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Benicarló va ser l'única ciutat de la província de
Castelló que es va unir ahir a la iniciativa mundial ‘Posa
una foto en el carrer’. 

El dia Internacional dels museus, s'aprofita pels fotògrafs
de tot el món per a reivindicar el seu lloc en l'Art. I ho fan a
través d'una exposició en el carrer, en la qual participa
qualsevol persona que tinga afició a la fotografia. En Benicarló
ja és el segon any que es realitza, amb gran acollida popular.
En aquesta ocasió, els participants “van ser convocats a través
de les xarxes socials”, com va destacar Pedro López, un dels
organitzadors. I prop d'un centenar van aportar les seues
fotografies per a exposar-les en les parets del Mercat
Municipal. Fotògrafs de tot el Baix Maestrat van participar
d'aquesta iniciativa aportant imatges relacionades amb el lema
d'enguany: ‘Interpreta el teu espai, mostra'l al món’. Amb elles
van voler reclamar la posició que li correspon a la Fotografia
dins del món considerat artístic, alhora que la seua labor
informativa i social. Imatges de la vida quotidiana, paisatges,
fotografia de familiars i amics, i una infinitat de xicotetes motius
que van alegrar les parets del Mercat Municipal, per a goig
dels compradors.

text i foto NATÀLIA SANZ

POSA UNA FOTO AL CARRER

I alló que va pel cel... 
són les promeses,

que se les emporta el vent...
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Tant van córrer per presentar-les que al final han

derrapat i se n’han sortit de la carretera. Benicarló no

tindrà, de moment, Parc Litoral, perquè conselleria no te

diners. Ni tampoc tindrà carretera a Peníscola, pel

mateix motiu.

Ho anunciava la consellera d'Infraestructures, Isabel
Bonig, durant la seua recent visita a Benicarló. En el primer
cas és necessari perquè el ministeri invertisca en la protecció
de la costa nord, tal i com es va acordar en el seu moment.
Pel que fa a la carretera a Peníscola, és una obra amplament
reclamada des del municipi, més des que es fa fer el tram del
terme municipal de Peníscola. Bonig es va referir a
“limitacions pressupostàries” per a afirmar que “està tot
paralitzat. Els projectes segueixen el seu curs, però cal
esperar que la situació millore i la puguem fer”. 

Obrim parèntesi. El 19.06.10 l'actual alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, recordava que “el meu futur
polític està vinculat a eixes dues obres”, referint-se a la
carretera de Peníscola i la de Càlig,  i que si no es licitaven
abans de les eleccions, no repetiria al capdavant de la llista
popular per Benicarló. La de Càlig (només un tros del tram

total), va ser licitada, però no la de Peníscola. Tant és així
que a principi del mes de maig, abans de les eleccions,
l’ajuntament decidia asfaltar el tram de carretera que discorre
pel terme municipal. Ho feia davant el mal estat del ferm i la
perillositat que suposava per als conductors que circulaven
per ella.  I així s’ha quedat. Tenim una carretera reasfaltada
i reapanyada, un alcalde que encara ho és, tot i que el seu
futur polític anava lligat a eixes dos obres, la seua paraula
buida, i seguim sense tenir carretera, nova, tot el contrari de
Peníscola, que sí la té. I és que en el moment de bonança
econòmica, els nostres veïns del sud van ser més espavilats.
Ells tenien tots els terrenys preparats per ficar-los a
disposició de l’administració autonòmica. A Benicarló els
deures encara estaven per fer, així va passar de llarg la
inversió. I ara que tenim els terrenys, no hi ha inversions. I el
que és pitjor, no sabem quan les tindrem, tot i tenir diputats
autonòmics, presidents de les Taules del Sènia, secretaris de
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i no sabem
quants càrrecs més de rellevància vivint en este poble.
Sense paraules...

I per cert, encara ningú ha vist el projecte definitiu de la
carretera Benicarló Peníscola. I mentrestant els consellers i
directors generals continuen passejant per este poble, i
unflant pit,... per anunciar menudeses i obres de xicotet
calat. 

text REDACCIÓ

SENSE RES: NI PARC LITORAL NI CARRETERA A PENÍSCOLA

No se per què ara mateix m’ha vingut al pensament una
frase impactant de fa uns quants anys que em va deixar tanta
empremta que encara la recordo. Aquest eslògan era la nau
capitana d’una agència de publicitat local i deia “siempre por
los cauces legales”. A mi allò em va marcar molt
profundament, i em va ajudar a definir el meu camí a la vida.
Ara, en aquests moments tan decisius per al meu estimat
CDB, i immers com estic en una profunda reflexió davant del
futur de la meua institució més estimada, ha vingut a la meua
ment aquesta insuperable màxima. Sí, estimat lector, quan
vostè estarà llegint aquetes pàgines, la sort del que serà el
nostre club ja estarà decidida perquè dijous a partir de les vuit
i mitja en segona convocatòria, els socis ja haurem escollit el
nostre futur. 

Sense cap mena de dubte, tot es farà d’acord amb allò que
estableixen els estatuts de l’entitat, és a dir “siempre por los
cauces legales”. Com ja és habitual en aquesta pàgina, les
notícies no tenen res d’informació, perquè ja fa massa dies
que s’han produït, i aquest d’avui és un exemple sagnant: la
notícia es va originar anit, però vostè no podrà llegir-ho en
aquesta pàgina fins a la setmana que ve. L’únic avantatge que
pot tindre el lector d’aquesta pàgina respecte als altres és que
jo, si vaig, li contaré les coses més intranscendents, allò que
ningú no escriu, les poques lligues i els fets anecdòtics. 

Ara mateix la meua reflexió se centra en si aniré o no aniré
a l’assemblea. Em sembla que sí que hi aniré, i ho faré
bàsicament per dos motius. El primer és que no hi ha cap perill
d’entrar a formar part de la nova (o no) junta directiva, perquè
es veu que ja estan tots els lloc copats i el marge per a noves
incorporacions és tan estret que no cabria ni un raig de sol.
Això és una bona notícia perquè com a més gent hi haurà,
més treballaran els de sempre.  El segon motiu és que estic
pensat que és un moment molt important en la història del
nostre modest club i tinc la sensació que hi he d’estar present.
Una altra cosa és què votaré o què faré en el moment decisiu.
De moment ho tinc molt clar i també tinc moltes reserves

perquè em sembla que hi haurà coses que no m’agradaran
gens. Però és el que hi ha, i en aquests moments qualsevol
persona que es vulga fer càrrec de tot això ha de ser ben
rebuda. Una altra cosa seran les decisions que es prendran i
que poden agradar més o menys. Ara per ara el més important
és la unitat esportiva entre els dos equips de la ciutat. Unes
altres qüestions s’aniran desvetllant al llarg de l’assemblea,
perquè m’han dit que el que serà nou president estarà present
a la mateixa per a respondre a tots els dubtes que tinguen els
socis que hi estiguen presents. Per això tinc la sensació que
serà una reunió molt profitosa i, sobretot, molt aclaridora pel
que fa a les intencions i el projecte esportiu de la nova junta.
Tot això sempre i quan els socis voten a favor de la fusió de
les dos entitats, que la democràcia està per a això. El dia
abans, és a dir, dimecres, ja ho haurà fet l’altre equip implicat
i, segons que he vist, ja es farà l’elecció de president i
secretari que hauran de dirigir el club. Això ho vaig sentir jo
dilluns de la setmana passada a una televisió comarcal de
boca del president del club absorbit.

Una de les qüestions que es comentava era la possibilitat
de canviar el nom, passant a ser  “club esportiu” en lloc de
“club deportivo”. No sé jo si és una bon moment per a plantejar
el canvi, perquè noranta anys són molts d’anys. En qualsevol
cas, la normalització del nom no s’hauria de quedar ací, sinó
escampar-se a tots els àmbits del club, cosa que no és
previsible tenint en compte com estaven escrits els cartells
anunciadors del partits d’aquesta temporada que acaba de
finalitzar. 

Pel que fa a la part esportiva, caldrà aclarir si es farà només
l’equip de preferent o si es mantindrà també el de primera
regional. També serà molt important conèixer tot allò que fa
referència a “l’organigrama” (com m’agrada aquesta paraula!)
tècnic. Es veu que hi haurà una espècie de director tècnic o
alguna cosa per l’estil que estarà per damunt del o dels
entrenadors. Veurem, veurem...

Que conste que hi ha coses que sé, però que callo.

La setmana vinent, hi haurà notícies. Una mica pansides,
però notícies.

