho posarem damunt de la taula,
perquè comencen a treballar”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

INFORME VEÏNAL PER SALVAR LA COSTA NORD

Diversos estudiants d'Informàtica i Atenció Sociosanitaria
dels instituts de Benicarló realitzen pràctiques en el centre
ocupacional El Maestrat gràcies als convenis de col·laboració
subscrits amb l'Institut Valencià d'Atenció a les Persones amb
Discapacitat i Acció Social. Així, els alumnes desenvolupen
competències professionals en contextos laborals vinculats
amb la seua formació, el que els permet aplicar els seus
coneixements i habilitats, així com les diferents actituds
adquirides en l'aula. De fet, entre els treballs ja realitzats per

aquests alumnes destaquen la digitalització de les antigues
fotos de les activitats portades a terme des de l'obertura del
centre en 1988, el reciclat d'ordinadors donats per empreses
per a la utilització per part dels usuaris en l'Aula d'Informàtica
i, com a novetat, col·laboraràn amb el departament de
sistemes informàtics de l’Ivadis. Aquesta iniciativa obre les
portes a noves especialitats dels instituts que poden beneficiar
la gestió, millora i innovació en els centres i serveis de l'Institut
Valencià d'Atenció a les Persones amb Discapacitat i Acció
Social. Dos estudiants del Cicle d'Informàtica de l'IES Joan
Coromines de Benicarló estan realitzant actualment les seues
pràctiques laborals en el recinte. 

text NATÀLIA SANZ

PRÀCTIQUES LABORALS A L’IVADIS
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La formació
Però mentre aquests recursos

s’engeguen, des de l’àrea se segueix
treballant en la formació dels aturats
de la ciutat i la gestió d'ofertes
d'ocupació. Així, l'edil va assenyalar
que en els quatre primers mesos de
l'any s'han gestionat nou ofertes de
treball “d'empreses de la comarca, el
que és molt important”. A més, estan
en marxa una sèrie de cursos que
completen la formació dels aturats i
ajuden a augmentar les seues
expectatives a l'hora de cercar
ocupació. Tot es gestiona des del
departament de Desenvolupament
Local de l'Ajuntament, una àrea que
depèn de la Regidoria de Promoció
Econòmica i que des de 2009
gestiona un projecte de prospecció
empresarial per a conèixer de primera
mà les necessitats del teixit
empresarial a nivell de formació i de
personal. 

Paral·lelament, el departament
també treballa en l'organització de
cursos de formació destinats a
autònoms i a persones desocupades
per tal de millorar les seues capacitats
i incrementar la productivitat en les
empreses. Un dels cursos més
interessants que s'ha programat serà
un taller de noves tecnologies que
pretén dotar els assistents de les
ferraments i els coneixements que els
permeten consolidar la seua idea
d'autoocupació, posant especial
èmfasi a l’ús d'Internet a l'hora de
dissenyar, organitzar i elaborar un pla
d'empresa, així com fer-se visible a
través de l'espai web. El curs
s'impartirà del 21 al 25 de maig en 5
sessions de 5 hores al Centre Integrat
Públic de Formació Professional (av.
de les Corts Valencianes, 2). Les
inscripcions es poden realitzar al
departament de Desenvolupament
Local (carrer de Ferreres Bretó, 10,
planta baixa) o bé es pot descarregar
el formulari des del web. El
departament també organitza
periòdicament, amb la col·laboració
de la Diputació, tallers per millorar les
competències en la recerca de treball.
Les properes edicions seran, al mes
de maig, els dies 14, 16 i 18 i, al mes
de juny, els dies 11, 13 i 15.

La conseqüència curiosa:
Benicarló busca Dames de les
Festes Patronals.