JORNADA DE REFLEXIÓ

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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TANQUEN EL PORT PERÒ ES
FARÀN ELS BOUS A L’AGOST

El port de Benicarló ha estat
tancat al públic. La històrica
reivindicació dels pescadors va ser
ben acollida per la conselleria, que ha
barrat el perímetre en el qual atraquen
les barques. L'objectiu, que els amics
de l'aliè deixen de sostraure
pertinences dels pescadors. La
consellera d'Infraestructures, Isabel
Bonig, visitava les obres, que estan a
punt de finalitzar. La inversió ha estat
“de 54.000 euros, que han anat a
càrrec del pressupost que tenim per a
manteniment de les infraestructures
portuàries de la Comunitat
Valenciana”. Amb aquesta inversió
s'ha realitzat un clos de 245 metres,
format per un muret de formigó armat
sobre el qual s'ancora una tanca
plegada formada per malla electro
soldada i lacada en blanc. El clos
disposa de dues portes, una d'elles
motoritzada, que possibilia l'accés del

trànsit rodat, comptant també amb
altres dues portes abatibles per al
trànsit de vianants. Va ser el passat
mes de novembre quan el nou pòsit
del port de Benicarló es va dirigir a la
consellera d'Infraestructures perquè
solucionara el problema del robatori a
les barques. “Van demanar que es
tancara el port, com està en altres
poblacions de la província de Castelló
i no podem ser menys que sensibles a
les seues peticions”, va assegurar
Bonig. Les obres, va dir, “milloraran
les condicions de treball al port de
Benicarló”. 

El tancament ha tingut en compte
que en el recinte es munta la plaça de
bous durant les festes patronals, per a
celebrar els Bous a la mar. La
consellera va assegurar que “com
exalcaldessa de la població taurina
per excel·lència de la província de
Castelló, sóc molt sensible al tema”.
Bonig va afirmar que “que la gent
estiga tranquil·la, que aquest estiu hi
haurà bous a la mar, sinó ens
crucifiquen a l'alcalde i a mi”, pel que

s'han assegurat que la tanca siga una
estructura desmuntable, que permetrà
que en el mes d'agost, el clos
desaparega per a donar pas als
festejos taurins. 

Aquesta no és l'única inversió
que s'ha realitzat enguany en el port
de Benicarló atés que, “a càrrec del
mateix pressupost s'han invertit
245.000 euros per a la reposició de
calats” gràcies al dragatge de la
bocana del port que es va realitzar el
passat mes de març. En total,
“300.000 euros d'inversió en el port de
Benicarló” durant enguany, que han
contribuït a endreçar l'entorn i millorar
el treball dels pescadors. 

Referent al projecte d'ampliació
del port, Bonig va recordar que està
emplenant el tràmit d'avaluació
ambiental estratègica, ja que es
tramita juntament amb el PGOU. “Jo
crec que no haurà cap problema
perquè hi ha una bona comunicació, i
els tècnics estan en continu contacte,
però caldrà mirar l'avaluació el que
diu”, va assegurar la consellera. 

ve de la pàgina anterior

Va destacar en el Trofeu Benicarló la nedadora del
Club Natació Benicarló Marina Segura, Laura
Jimenez i el nedador Sergi Saura amb un total de 6
medalles afegides a les 17 assolides en el Trofeu
Sant Pasqual de Vila-real per la selecció
benicarlanda. 

Durant la jornada del dissabte 19 de maig de 2012,
Benicarló, novament es va convertir en el nucli de la natació
de competició en la Província amb la disputa del Campionat
Provincial Benjamí “Trofeu Benicarló”, on participaren 117
joves nedadors i nedadores representant a 7 Clubs de la
Província de Castelló. El Campionat, organitzat pel club
Natació Benicarló amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Benicarló, es va disputar a les instal·lacions de la Piscina
Municipal, en dues sessions de matí i tarda, amb una gran
afluència de públic, i unes graderies plenes fins a la bandera
que van donar un ambient esportiu espectacular. 

Es van disputar les diverses proves individuals i per relleus
amb un bon nivell dels equips participants alçant-se amb la
victòria del Trofeu Benicarló 2012 l'Equip del Club Aquatic
Castelló rebent el trofeu de la mà de la Dama del Club
Meritxell Sospedra, el Regidor d'Esports, Ximo Pérez, i el
President del Club Natació Benicarló Adolfo Saura. 

Destacarem a les nedadores del Club Natació Benicarló
Marina Segura que va aconseguir 3 medalles (Or en 200 m
estils amb un crono de 3:28.13- Plata en els 100 m esquena-
Bronze en els 400 m lliures); Laura Jiménez amb 2 medalles
(Plata 100 m papallona- Bronze 100 m lliures) i el nedador
Sergi Saura amb 1 medalla (Plata en els 100 m papallona). 

El Club natació Benicarló va quedar com el 3r millor Club de
la Competició on destacaríem també l'actuació de David
García 4t en els 400 m lliures; Raúl Carbó 6é en els 100 m
braça; Nerea Martín 4a en els 100 m esquena així com la 4a i
5a posició per equips de relleus femenins en els 4x50 lliures i
4x50 estils, i la 4a posició en els 4x50 lliures i estils de l'equip
masculí.

L’equip benjamí benicarlando estava integrat per: Marina
Segura, Nerea Martín, Laura Jiménez, Balma Fabregat, Lara
Rodríguez, Alicia Sorlí, Claudia Cid, David García, Sergi
Saura, Joan Martín, Raúl Carbó, David Tena, Alejandro
Balague, Andreu Gilabert, Joan Gilabert, Raúl Vicente, Oscar
García, Ibai Ferrer, Pedro Tomás, Yago Mateo y Aitor Gil. 

A més, el passat 12 de Maig de 2012, en les instal·lacions
de la Piscina Municipal Yurema Requena de Vila-real, es va
disputar el XLVI Trofeu San Pasqual, on també hi era el Club
Natació Benicarló amb un equip molt competitiu que va
aconseguir un total de 14 medalles. 

Destacar l'actuació de Nerea Sorando amb medalla d'Or en
200 m esquena i un crono de 2:32.80, Plata en els 50 m
esquena i Plata en els 100 m esquena; Lucía Piñana amb l'Or
en els 50 m lliures amb un crono de 28.78, Plata en els 100 m

lliures i Bronze en els 400 m lliures; Vanessa Bel
amb Plata en els 50 m braça i Bronze en 100 m
braça; Gisele Mateu amb Plata en els 50 m
papallona; Carla Fresquet amb el Bronze en els 50
m i 100 m esquena; Ana García amb Bronze en els
50 m braça; Carlos Fuente amb l'Or en els 400 m
estils i un crono de 4:45.55, millorant així el seu
mínima nacional junior en aquesta disciplina, i
Plata en els 200 m estils i 100 m esquena; David
Valdearcos amb el Bronze en els 100 m papallona.

L’equip participant en el Trofeu va ser: Carlos
Fuente, Adrian Adell, David Valdearcos, David
Curto, Alberto Año, Salva Sorlí, Marc Vea, Gisele
Mateu, Marta Valdearcos, Ariadna Coll, Gemma
Rillo, Nicole Mateu, Claudia Barrachina, Nerea
Sorando, Carla Fresquet, Vanessa Bel, Ana
García, Noemí Anta, Esther Segura y Lucia
Piñana.

text i foto CNB

TROFEU BENICARLÓ 2012 
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LOCAL ESPORTS

A l'Estadi d'Atletisme de l’Helmántico i organitzat per la
Universitat de Salamanca se celebrà el Campionat d'Espanya
Universitari d'atletisme, amb la presència de les benicarlandes
Beatriz Ferrando i Cristina Ferrando, representant a la
Universitat de València. En un dia gris i plujós, poc propici per
a la practica d'atletisme, Cristina Ferrando participà en les
especialitats de salt d'altura i triple salt, proclamant-se
subcampiona d'Espanya Universitària al quedar segona en la
final de salt d'altura, amb una marca de 1,75, la mateixa que
la guanyadora. Tan sols un nul la va privar de pujar-se al mes
alt del pòdium repetint el mateix lloc que va aconseguir l'any
anterior. En  triple salt va aconseguir una meritòria desena
posició.

Beatriz participà en salt d'altura, classificant-se en cinquena
posició, amb un millor salt de 1.66 i ocupant plaça de finalista.
Tot i saltar més que l'any anterior un nul la privà de repetir lloc
en el campionat celebrat a Castelló on va aconseguir la quarta
posició.

Bon campionat de les saltadores benicarlandas que, per
ser any Olímpic, ha fet que la temporada s'allargue i les
preparacions vagen més endarrerides.

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando subcampiona d’Espanya Universitària a Salamanca

L’associació cultural “Lo Rest” de

Benicarló organitza una conferencia

per a prevenir les malalties

derivades de l’exposició solar. 

Impartida per la doctora Pilar Ors

Zarzoso especialista en medicina

preventiva i salud publica del Centre

de salud Publica de Benicarló,

l’associació cultural benicarlanda vol

ficar en coneixement de tots i per mitg

de la doctora Ors un tema tan

important i d’actualitat com son tan els

beneficis del sol com aquells perills

que comporta i les precaucions que cal

tindre present.

La conferència tindrà lloc

divendres 1 de juny a les 20:30 al

local de la penya El Setrill. 

L'equip Prebenjamí A del Benicarló Base Futbol, faltant
disputar-se tres jornades de lliga, s'ha proclamat campió del
seu grup. L'equip està trencant tots els rècords de l'Escola de
Futbol, atés que estan a punt de sumar el gol 300 de la Lliga,
en la qual, fins a la data, han disputat i guanyat 25 partits. La
seua il·lusió és acabar la temporada amb tots els partits
guanyats 

Com era d'esperar després de guanyar l'últim partit, davant
el segon classificat l’ACD Peníscola, es va deslliurar l'alegria
entre els joves jugadors que no van parar fins aconseguir que
els seus entrenadors foren dutxats en els vestuaris. 

L'equip està entrenat per Pipo i Paco Campos i el formen:
Alejandro, Albert, Ludovico, David, Ricardo, Teo, Aarón,
Jaime, Alex, Carlos, Joan i Fernando.

text i foto VICENT FERRER

Fútbol Base: El Prebenjamí A del Benicarló Base Fútbol campió de lliga

Ports-Maestrat compta actualment en quatre
agrupacions de JSPV, Vinaròs, Benicarló, Càlig i Morella.

El passat divendres 18 de maig, la seu del PSPV de
Vinaròs va acollir la primera reunió dels Joves Socialistes de
les agrupacions de les comarques d'Els Ports i del Baix
Maestrat per tal d'afrontar la futura constitució de la comarca
Ports-Maestrat d'aquesta organització. En la reunió van estar
presents els secretaris generals de les quatre agrupacions,
així com altres militants de JSPV de la comarca.

Aquesta reunió va ser una primera presa de contacte entre
tots els participants, així com fixar les bases del què ha de ser
i dels objectius què ha de tenir aquesta organització. D'altra
banda van posar-se sobre la taula diferents temes d'actualitat,
entre els què, malauradament, cal destacar les actuals
retallades què els ciutadans estem sofrint per parts dels
governs del Partit Popular.

Des de Joves Socialistes de Ports-Maestrat volem fer una
clara defensa de l'educació pública, creiem que les retallades
que l'Educació està patint, estan posant en perill el futur del
nostre país. Sense inversió no podem eixir de la crisi.

text JSV

PRIMERA REUNIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA COMARCA PORTS-MAESTRAT DE
JOVES SOCIALISTES DEL PAÍS VALENCIÀ
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ESPORTS LOCAL

Un any més i amb aquest més d’un decenni de manera
ininterrompuda, el passat 20 de maig, la banda de música de
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” va participar de la
festa de Moros i Cristians de la ciutat de Lleida acompanyant
la filada mora dels Al·leridís.

La jornada començava al migdia amb l’entrada infantil des
del carrer Cavallers fins la plaça Sant Joan on al finalitzar,
totes les bandes participants de forma conjunta interpretaren la
tan coneguda i representativa marxa mora “Chimo”de José
María Ferrero.

A la vesprada i després d’un dinar de germanor entre
festers i músics, l’ambient festiu es palpava als carrers més
cèntrics de la ciutat de la mà d’una elegant i acolorida
desfilada on els bàndols moro i cristià lliuren les seues millors
gales acompanyats de les interpretacions de les diferents
bandes de música.

text NATÀLIA SANZ

La Banda a les desfilades de Lleida

Nou èxit l'aconseguit dissabte passat, pel club Mabel
Benicarló, en la ciutat d'Almussafes, on es va disputar el
campionat autonòmic mes rellevant d'aquesta temporada,
la fase prèvia al campionat d'Espanya absolut individual. 

El club Mabel s’emportà el palmell aconseguint que sis, de
les sis gimnastes que es van presentar al concurs, es
classificaren. Però més encara, si cap, que quatre d'elles
coparen la primera i segona plaça, en les diferents categories
benjamí i aleví. Per equips les gimnastes benjamins i júniors
van aconseguir el bronze.

Classificacions:
Aleví: 1a María Añó. 2a Marta Gimeno, així en tots els

aparells
Benjamí: 1ª Alba Ciurans. 2a Leire Rovira, també primeres

per equips
Júnior: Claudia Mata i Estela Ortiz, per equips

Ara les gimnastes tindran més treball atés que han de
començar a preparar-se per l Campionat d’Espanya que se
celebrarà a Logroño els dies 14, 15, 16 y 17 de juny.

text i foto VICENT FERRER

Gimnàstica Rítmica: Nou gran èxit del Club Mabel 
aconseguint el campionat autonòmic individual i per equips
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LOCAL OPINIÓ

El BLOC-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Benicarló
lamenta el tancament de l’oficina del SERVEF.

El regidor de l’Ajuntament de Benicarló pel BLOC-
COMPROMÍS, Joan Manuel Ferrer, ha lamentat el
tancament de l’oficina del SERVEF  a Benicarló. Aquesta
està tancada des de  fa un mes i, segons ha manifestat el
regidor nacionalista, “en els moments de crisi actuals, on
sols ha Benicarló hi han 2.700 aturats és una barbaritat que
tanquen l’oficina del SERVEF”. Recordem que aquesta
oficina dóna assessorament als aturats i ajuda als
desocupats en la gestió de la documentació necessària per
a percebre el subsidi d’atur i les posteriors ajudes en el cas
d’aturats de llarga durada.

Ferrer també s’ha referit a la falta d’ambició i el poc poder
que té l’alcalde Marcelino Domingo: “altra vegada ha tornat
a permetre que desaparega un servei de la Generalitat a
Benicarló i es mantinga a Vinaròs amb atenció personal, i a
Benicarló sols amb una màquina a la porta de l’ajuntament,
que en tot cas sols serveix per a tràmits menors i està
subjecta a problemes tècnics. El mateix ja va passar fa anys
amb l’Oficina de l’INEM”.

Segons el regidor nacionalista pareix que aquesta oficina
ha estat tancada degut a les retallades del PP valencià i del
seu president Alberto Fabra, cosa que segons li va
manifestar el regidor d’Hisenda, José Maria Serrano, “al PP
benicarlando es donaren conte des de l’equip de govern
popular perquè allí no hi havia moviment i els va fer sospitar
que l’havien tancada”.

Davant d’aquesta afirmació de Serrano, Ferrer no
entenia “com un alcalde del PP i que compta amb una
regidoria específica a la promoció econòmica i ocupacional,
no té noticies del tancament d’un servei públic de la
Generalitat a la seua ciutat”. Segons Ferrer “l’alcalde no ha
tingut prou força davant dels dirigents de PP valencià per a
mantindre aquest servei per als prop de 2.700
benicarlandos que ara tindran que desplaçar-se a Vinaròs”,
amb el consegüent perjudici. 

Segons BLOC-COMPROMÍS “no es la primera vegada
que el PP no li té consideració ni al alcalde ni a la ciutat de
Benicarló. També ha passat en la carretera de Benicarló a
Peníscola, el conservatori de Música Mestre Feliu, el teatre
auditori, la canalització del Barranquet, escoles en
barracons, paràlisis de la depuradora, costa nord, etc”.

BLOC-COMPROMÍS

El passat dissabte 19 de Maig es va celebrar a l’IES
Alfons XIII de Vall d’Alba la Fase Provincial de la XXIII
Olimpíada Matemàtica en la que van participar uns 300
estudiants de 3 categories : 3r cicle de primària i 1r cicle i
2n cicle d’ESO. Els alumnes havien de superar tres
proves, una individual, una de camp i una altra de
velocitat.

L’IES Ramon Cid participava amb 10 alumnes , Marc
Esteve, Arnau Fabregat, Agnès Galan, Alejandro García, Ana
García, Albert Grau, Ferran Ibáñez i Gema Lara, tots de 2n
ESO i David Rosado i Paco Martínez de 3r ESO.

Un any més es va poder aconseguir, Marc Esteve Espinosa
va quedar Campió i això li permetrà junt amb altres 7
estudiants de la província, participar en la Fase Autonòmica
que es celebrarà a Sueras ( Castelló) els dies 9 i 10 de juny. 

text REDACCIÓ

L’IES Ramon Cid guanya l’Olimpíada Matemàtica
“MANOSTIJERAS”

Diuen que la realitat supera a la ficció i tenen raó. Algú
podia arribar a pensar que aquell personatge de la
pel·lícula, amb mans de tisores, cobraria vida i es
convertiria...en Mariano Rajoy? Pitjor encara: perquè el
protagonista del film feia obres d’art en podar tanques de
jardí, però el presidente està arrabassant les conquestes
socials dels últims trenta anys, de manera maldestre i
prepotent, sense cap rubor als incompliments sistemàtics al
seu programa electoral(ista).

El seu servilisme amb els mercats i els bancs i la seua
conducta de titella envers la Führer Merkel, corren parelles
amb la petulància amb que tracta l’oposició política i el
menyspreu que dedica als moviments socials reivindicatius.

Heus ací com passarà a la història, un tal i pretensiós
polític: “Mariano manostijeras”.

PARANYERS

Els media locals han divulgat una foto, que evidencia
l’oportunisme –i alhora el ridícul- que les “nostres” autoritats
són capaç d’arribar a fer: un grup de “paranyers” –ja se sap,
d’aficionats a “caçar” pardalets amb “parany”, prohibit per la
Unió Europea- s’han reunit a Benicarló per protestar contra
una tal normativa, “presidits” per l’alcalde Domingo, l’ex
Mundo i una consellera, amb gest i indumentària penosos. 