Ho fa, per primera vegada en la
història de la ciutat, contrarellotge. El
pròxim 26 de maig és l'elecció de la
reina de les Festes i, o canvien molt
les coses en aquest termini, o la ciutat
veurà com queden desertes diverses
cadires en l'escenari. Álvaro París,
regidor de Festes, va fer una crida a
les joves de la ciutat i va recordar que
“encara estan a temps de presentar-
se”. Ho va fer després de més d'un
mes de recerca incessant de joves
entre les entitats culturals que,
tradicionalment, són les que aporten
representants a les festes. El rigorós
torn establit entre elles, ja que només
vuit entren en la selecció cada any, ha
saltat enguany una vegada i una altra
de deu en deu entitats. “La resposta
de les associacions culturals ha estat
mínima i la de les penyes nul·la,
perquè no han aportat cap dama”, va
lamentar l'edil de Festes, qui no va
voler desvetllar el nombre de joves
que ja han acceptat el repte de la
comissió. Pel que sembla, són només
tres de les nou vacants les que han
decidit assumir la representació
festiva de la ciutat. Així les coses, l'edil
obria la porta a la participació popular
en les Festes i estendrà la mà a les
“joves majors de 18 anys perquè
siguen dames”. El cost econòmic que,

any rere any, han anat assumint i
superant les representants ha fet que
les famílies, en plena recessió
econòmica, no puguen continuar
assumint-lo. I és per això que per
temptar, l'edil va recordar que “l'única
despesa que tenen és el del vestit del
dia de la proclamació, ja que el de
benicarlanda els hi deixa
l'ajuntament”. París espera que la
resposta de les joves benicarlandas
siga unànime a aquesta crida i es
puguen cobrir les vacants existents.
La situació de les màximes
representants no ha parat el treball de
la comissió, renovada al 30% en
aquest exercici “per a buscar nous
actes i altra manera de fer les coses”
, va explicar Raúl García, president de
l'organisme. Ell va ser l'encarregat,
juntament amb l'edil de Festes, de
buscar als nous membres de la
comissió, que se cenyiran al nou
Reglament que en aquests moments
està en exposició al públic. Tots ells
intentaran repartir com bonament
puguen els 180.000 euros amb els
que enguany comptarà la comissió
“per a organitzar les festes patronals i
les de Nadal”. Garcia va assegurar
que enguany “ens hem de cenyir molt,
intentarem fer més actes populars de
cara a la gent i que no es solapen
tants actes” com ocorria altres anys.
Malgrat aquesta reducció “intentarem
no rebaixar la qualitat de les festes”. 

ve de la pàgina anterior

Un any més, i ja en van... , els més menuts del Club Natació
Benicarló van fer una xicoteta exhibició del seu art natatori per
a gaudi de pares i visitants. De la ma de les seues
entrenadores i ajudants del Club, durant una bona estona,
estos menuts ens van delectar amb els diferents estils de
natació, tot i que encara no estan ben definits com pot ser obvi,
demostrant que no li tenen cap por a l’aigua. Des del Club
Natació Benicarló volem donar l’enhorabona a estos menuts
nadadors, que seran el seu futur, perquè continuen així.

text i foto CNB

Els menuts de la casa de cap a l’aigua

Diumenge passat 6 de maig, es va celebrar en les aigües
Santa Pola (Alacant), el selectiu de la Lliga Autonòmica de
Pesca Submarina. Al voltant de 40 submarinistes es van
arribar a la zona d'inscripció; quatre ells del Club de Pesca
Submarina i Apnea Maestrat; per a disputar una prova de cinc
hores, en unes acceptables condicions marítimes, i
històricament marcat per l'escassa captura de peces vàlides,
el que va comportar una dificultat extra a l'hora de trobar-les,
ja que la zona no era coneguda pels benicarlandos.

No obstant això, entre els del Maestrat van destacar els
passadors d'Antonio Arín Compte i de Toni Barberá, que a
priori, i vist les pesqueres presentades pels contrincants,
concedien més que possibilitats d'èxit. Una vegada finalitzat el
pesatge, Antonio Arín Compte es va alçar amb la segona
posició, i Toni Barberá amb la cinquena plaça. Així, i ja
disputades dues de les tres proves que conformen el calendari
autonòmic, tres pescadors de la nostra comarca figuren entre
els deu primers classificats i amb les opcions intactes per a
passar a la gran final de València, a la recerca de les dues
places que donen accés al Campionat d'Espanya.

text i foto VICENT FERRER

El benicarlando Arín Compte aconsegueix 
el segon lloc a l’autonòmic de Pesca submarina d’Alacant



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

En plena crisi ens preocupem dels nostres aturats.
Ja era hora. Ningú va aplicar polítiques de prevenció
quan tocava. Ara, a corre-cuita, ens adonem que tenim
més de la meitat de la població a l’atur, sense feina i
sense recursos. 