La tal “reunió” hauria estat programada fa temps... i
contra Zapatero, que, ja se sap, fou el culpable de tots els
nostres mals. Ara, però, amb Rajoy de llogater de la
Moncloa, les “nostres” autoritats s’han quedat sense saber

davant de qui protestar, exhibint un somriure estúpid. És el
què els passa a certs polítics, l’únic programa dels quals ha
estat tot el temps anar a la contra i ara es troben
descol·locats, perquè no saben contra qui anar.

Marc Antoni Adell

La regidora de Comerç de Benicarló, María Ortiz, va
assegurar que l'ordenança del trasllat del Dimecres compleix
la normativa autonòmica. Ortiz negava així les declaracions
del portaveu dels venedors, Antonio Carmona, qui va anunciar
la passada setmana la presentació d'al·legacions a l'exposició
pública del document. L'edil de Comerç va sostenir que el text
aprovat el passat mes pel ple municipal “s'adequa tant pel que
fa a la transmissió de les parades com per les característiques
estètiques i a l'obligació d'estar al corrent del pagament en les
obligacions fiscals per part dels venedors”. Sobre la durada de
la llicència, que el decret autonòmic estableix en 15 anys, Ortiz
va assegurar que “l'ordenança municipal es modificarà abans
del 31 de desembre per a adaptar-se plenament al decret
autonòmic” ja que només contempla la renovació anual. Ortiz

va voler remarcar que el trasllat "no és un capritx" i que respon
a la voluntat de l'equip de govern “de revitalitzar el Mercat del
Dimecres al mateix temps que es potenciarà el comerç del
centre de la ciutat. Un altre dels arguments en favor del trasllat
és evitar les molèsties que l'actual ubicació causa als veïns,
que fa anys que protesten”. L'ordenança municipal per al
trasllat del Mercat està seguint la tramitació administrativa
corresponent i actualment es troba en període d'exposició al
públic perquè totes les persones interessades puguen
presentar al·legacions, “com marca la legislació, que hem
volgut seguir pas a pas”. En cas de produir-se al·legacions
“l'Ajuntament les haurà de resoldre abans de tornar a aprovar
el text definitivament”. Una vegada aprovada l'ordenança, el
trasllat es podria fer efectiu durant l'estiu, per a disposar d'un
període d'adaptació abans de l'inici del curs escolar.

text NATÀLIA SANZ

L’ORDENANÇA DEL TRASLLAT DEL DIMECRES 
COMPLIX LA NORMATIVA AUTONÓMICA
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SANT ISIDRE 
Benicarló va celebrar la festivitat de San Isidre amb una

sèrie d'actes organitzats per la cooperativa agrària Benihort.
Diumenge de matí la parròquia de Santa María acollia la
celebració de la santa missa en honor al sant. Per primera
vegada, aquest no la presidia. I és que el canvi d'emplaçament
de la celebració, va impedir que els llauradors traslladaren la
imatge en processó fins a ella. L'elevada altura del sant i
l'escassa de l'entrada de la parròquia, ho va impedir. Malgrat
això, els fills dels lauradors si que van participar de l'acte, com
és tradicional, ofrenant davant l'altar una àmplia varietat de
productes del camp. Els acompanyava també la dama de Sant
Antoni, una confraria també vinculada al camp. Al migdia, les
instal·lacions de Benihort van acollir un multitudinari vi d'honor,
que va servir també per a inaugurar la nova gasolinera que hi
ha a les instal·lacions.

"MOMENTS INSÒLITS" DE IULIAN ZAMBREAN
Prenent la fotografia com a forma d'expressió, de

transmetre, de sentir i fer sentir, Iulian ens ofereix aquest
projecte tan personal que té com objectiu captar aquells
moments inesperats de la vida quotidiana, aquells moments
fugaços que es produeixen a peu de carrer i que, per a molts,

passen inadvertits. Per a Iulian la vida es això, moments,
moments insòlits, moments fugaços, trists moltes voltes, en
altres ocasions còmics i perquè no, en altres el que podríem
anomenar com a moments decisius, en els que quasi sempre,
les persones del carrer son les protagonistes. Els "Moments
insòlits" de Iulian Zambrean corresponen al nou projecte
personal en el que ha estat treballant aquest jove artista
establit a Vinaròs i que en aquesta ocasió podem visitar en el
Mucbe - Centre Cultural Convent de Sant Francesc de
Benicarló. Aquesta exposició romandrà oberta fins al proper
dia 3 de juny de 2012.

L’AIGUA I LA VIDA, DE MELERO PÉREZ
Josep Melero Pérez es un fotògraf format en l'Escola de

Fotografia de Barcelona. Llicenciat en Geografia i Història,
sempre li ha interessat molt el món que l'envolta. La fotografia
ha estat sempre per a ell una forma de vida caracteritzada per
una disposició permanent a captar la bellesa natural dels
paisatges i la de moltes obres humanes presents en els pobles
i ciutats que ha visitat. Aquesta exposició es una mostra de
fotografies que pretenen transmetre la bellesa de l'aigua en
paratges naturals i urbans de diversos llocs d'Espanya i
d'altres països. Mantenir aquesta bellesa es una tasca política
i ciutadana que reverteix positivament en nosaltres. Aquesta
exposició, es pot visitar a partir del proper dimarts dia 15 de
maig i romandrà oberta fins al proper dia 9 de juny de 2012.

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS SOCIETAT I CULTURA

El passat dimarts tota la
comunitat educativa de l’escola
pública –des de l’educació infantil
a la universitat- estàvem
convocats a una jornada estatal
de vaga i de mobilitzacions per
demostrar el nostre rebuig frontal
a les mesures que, des del
govern central i des dels governs
autonòmics, estan tirant endavant
amb l’objectiu  de  debilitar
radicalment la qualitat d’aquest
servei de primera necessitat.
Tothom pot fer-ne les valoracions
que consideri oportunes, en
funció de la seva opció ideològica
o dels interessos que defensi. No
parlaré,doncs, de xifres de
seguiment de la vaga ni
d’assistents a les múltiples
mobilitzacions que, d¡’una
manera massiva i rotunda,han
omplert amb milers i milers de persones els carrers i les
places. Està clar que el genial i il·luminat ministre Wert
–per què al capdavant de ministeris i conselleries
d’educació sempre hi posen personatges que volen
deixar la seva empremta i que ben sovint no en tenen ni
idea d’això de l’educació?- i els seus col·legues del ram
de les administracions perifèriques –diguem-ho així
perquè no s’enfadin- han dit que la convocatòria ha estat
minoritària perquè no ha asssolit ni de bon tros el
cinquanta per cent de seguiment. I, probablement, en
això tenen una part de raó: davant de la situació actual de
brutals retallades a l’educació pública costa d’entendre
que la jornada de vaga no hagi estat seguida pel cent per
cent del professorat de tots els nivells educatius. En
aquest sentit, hi ha raons que caldria analitzar en
profunditat:l’oportunitat de plantejar des dels sindicats
convocants una protesta en forma de vaga poques
setmanes després de la jornada de vaga general; la
desmobilització preocupant, vergonyosa i perfectament
còmplice de la política de retallades de bona part del
professorat, un col·lectiu de funcionaris i interins que no
és capaç ni de respondre a les retallades més salvatges
ni quan els perilla el sou i les condicions de treball; el
pessimisme que justifica la passivitat perquè es pensa
que amb les protestes no s’aconsegueix res, etc, etc.

Ara bé, les persones que dimarts passat vam fer
vaga i, encara molt més important que això, que des de
fa mesos ens anem mobilitzant i organitzant des de les
assemblees per fer sentir la nostra protesta més enèrgica
contra les polítiques que pretenen debilitar la qualitat dels
serveis públics de primera necessitat –i no només penso

en l’educació- som conscients
que el moviment de resposta que
batega per tot arreu és, i cada dia
ho serà una mica més, molt i molt
important. Molts de nosaltres,
professionals de l’ensenyament
en l’àmbit públic, no havíem
viscut –o hem de tirar molt i molt
enrere- moments en què als
nostres instituts es constituïssin
assemblees per debatre sobre la
situació de l’educació pública, per
emprendre accions de denúncia i
de reflexió i per coordinar-
nosamb altres assemblees de
ciutat o de comarca. El ministre
Wert i els seus col·legues
autonòmics –ho direm així perquè
no s’enfadin- poden menysvalorar
tant com vulguin la jornada de
vaga i silenciar –com si no existís-
tot el moviment que batega   en
defensa d’una escola pública de
qualitat. Ells tenen els altaveus

per fer sentir el seu discurs. Però quan apaguen els
micròfons, quan analitzen les coses amb els seus
assessors, segur que no les tenen totes. Poden negar la
realitat davant els mitjans de comunicació i en els seus
discursos oficials, sí, però no poden negar la realitat. I si
ho fan,tenen a les seves mans la responsabilitat de fer
una mica més gran l’abisme que separa els governants
de la seva població. 

Cada dia hi ha més gent que no entén res de res. O
millor dit, que entén perfectament que la política brutal de
retallades és una trampa, que en realitat el que volen és
afavorir els interessos privats –de l’educació, de la
sanitat- i que no tenen cap intenció de  retallar cap dels
privilegis dels qui tenen realment diners, dels qui
tranquil·lament evadeixen molts i molts impostos, dels qui
gestionen en benefici propi interessos comuns. Cada dia
hi ha més i més gent conscient que hi ha molts diners per
rescatar bancs i per invertir en armament i que, per tant,
alguna cosa falla. I és que cada dia també hi ha més gent
que estaria disposada a acceptar estrènyer una mica el
cinturó si hi ha la certesa que tothom ho fa –cadascú en
funció de les seves possibilitats- i que aquest gest
beneficia a la comunitat. Però està clar que la realitat és
molt diferent.

El fet de compartir la indignació i la lluita amb molts
companys a  les escoles i als  instituts, el fet de compartir
la queixa amb molta gent als carrers, dóna energia per
seguir lluitant, per fer més profunda la nostra
reivindicació. Perquè el proper curs, si no canvien una
mica les coses, serà un curs calent.

Un altre dia de vaga
text  JOAN HERAS

Fronteres



Ah, i sembla que ho saben, que
està malament, i porta així ja un
grapat de setmanes. I damunt, el
rètol és un link que cal clicar perquè
t’envie... a cap lloc. Bé... a la segona
imatge i al missatge “NOT FOUND”.
O siga, que damunt no funciona.
Quina manera de tirar els diners!

Sant Isidre s'emprenya
Diuen les males llengües que

sant Isidre es va enfadar i va enviar
la pedra  diumenge per haver-li
canviat la celebració de dia. Però li
va fallar una mica la punteria, no?
Va anar a parar a la ciutat de
Peníscola. Si mireu la foto, que no
és cap gran nevada, veureu que
estava tot cobert de pedra. De tota
manera, els tafaners, de seguida ho
vam tenir clar. Va fer curt en el
llançament... perquè també li han
arribat les retallades.

Prepotència festera
Ningú no ha pogut saber encara

la poderosa raó que va portar la
comissió d'il·luminats que governa
les festes a prendre la decisió a
corre-cuita de fer dissabte passat, sí
o sí, l’elecció de la Reina de les
Festes. Però molt poderosa devia
ser després de saber el que us
anem a contar. Anaren a
l'ajuntament a buscar les claus de
l'auditori, per fer el seu muntatge, i
els digueren que hi havia una
entitat, el Madison, que fa mesos
que el tenia demanat per a fer un
festival benèfic justament a l'hora
que ells volien fer l'acte. També una
altra entitat, L'Estel del Collet, tenia
previst celebrar el primer acte del
seu 15 aniversari eixe mateix dia.
Tant se val. Mana qui mana, no? I la
Reina, per 'decreto ley', calia triar-la
eixe dia. Així que decidiren celebrar
l'acte al pitjor local per a este tipus
d'esdeveniments que hi ha a la
població: el magatzem de la Mar.
Vaja per davant que per celebrar
qualsevol activitat en aquell edifici,

cal instal·lar so i llum, atés que allí
no hi ha res de res. Però no nomes
això. Una cortina de dimensions
considerables s'ha de col·locar a
l'escenari per tapar el contrallum en
què no van pensar els sabuts
encarregats de la restauració. Total,
que ens gastàrem una dinerada en
condicionar un espai per fer un acte
que haguérem pogut celebrar
dissabte, divendres o dilluns. Tot,
per reial decret llei, ignorant les
entitats que fa mesos que preparen
l'acte i gastant-se els diners públics
en un capritx. Per cert, mireu si
devia ser impensada la decisió que
no surt ni a l'agenda cultural....

Rectificació?
Un tafaner d'aquests que tot ho

saben ens ha comunicat als altres
que al cantautor torrentí Pau
Alabajos al seu poble li pronuncien
el cognom amb la jota espanyola,
com si, efectivament, digueren
abajo o badajo. Per tant, és possible

que els de Catalunya Ràdio no
anaren tan errats com els vam
atribuir. O bé no recorden que La
Rioja, ho  pronunciem -a TV3, ai!,
també- Rioja, amb la mateixa palatal
fricativa sonora de roja. De totes
maneres, segur que ens vam passar
de llestos la setmana passada i ara
una altra vegada.

Crackòvia
Dilluns passat va sortir al popular

programa de TV3 el nostre paisà
Àngel Alonso en un simpàtic cara a
cara amb el seu imitador Jordi Ríos.
Inquirit per quin era el menjar que
més li agradava va dir que el marisc,
que ell era de Benicarló i ací teníem
molt bon marisc. N'hem parlat
massa vegades, és una vergonya
que el camp de futbol de Benicarló
seguesca dient-se Municipal. Si
Pichi fóra d'un altre poble del costat,
si haguera jugat amb el Madrit... no
tindria el nom a un camp sinó a un
carrer, que bé que se'l mereix.

ve de la pàgina anterior
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El Club Madison celebrarà dissabte que ve un festival
benèfic. Els beneficis es destinaran a l'Associació de Familiars
de Alzheimer que és l'entitat que gestiona la unitat de respir de
Benicarló. L'exhibició girarà enguany entorn al cinema.
L'entrada tindrà un preu de 5 euros i es pot adquirir bé en el
propi Club Madison, en la seu de AFA o bé en la taquilla abans
del certamen. A més, també es pot col·laborar comprant
entrades per a la fila zero en cas de no poder assistir. Mes d'un
centenar de persones han estat assajant durant els últims dos
mesos i pujaran a l'escenari per a mostrar diversos estils sobre
l'escenari, com  balls de saló, salsa, rock, swing i tango,
passant per rock acrobàtic amb grups i parelles de diversos
nivells, hip hop, o balle show, entre uns altres. Amb aquesta ja
són tres les edicions d'un festival benèfic que ha servit per a
ajudar a entitats com Afivina, Afanias i enguany AFA.

La celebració del festival arriba en un moment molt delicat
per a l'entitat. De fet, el retard en l'arribada de les subvencions
l'any passat va posar en un greu perill la permanència del
servei de la unitat de respir. No obstant això, a finals d'any van

arribar part dels recursos cosa que va permetre seguir
endavant amb el projecte. “Qualsevol ajuda és molt ben
rebuda i més tenint en compte que cada vegada hi ha més
afectats per aquesta malaltia i es necessiten més serveis. La
unitat de respir permet assistir als malalts i ajuda també als
familiars d'aquests”, va indicar Maite Pla, presidenta d’AFA a
Benicarló. Pla va reconèixer que la situació de la unitat de
respir “penja d'un fil”, ja que si bé el servei continua funcionant
“les subvencions arriben amb comptagotes i sempre amb molt
de retard, encara que arriben”. “Això sí, desitjaríem que ho
feren abans”, va apuntar. La unitat de respir és un servei diürn
en el qual es desenvolupen programes destinats a prestar
serveis a aquests pacients, als seus familiars i als seus
cuidadors. En aquest ambient es treballa per a desenvolupar
l'estimulació cognitiva i sensorial, la psicomotricidad fina i
gruixuda, el manteniment d'activitats de la vida diària i
capacitats funcionals, realitzar exercicis que ajudes a mantenir
la potència muscular i el coneixement del cos o jocs senzills
que proporcionen un exercici cardiopulmonar, a més de
promoure activitats que puguen fomentar la socialització i la
interacció de pacients.

text NATÀLIA SANZ

EL MADISON AMB ELS MALATS D’ALZHEIMER



Gossos 1
La setmana passada ja va ser

motiu d’una panissola per part
d’aquest mitjà, però els tafaners, a
més, hem volgut escarbar alguna
cosa més sobre el lamentable
episodi de la mossegada d’un gos a
un xiquet. I així hem esbrinat que el
nostre il·lustríssim té una
ordenança, d’obligat acompliment,
sobre la tinença d’animals
domèstics (ho podeu veure al web
de l’ajuntament) “El propietario o
poseedor de los perros deberá
tenerlos en las vías públicas bajo su
control en todo momento por medio
de una correa o similar para evitar
daños o molestias.” I en el seu
article 2n “ Esta Ordenanza, será de
obligado cumplimiento en todo el
término municipal de Benicarló”.
Doncs, com és habitual en el nostre
poble només cal fer una passejada
per moltes de les places que tenim i
podrem veure’n un cabàs que van
ben solts. I quan dius al propietari
que per quina raó no porta corretja,
la resposta sempre és la mateixa
“però si no fa res”. A veure, no hi ha
autoritats que haurien de fer-la
complir? I és que, al final, tan
irresponsable és qui porta el gos i no
compleix amb la llei com qui l’ha de
fer complir i no ho fa. No res, com
quan recriminaven els municipals
als pares dels xiquets que tiraven
coets a falles: Què no teniu altra
cosa a fer?, els contestaven els
pares. 