Adéu al SERVEF
L'ajuntament de Benicarló ha sol·licitat la instal·lació d'un

punt d’atenció del Servef en les dependències municipals.
Ho ha fet després que les últimes retallades de la Generalitat
Valenciana s'haja emportat per endavant l'oficina que
l'organisme tenia en la nostra ciutat. Així, les dependències
romanen tancades al públic i, com explica un cartell a la
porta, els usuaris han de desplaçar-se a l'oficina central de
Vinaròs o a d’altres punts del municipi. La intenció de l'equip
de govern és “facilitar els tràmits als usuaris i que no s'hàgen
de desplaçar a Vinaròs”, va explicar Juan Manuel Urquizu,
regidor de Promoció Econòmica. Des d'aquest punt es
podran fer totes les gestions relacionades amb la demanda
d'ocupació, des de consultar ofertes de treball, inscriure's a
cursos de formació, presentar documentació o consultar
dades. 

Les dades
Segons les últimes dades, de principis del mes d'abril, a

Benicarló existeixen 2.759 persones aturades, de les quals
1.288 són dones i 1.471, homes. La xifra suposa un augment
d’un 4,31% respecte al mes anterior, tot i que al sector
hostaler comença la temporada. I és un augment significatiu
des de l’inici de la crisi econòmica. Al 2006, hi havia a la
nostra ciutat 661 aturats. Un any després la xifra
augmentava fins als 825, mentre que al 2008 arribava ja als
1.550. Quasi el doble estava registrat a l’Inem en el 2009: la

xifra pujava fins als 2.221 benicarlandos.  El sector d’edat
més castigat per l’atur és el d’entre 25 i 44 anys, en el que
homes i dones van parells. Però on més ha augmentat la
desocupació és en el de majors de 45 anys. Per sectors, el
de Serveis és el més castigat, seguit per la indústria i la
construcció. L’agricultura manté les taxes d’ocupació com
pot. 

Què fem?
A tots ells van dirigides les accions que s’emprenen des

del àrea de Promoció Econòmica, creada en aquesta
legislatura. Els dos objectius a més curt termini han estat la
creació del Consell de Desenvolupament Local i el Viver
d'Empreses. Sobre els dos explicava l’edil que “ja s’estan
redactant els estatuts i la intenció és que passen per
comissió i ple aquest mateix mes”. La intenció és “donar
cabuda a la més àmplia representació empresarial de la
ciutat que siga possible”, que gestionaran i tractaran temes
relacionats amb la creació d'ocupació. La constitució
d'aquest consell duu parell la creació de l'Observatori de
l'Ocupació, amb el qual “s'intentarà mesurar de forma més
ajustada” la casuística de l'atur en la ciutat. I és que malgrat
que Urquizu va assenyalar que els índexs de l'atur són del
voltant del 25% “dins dels límits de la resta de la província”,
la crisi ha pegat fort en els sectors de la construcció i del
moble. 

Per a intentar pal·liar els danys derivats de la conjuntura
econòmica, també està entre els objectius de l'edil la creació
d'un Viver d'Empreses. “En menys d'un mes sabrem si tenim
plena disponibilitat del local i les condicions per a crear-lo”,
va detallar Urquizu. El local acollirà “dos o tres despatxos i
zones més àmplies i amb potència elèctrica, per a instal·lar
empreses de base industrial o tecnològica”. El consistori
s'encarregarà de dotar els espais que es posaran a la
disposició de les empreses i de gestionar els recursos. 