Gossos 2
I per cert, ja que parlem

d’irresponsables, ¿com és que el dia
de Sant Gregori, amb tota la canalla
que hi havia per allí, pel mig, anava
una xica amb un gos solt d’eixos
considerats com a perillosos, sense
corretja i sense morrió? I, pel que
sabem, també els tenim tipificats a
la nostra ordenança! El més curiós
del cas és que va passar diverses
vegades per davant dels
municipals... i encara estan per dir-li
res. Serà que no deuen saber que hi

ha la susdita ordenança... i que cal
aplicar-la? 

I gossos 3
I una més, tot i que ho hem

denunciat moltes vegades, ¿deuen
saber, les nostres autoritats, que
també l’ordenança té tipificat com a
falta això de les caguerades a la via
pública? No és que per molt de dir-
ho els gossos hagen de deixar de
cagar, no, però si alguna autoritat
xafa la merda de torn de la
cantonada, almenys esperem que
es recorde de dir, a qui corresponga,
que a vore si apliquen sancions
d’una vegada. Ja sabem que diuen
que xafar una merda dóna sort,
doncs vinga, municipals i polítics...
vagen xafant! A vore si així se’n
recorden de l’amo de l’animal i, de
camí,  fan alguna cosa perquè la
resta de gent deixem de tenir tota la
sort. 

Un món a part
Fa pocs dies es va produir la

passejada que les entitats que
agrupen les persones amb
discapacitat fan per la ciutat per
conscienciar la resta de
benicarlandos de les dificultats que
tenen per a moure's per voreres i
carrers. Durant la passejada,
justament en un dels trams on
trobaven més cotxes mal aparcats,
sobre la vorera o en passos de
vianants, algú va demanar als
policies locals que els
acompanyaven per què no
aprofitaven la presència dels mitjans
per posar unes multes exemplars. A

la qual cosa, el regidor del ram els
va contestar que els veïns d'aquells
carrers tenien un acord del llavors
alcalde Jaime Mundo, per aparcar...
on els vinguera bé sense haver de
patir per multes ni altres molèsties!
Un acord passat per comissió i tot! A
veure: a les comissions pot haver
més d'un partit o només un, el Partit.
Saben res d'aquesta butlla els altres
partits de l'ajuntament? Hi ha algú
aquí fora? Qui no vol una llicència
com aquesta al seu carrer? Perquè
ja sabeu, al poble hi ha veïns de
primera, de segona i de tercera...
mentre a uns carrers ens fan pagar
guals per poder aparcar, o zona
blava, altres aparquen on els dóna
la gana. 

L'última paella
Luis Lobon, secretari autonòmic

de Turisme de la Generalitat
Valenciana, va participar a les
paelles de sant Gregori... amb
Marcelino en un dels últims actes
abans de dimitir per estar imputat al
cas Noos. Aquesta gent en comptes
d'amagar-se sota terra, encara
busquen saraus on prendre aire i
gorrejar el que es puga! Qui els va
parir!

Saboreando, sa, sa
La web sabordebenicarlo.com, el

joguet digital del regidor
d’Agricultura Eduardo Arín, torna a
la càrrega amb allò del bilingüisme

bien entendido i ens presenta la
seua versió valenciana del “Mes del
pescado de roca” com “Mes del...
peix de dur”. Quin peix deu ser eixe
“de dur”? El que et preparen i te'l
porten guisat a casa? Potser es
refereix a les espècies de carn més
fortes, les més apropiades per a
segons quins plats... Són les
presses o pensar que ens podem
estalviar professionals perquè ja
tenim el traductor automàtic. Per
cert, penseu que deuen haver usat
el traductor automàtic per a saber
com es diu en castellà “pescado de
roca”!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Per curiositat m’he llegit el tema de
la setmana. Allò que els espanyols en
diuen un quítame allá esas pajas per
uns permisos de la futura (futura?)
depuradora. Hi he pegat una ullada
perquè de la merda n’estic tip, de tota
en general. Es comprén que el regidor
Ferrer es va llençar a la piscina sense
haver comprovat prèviament si hi
havia prou aigua per no prendre mal i
va comentar que les
obres no tenien un
paperot imprescindible
que es diu “llicència
ambiental”. Al cap d’uns
dies va sortir el senyor
alcalde i va ensenyar a la
premsa l’esmentada
llicència i la cosa es va
quedar així. Nyas, coca!
Vostés però manxen la
gata que es diu i ens fan
saber que des de
l’Ajuntament tampoc
s’han fet les coses ben
fetes i que a hores d’ara ja
hauria d’estar segellat
l’abocador però que a
l’alcalde i companyia això
no els sona de res, que
ells passaven per allà,
que la culpa és tota de
Quiterio i si es demostra
que no, de Zapatero.
Resulta que per tindre la
llicència, efectivament,  és
previ tindre segellat
l’abocador. Quina manera
més gran de fer el ridícul.
O de prendre’ns per imbècils. 

A mi però,  de tota la notícia, el que
em crida l’atenció de veritat són les
declaracions de Pedro López que diu
que l’actitud de Ferrer és tot un
“descabello”. Ai que em pixo, jo, jo, jo,
jo: un descabello! Com als bous,
senyora Garcia, com a les corrides de
bous. Quan l’animal no s’acaba de
morir després de l’estocada, el
maestro executa la sort del
descabello, zzzzzac, al clatell,  i el bou
cau en redó... si l’encerta a la primera

i si no, burxa i burxa fins que es
consuma el crim. En fi, ja en vorem ja
de coses. 

També he vist, he llegit, o m’ho ha
paregut, que en tot aquest afer de les
merdes en general té a vore un tal
Vicente Aparicio, senador a la capital
espanyola pel Partido Popular.
D’aquest home, vosté ja ho sap
senyora Garcia, diuen que va estar
embolicat al seu poble, la Vall d’Uixó,
en un singular robatori de sabates. Sí,

sí de sabates. Però no d’una capça;
comenten les males llengües que si
haguera sortit bé la cosa haguera
desaparegut un camió sencer de
calcer. De fet, hi ha gent per allà baix
que li diu “Roba-sabates”. Ja veu qui
ha de defensar els nostres interessos.
Ja veu amb qui ens ajuntem. En
espanyol diuen allò de dime con quién
vas... i en valencià també que qui
s’ajunta amb un coixo, a l’any i mig,
coixo i mig. Fem-nos-ho mirar una
mica, per favor. Trobo que tota

aquesta patuleia hauria de
desaparèixer de la vida pública, no
troba?  I aquests d’ací ser conscients
que fan tractes amb senyors amb la
reputació una mica tocada. O ja en
són de conscients? Ai, ai, ai. 

Segueixo llegint. El món de
l’ensenyament local sembla en peu de
guerra. Assemblees al Coromines i
manifestacions al Ramón Cid. Veig
que ho he dit malament. En peu de

guerra està l’ensenyament
local públic, públic, perquè
diràs que al públic concertat
ja li vaja bé tot el que està
caient. Con floooooores
aaaaa porfííía que madre
nuestra es. És el mes de
Maria, veritat? 

La banda de música de
Benicarló és com San
Miguel, allà on va triomfa.
Com és que els ha pegat
ara als que manen allà al
cap i casal per permetre que
les bandes puguen tindre el
seu lloc a la programació de
l’auditori del Palau de les
Arts Reina Sofía? Pot ser
que no tinguen diners per
bufar i ara se’n recorden
dels que des del primer dia
haurien d’haver estat els
veritables protagonistes
d’aquesta faraònica obra?
Igual sí. I després encara
parlem d’aquell pobre home
de les sabates! Un acudit
fàcil i inevitable: per què no
li canvien el nom al l’auditori

i passa a dir-se Princesa Corinne
Larson? O Bárbara Rey. O Paloma
San Basilio. O fins i tot Lady Di es
comprén. De tota manera es pot
conservar el nom actual però afegint
baix que l’edifici és un homenatge a
totes les dones a les quals els marits
els han posat banyes. Ai que
m’embolico, ai. Deixem-ho estar ací,
senyora Garcia, que encara ens
tancaran a la presó... en canvi, ja veu,
si un robe sabates no el tanquen.
Quines coses. 

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

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

Sense res. Ni parc litoral, ni carretera a Peníscola... ni
paraula

El títol del tema principal d’aquesta setmana que tracta La
Veu de Benicarló, amb l’afegitó que l’hi hem col·locat, és la
demostració més fefaent del valor que té la paraula donada
d’un polític: no cap.

En aquest cas la frase, d’abans de les passades
eleccions, del nostre alcalde Marcelino Domingo, “el meu
futur polític està vinculat a eixes dues obres”, referides en la
capçalera d’esta editorial, pel que fa als dos compromisos
electorals que havien de marcar el seu destí polític present
i futur, se s’ha convertit , ara per ara, en lapidària.

La consellera del ram, en la seu última turné per la nostra
ciutat, ha estat ben clara, “limitacions pressupostàries”, un
eufemisme per no dir, de totes, totes, que no tenen un euro,
deixa a les clares que aquestes dos obres, primordials i
imprescindibles, per el nostre municipi, i bandera del PP
benicarlando a les passades eleccions, no és podran fer. És
la resposta ben contundent a aquelles paraules.

Certament, no volem fer ací llenya de l’arbre caigut si no
fos perquè aquell compromís electoral de Marcelino, que
portava implícita la seua dimissió, o la no presentació com a
candidat a les passades eleccions, el va aprofitar com un

plus de credibilitat a l’hora d’arreplegar vots per el seu partit. 
I ara què? Doncs, no res. És la cantinela de sempre d’una

classe política falsa, èticament reprovable, que no vol saber-
ne res del que significa la paraula donada. 

Parafrasejant el mestre Confuci, “Que les teues paraules
siguen millors que el teu silenci”, és el que fem per recordar-
li que és un símptoma d’honestedat i maduresa que, una
vegada emeses les nostres paraules ens férem
responsables d’elles... atés que “ningú” ens obliga a dir-les.
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Carxofa: per a tot el professorat del sector públic que, tot i que indirectament li omplin encara més la
butxaca a Conselleria amb la seua vaga, per allò que el que els descompten a ells s’ho emporten els
polítics de torn que ens han abocat a aquesta situació, demostren tenir una ètica que va més enllà dels
diners. Una ètica de professionalitat conseqüent amb un ensenyament públic i de qualitat.

Panissola: per els responsables polítics del govern popular que, en un acte d’intoxicació informativa
més, per tal de desacreditar la majoria d’ensenyants del sector públic que ha fet la vaga, barreja les xifres
de la pública amb la concertada i privada, que no l’ha fet. Això sí, dient que agraeix la “responsabilitat” dels
docents que no l’han secundat. Com insinuar que els que l’han fet són uns... . De vergonya!

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.

Dissabte 26

18.00 h Taller familiar de joguines
antigues, al voltant de l'exposició "Pobles
abandonats, pobles en la memòria". 

Els xiquets i xiquetes treballaran amb
diferents materials per confeccionar les
seues pròpies joguines. 

Activitat gratuïta. 
Places limitades (màxim 20 participants).

Mucbe.
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Gossos 1
La setmana passada ja va ser

motiu d’una panissola per part
d’aquest mitjà, però els tafaners, a
més, hem volgut escarbar alguna
cosa més sobre el lamentable
episodi de la mossegada d’un gos a
un xiquet. I així hem esbrinat que el
nostre il·lustríssim té una
ordenança, d’obligat acompliment,
sobre la tinença d’animals
domèstics (ho podeu veure al web
de l’ajuntament) “El propietario o
poseedor de los perros deberá
tenerlos en las vías públicas bajo su
control en todo momento por medio
de una correa o similar para evitar
daños o molestias.” I en el seu
article 2n “ Esta Ordenanza, será de
obligado cumplimiento en todo el
término municipal de Benicarló”.
Doncs, com és habitual en el nostre
poble només cal fer una passejada
per moltes de les places que tenim i
podrem veure’n un cabàs que van
ben solts. I quan dius al propietari
que per quina raó no porta corretja,
la resposta sempre és la mateixa
“però si no fa res”. A veure, no hi ha
autoritats que haurien de fer-la
complir? I és que, al final, tan
irresponsable és qui porta el gos i no
compleix amb la llei com qui l’ha de
fer complir i no ho fa. No res, com
quan recriminaven els municipals
als pares dels xiquets que tiraven
coets a falles: Què no teniu altra
cosa a fer?, els contestaven els
pares. 

Gossos 2
I per cert, ja que parlem

d’irresponsables, ¿com és que el dia
de Sant Gregori, amb tota la canalla
que hi havia per allí, pel mig, anava
una xica amb un gos solt d’eixos
considerats com a perillosos, sense
corretja i sense morrió? I, pel que
sabem, també els tenim tipificats a
la nostra ordenança! El més curiós
del cas és que va passar diverses
vegades per davant dels
municipals... i encara estan per dir-li
res. Serà que no deuen saber que hi

ha la susdita ordenança... i que cal
aplicar-la? 

I gossos 3
I una més, tot i que ho hem

denunciat moltes vegades, ¿deuen
saber, les nostres autoritats, que
també l’ordenança té tipificat com a
falta això de les caguerades a la via
pública? No és que per molt de dir-
ho els gossos hagen de deixar de
cagar, no, però si alguna autoritat
xafa la merda de torn de la
cantonada, almenys esperem que
es recorde de dir, a qui corresponga,
que a vore si apliquen sancions
d’una vegada. Ja sabem que diuen
que xafar una merda dóna sort,
doncs vinga, municipals i polítics...
vagen xafant! A vore si així se’n
recorden de l’amo de l’animal i, de
camí,  fan alguna cosa perquè la
resta de gent deixem de tenir tota la
sort. 

Un món a part
Fa pocs dies es va produir la

passejada que les entitats que
agrupen les persones amb
discapacitat fan per la ciutat per
conscienciar la resta de
benicarlandos de les dificultats que
tenen per a moure's per voreres i
carrers. Durant la passejada,
justament en un dels trams on
trobaven més cotxes mal aparcats,
sobre la vorera o en passos de
vianants, algú va demanar als
policies locals que els
acompanyaven per què no
aprofitaven la presència dels mitjans
per posar unes multes exemplars. A

la qual cosa, el regidor del ram els
va contestar que els veïns d'aquells
carrers tenien un acord del llavors
alcalde Jaime Mundo, per aparcar...
on els vinguera bé sense haver de
patir per multes ni altres molèsties!
Un acord passat per comissió i tot! A
veure: a les comissions pot haver
més d'un partit o només un, el Partit.
Saben res d'aquesta butlla els altres
partits de l'ajuntament? Hi ha algú
aquí fora? Qui no vol una llicència
com aquesta al seu carrer? Perquè
ja sabeu, al poble hi ha veïns de
primera, de segona i de tercera...
mentre a uns carrers ens fan pagar
guals per poder aparcar, o zona
blava, altres aparquen on els dóna
la gana. 

L'última paella
Luis Lobon, secretari autonòmic

de Turisme de la Generalitat
Valenciana, va participar a les
paelles de sant Gregori... amb
Marcelino en un dels últims actes
abans de dimitir per estar imputat al
cas Noos. Aquesta gent en comptes
d'amagar-se sota terra, encara
busquen saraus on prendre aire i
gorrejar el que es puga! Qui els va
parir!

Saboreando, sa, sa
La web sabordebenicarlo.com, el

joguet digital del regidor
d’Agricultura Eduardo Arín, torna a
la càrrega amb allò del bilingüisme

bien entendido i ens presenta la
seua versió valenciana del “Mes del
pescado de roca” com “Mes del...
peix de dur”. Quin peix deu ser eixe
“de dur”? El que et preparen i te'l
porten guisat a casa? Potser es
refereix a les espècies de carn més
fortes, les més apropiades per a
segons quins plats... Són les
presses o pensar que ens podem
estalviar professionals perquè ja
tenim el traductor automàtic. Per
cert, penseu que deuen haver usat
el traductor automàtic per a saber
com es diu en castellà “pescado de
roca”!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Per curiositat m’he llegit el tema de
la setmana. Allò que els espanyols en
diuen un quítame allá esas pajas per
uns permisos de la futura (futura?)
depuradora. Hi he pegat una ullada
perquè de la merda n’estic tip, de tota
en general. Es comprén que el regidor
Ferrer es va llençar a la piscina sense
haver comprovat prèviament si hi
havia prou aigua per no prendre mal i
va comentar que les
obres no tenien un
paperot imprescindible
que es diu “llicència
ambiental”. Al cap d’uns
dies va sortir el senyor
alcalde i va ensenyar a la
premsa l’esmentada
llicència i la cosa es va
quedar així. Nyas, coca!
Vostés però manxen la
gata que es diu i ens fan
saber que des de
l’Ajuntament tampoc
s’han fet les coses ben
fetes i que a hores d’ara ja
hauria d’estar segellat
l’abocador però que a
l’alcalde i companyia això
no els sona de res, que
ells passaven per allà,
que la culpa és tota de
Quiterio i si es demostra
que no, de Zapatero.
Resulta que per tindre la
llicència, efectivament,  és
previ tindre segellat
l’abocador. Quina manera
més gran de fer el ridícul.
O de prendre’ns per imbècils. 

A mi però,  de tota la notícia, el que
em crida l’atenció de veritat són les
declaracions de Pedro López que diu
que l’actitud de Ferrer és tot un
“descabello”. Ai que em pixo, jo, jo, jo,
jo: un descabello! Com als bous,
senyora Garcia, com a les corrides de
bous. Quan l’animal no s’acaba de
morir després de l’estocada, el
maestro executa la sort del
descabello, zzzzzac, al clatell,  i el bou
cau en redó... si l’encerta a la primera

i si no, burxa i burxa fins que es
consuma el crim. En fi, ja en vorem ja
de coses. 