text REDACCIÓ

Aturats... Les conseqüències d’un rècord vergonyós

Avui, quan em poso a escriure aquests línies és dimecres,
dia de Sant Gregori, i festiu al nostre poble. Òbviament això
que acabo d’escriure és una obvietat tan òbvia que me
l’hagués pogut estalviar, perquè ara els de sempre pensaran
que tot això ho faig per tal d’omplir línies i acabar ben aviat
sense aportar res de nou. Cadascú és lliure de pensar allò
que vulga, perquè tot i que el pensament no fa delictes, no
està de més recordar que si que fa pecats. Tot això que he
escrit fins ara no tindria cap importància si no fora perquè
avui tinc una notícia tan bona com impactant per al futbol del
nostre poble. Suposo que el dia que aquest pamflet sortirà al
carrer, tot això ja serà públic i notori i s’haurà perdut tot allò
que en aquest moment té de novetat i immediatesa. Però no
puc fer una altra cosa, així que jo ho diré per tal que quede
constància escrita en aquest mitjà del que ha passat. 

Després d’una reunió al màxim nivell futbolístic local que
es va celebrar ahir dimarts, allò que tots esperàvem es va fer
realitat. Si no hi ha una sorpresa d’última hora, la temporada
vinent el nostre estimat CDB militarà a la regional preferent,
ocupant la plaça de l’altre equip que actualment hi ha al
poble. Sense cap mena de dubte, és una magnífica notícia
per al futbol local, que veurà com les coses tornen al seu lloc
i desapareixen aventures –legítimes, per suposat- per a
unificar-ho tot. Ara mateix desconec els detalls de l’operació,
encara que segurament el president serà Juanpas. No sé ni
com quedarà el cos tècnic, ni la plantilla, ni la junta directiva.
No tinc cap dubte que s’imposarà el seny i tot es farà amb
l’objectiu d’afavorir al màxim el nostre club. Ara podria fer un
panegíric al respecte, però no ho faré perquè ni és el
moment ni tinc ganes. També podria donar la meua opinió
sobre el cos tècnic, la seua composició i la línia a seguir.
Però tampoc no ho faré. No diré res més. De moment em
quedo amb aquesta informació tan valuosa que els he donat

i ara només cal esperar esdeveniments i veure per on van
les línies mestres d’aquest projecte futbolístic. No cal dir
que, a mesura que arriben al meu coneixement notícies al
respecte, vostès seran informats amb tota la rapidesa que
permet una publicació setmanal. Per això no he emprat la
paraula “puntualment”, perquè una notícia que es produeix,
per exemple, dissabte i que es publica divendres de la
setmana següent, no va precisament sobrada de puntualitat.

Feta aquesta important introducció, ara hauria de parlar
d’allò que va succeir diumenge passat al camp d’un equip
que es diu el Benicense, i que podríem dir que és un altre
equip que hi ha a la ciutat de Benicàssim. El partit es va
celebrar a un camp que es diu “Torre San Vicente”, que es
caracteritza, entre altre coses, per ser de gespa artificial amb
una quantitat excessiva de cautxú, i perquè al seu costat hi
ha un velòdrom dins del quan s’han instal·lat quatre pistes de
tennis, pintades de colors diferents. També hi ha una piscina
i un pavelló cobert. En aquest entorn, els nostres van
demostrar, una vegada més, que no mereixen el lloc que
ocupen a la classificació i com, de vegades, el futbol és
profundament injust. Els nostres jugadors es van dedicar a
fer allò que saben, que no és una altra cosa que jugar a
futbol. Així, el resultat va reflectir allò que va succeir al camp:
dos a cinc a favor dels nostres amb un hartric (o triplete
segons alguns periodistes indocumentats) aconseguit per
Guillermo Colom. 

Ara només ens queda un partit el proper diumenge contra
el Canet, que ens porta la barbaritat de set punts d’avantatge
i que, en cap cas, no el podem atrapar. Per la nostra part,
una victòria ens podria col·locar en el cinquè lloc de la
classificació si es produeix una carambola múltiple i perden
els cinc equips que portem per davant. En el pitjor dels
casos, ocuparíem la desena posició.

Com encara no sé com es farà això de la fusió o absorció
de clubs, no sé com quedarà la cosa ni si es mantindrà
l’equip de primera regional. En fi, que la propera setmana, a
més a més d’escriure la crònica del darrer partit de la
temporada, potser els podré donar algun detall més del que
ens vindrà.                 

FUMATA BLANCA

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

La temporada 2011/12 ha finalitzat amb un gran triomf, en
la lliga de Pádel de les Terres de l´Ebre, per a l'equip del Club
de Tennis Benicarló, aconseguint el títol de la Lliga i el de la
Copa, davant l'equip de l´Hospitalet per 3 victòries a 2.

L'equip capitanejat per Guillermo Palau, duu competint des
del passat mes de setembre per a situar-se en el més alt, i el
passat cap de setmana va concloure aquesta gran lliga i copa
que tant ha costat guanyar. L’equip està format per Nuria Ortiz,
Marga Febrer, Ginés Pérez, Pepe Gil, Juan Gallardo, Jordi
Igual, Sara Celma i Carlos Febrer. L'equip benicarlando,
després de guanyar la lliga, ascendeix al quadre d'honor de la
primera divisió i el pròxim any podran jugar contra grans
equips com el Johnny Muntanyès A, Cambrils o Vinaròs A.
Una gran fita per a l’equip de Benicarló atés que cada vegada
hi ha més gent que juga al pádel i així poden participar en més

tornejos per la zona de l'Ebre perquè anteriorment no podien
participar en la competició de pàdel en aquestes zones.

text i foto VICENT FERRER

L’equip de pàdel del Club de Tennis Benicarló guanyador de la Lliga



L’ÚLTIMA

pàgina 20 la veu de Benicarló SANT GREGORI, BISBE DEL CAMP BENICARLANDO

Milers de benicarlandos van matinar dimecres per
acompanyar a Sant Gregori en la tradicional romeria que se
celebra per a commemorar la seua festivitat. 

La processó es forma a les portes de l'església de Sant
Bertomeu a les nou del matí i els romers s'adornen amb la
tradicional paperina de romaní a la solapa. Jornada de festa
local en el municipi, el sant va viure enguany una de les
processons més multitudinàries. I és que les estiuenques
temperatures van animar els veïns a participar en la festa.
També la crisi va ajudar ayté que habitualment els
benicarlandos aprofiten la jornada per a visitar un proper parc
d'atraccions, o es desplaçaven a Castelló i València per a
renovar el vestuari de Primavera-Estiu. Però enguany “cal
estalviar i no estem per a despeses, així que ens quedem a
casa”, explicaven molts d'ells. La romeria i la festa que
s'organitza als voltants de l'ermita va ser l'excusa perfecta per
a eixir de casa. La processó estava encapçalada per
cavalleries i carros, que recordaven el caràcter agrari de la
celebració. 

I és que segons conten les cròniques, una terrible plaga de
llagosta va assotar el camp benicarlando en 1677. Per a
destruir-la es va utilitzar l'aigua de Sant Gregori, bisbe italià
protector de les collites, el crani del qual es conserva en
Sorlada (Navarra). El nou de maig s'abocava aigua sobre la
relíquia. El líquid purificat es repartia després pels camps per
a protegir-los de noves plagues. El sistema sembla que va
ser  tan efectiu a Benicarló que els seus agricultors van acabar
alçant una ermita en el seu honor a les afores de la població.
Malgrat que avui dia les plagues es combaten amb
fitosanitaris, els benicarlandos no han deixat de rendir tribut al
sant. A meitat camí l'associació que organitza l'esdeveniment,

Amics de Sant Gregori, reparteix paperines de confits, en
record de les ofrenes que tradicionalment els nuvis realitzaven
a les seus estimades en aquesta data. A l'arribada de la
romería, es va oficiar una missa de campanya als voltants de
l'ermita del segle XVII, seguida amb gran devoció. I al finalitzar
i per primera vegada, la nounada associació La Sotà va oferir
una mostra de balls populars. Jotes de la població i cants
populars, van ser interpretades en honor al sant, amb gran
gaubança dels ciutadans que van contemplar l'espectacle.
Nombrosos benicarlandos aprofitaven després per a reunir-se
amb familiars i amics i compartir un plat de paella als voltants
de l'ermita. Amb la posta del sol el sant va tornar a la seua
parròquia.

text i foto NATÀLIA SANZ

SANT GREGORI, BISBE DEL CAMP BENICARLANDO