També he vist, he llegit, o m’ho ha
paregut, que en tot aquest afer de les
merdes en general té a vore un tal
Vicente Aparicio, senador a la capital
espanyola pel Partido Popular.
D’aquest home, vosté ja ho sap
senyora Garcia, diuen que va estar
embolicat al seu poble, la Vall d’Uixó,
en un singular robatori de sabates. Sí,

sí de sabates. Però no d’una capça;
comenten les males llengües que si
haguera sortit bé la cosa haguera
desaparegut un camió sencer de
calcer. De fet, hi ha gent per allà baix
que li diu “Roba-sabates”. Ja veu qui
ha de defensar els nostres interessos.
Ja veu amb qui ens ajuntem. En
espanyol diuen allò de dime con quién
vas... i en valencià també que qui
s’ajunta amb un coixo, a l’any i mig,
coixo i mig. Fem-nos-ho mirar una
mica, per favor. Trobo que tota

aquesta patuleia hauria de
desaparèixer de la vida pública, no
troba?  I aquests d’ací ser conscients
que fan tractes amb senyors amb la
reputació una mica tocada. O ja en
són de conscients? Ai, ai, ai. 

Segueixo llegint. El món de
l’ensenyament local sembla en peu de
guerra. Assemblees al Coromines i
manifestacions al Ramón Cid. Veig
que ho he dit malament. En peu de

guerra està l’ensenyament
local públic, públic, perquè
diràs que al públic concertat
ja li vaja bé tot el que està
caient. Con floooooores
aaaaa porfííía que madre
nuestra es. És el mes de
Maria, veritat? 

La banda de música de
Benicarló és com San
Miguel, allà on va triomfa.
Com és que els ha pegat
ara als que manen allà al
cap i casal per permetre que
les bandes puguen tindre el
seu lloc a la programació de
l’auditori del Palau de les
Arts Reina Sofía? Pot ser
que no tinguen diners per
bufar i ara se’n recorden
dels que des del primer dia
haurien d’haver estat els
veritables protagonistes
d’aquesta faraònica obra?
Igual sí. I després encara
parlem d’aquell pobre home
de les sabates! Un acudit
fàcil i inevitable: per què no
li canvien el nom al l’auditori

i passa a dir-se Princesa Corinne
Larson? O Bárbara Rey. O Paloma
San Basilio. O fins i tot Lady Di es
comprén. De tota manera es pot
conservar el nom actual però afegint
baix que l’edifici és un homenatge a
totes les dones a les quals els marits
els han posat banyes. Ai que
m’embolico, ai. Deixem-ho estar ací,
senyora Garcia, que encara ens
tancaran a la presó... en canvi, ja veu,
si un robe sabates no el tanquen.
Quines coses. 

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

text EL LECTOR



Ah, i sembla que ho saben, que
està malament, i porta així ja un
grapat de setmanes. I damunt, el
rètol és un link que cal clicar perquè
t’envie... a cap lloc. Bé... a la segona
imatge i al missatge “NOT FOUND”.
O siga, que damunt no funciona.
Quina manera de tirar els diners!

Sant Isidre s'emprenya
Diuen les males llengües que

sant Isidre es va enfadar i va enviar
la pedra  diumenge per haver-li
canviat la celebració de dia. Però li
va fallar una mica la punteria, no?
Va anar a parar a la ciutat de
Peníscola. Si mireu la foto, que no
és cap gran nevada, veureu que
estava tot cobert de pedra. De tota
manera, els tafaners, de seguida ho
vam tenir clar. Va fer curt en el
llançament... perquè també li han
arribat les retallades.

Prepotència festera
Ningú no ha pogut saber encara

la poderosa raó que va portar la
comissió d'il·luminats que governa
les festes a prendre la decisió a
corre-cuita de fer dissabte passat, sí
o sí, l’elecció de la Reina de les
Festes. Però molt poderosa devia
ser després de saber el que us
anem a contar. Anaren a
l'ajuntament a buscar les claus de
l'auditori, per fer el seu muntatge, i
els digueren que hi havia una
entitat, el Madison, que fa mesos
que el tenia demanat per a fer un
festival benèfic justament a l'hora
que ells volien fer l'acte. També una
altra entitat, L'Estel del Collet, tenia
previst celebrar el primer acte del
seu 15 aniversari eixe mateix dia.
Tant se val. Mana qui mana, no? I la
Reina, per 'decreto ley', calia triar-la
eixe dia. Així que decidiren celebrar
l'acte al pitjor local per a este tipus
d'esdeveniments que hi ha a la
població: el magatzem de la Mar.
Vaja per davant que per celebrar
qualsevol activitat en aquell edifici,

cal instal·lar so i llum, atés que allí
no hi ha res de res. Però no nomes
això. Una cortina de dimensions
considerables s'ha de col·locar a
l'escenari per tapar el contrallum en
què no van pensar els sabuts
encarregats de la restauració. Total,
que ens gastàrem una dinerada en
condicionar un espai per fer un acte
que haguérem pogut celebrar
dissabte, divendres o dilluns. Tot,
per reial decret llei, ignorant les
entitats que fa mesos que preparen
l'acte i gastant-se els diners públics
en un capritx. Per cert, mireu si
devia ser impensada la decisió que
no surt ni a l'agenda cultural....

Rectificació?
Un tafaner d'aquests que tot ho

saben ens ha comunicat als altres
que al cantautor torrentí Pau
Alabajos al seu poble li pronuncien
el cognom amb la jota espanyola,
com si, efectivament, digueren
abajo o badajo. Per tant, és possible

que els de Catalunya Ràdio no
anaren tan errats com els vam
atribuir. O bé no recorden que La
Rioja, ho  pronunciem -a TV3, ai!,
també- Rioja, amb la mateixa palatal
fricativa sonora de roja. De totes
maneres, segur que ens vam passar
de llestos la setmana passada i ara
una altra vegada.

Crackòvia
Dilluns passat va sortir al popular

programa de TV3 el nostre paisà
Àngel Alonso en un simpàtic cara a
cara amb el seu imitador Jordi Ríos.
Inquirit per quin era el menjar que
més li agradava va dir que el marisc,
que ell era de Benicarló i ací teníem
molt bon marisc. N'hem parlat
massa vegades, és una vergonya
que el camp de futbol de Benicarló
seguesca dient-se Municipal. Si
Pichi fóra d'un altre poble del costat,
si haguera jugat amb el Madrit... no
tindria el nom a un camp sinó a un
carrer, que bé que se'l mereix.

ve de la pàgina anterior
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El Club Madison celebrarà dissabte que ve un festival
benèfic. Els beneficis es destinaran a l'Associació de Familiars
de Alzheimer que és l'entitat que gestiona la unitat de respir de
Benicarló. L'exhibició girarà enguany entorn al cinema.
L'entrada tindrà un preu de 5 euros i es pot adquirir bé en el
propi Club Madison, en la seu de AFA o bé en la taquilla abans
del certamen. A més, també es pot col·laborar comprant
entrades per a la fila zero en cas de no poder assistir. Mes d'un
centenar de persones han estat assajant durant els últims dos
mesos i pujaran a l'escenari per a mostrar diversos estils sobre
l'escenari, com  balls de saló, salsa, rock, swing i tango,
passant per rock acrobàtic amb grups i parelles de diversos
nivells, hip hop, o balle show, entre uns altres. Amb aquesta ja
són tres les edicions d'un festival benèfic que ha servit per a
ajudar a entitats com Afivina, Afanias i enguany AFA.

La celebració del festival arriba en un moment molt delicat
per a l'entitat. De fet, el retard en l'arribada de les subvencions
l'any passat va posar en un greu perill la permanència del
servei de la unitat de respir. No obstant això, a finals d'any van

arribar part dels recursos cosa que va permetre seguir
endavant amb el projecte. “Qualsevol ajuda és molt ben
rebuda i més tenint en compte que cada vegada hi ha més
afectats per aquesta malaltia i es necessiten més serveis. La
unitat de respir permet assistir als malalts i ajuda també als
familiars d'aquests”, va indicar Maite Pla, presidenta d’AFA a
Benicarló. Pla va reconèixer que la situació de la unitat de
respir “penja d'un fil”, ja que si bé el servei continua funcionant
“les subvencions arriben amb comptagotes i sempre amb molt
de retard, encara que arriben”. “Això sí, desitjaríem que ho
feren abans”, va apuntar. La unitat de respir és un servei diürn
en el qual es desenvolupen programes destinats a prestar
serveis a aquests pacients, als seus familiars i als seus
cuidadors. En aquest ambient es treballa per a desenvolupar
l'estimulació cognitiva i sensorial, la psicomotricidad fina i
gruixuda, el manteniment d'activitats de la vida diària i
capacitats funcionals, realitzar exercicis que ajudes a mantenir
la potència muscular i el coneixement del cos o jocs senzills
que proporcionen un exercici cardiopulmonar, a més de
promoure activitats que puguen fomentar la socialització i la
interacció de pacients.

text NATÀLIA SANZ

EL MADISON AMB ELS MALATS D’ALZHEIMER
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SANT ISIDRE 
Benicarló va celebrar la festivitat de San Isidre amb una

sèrie d'actes organitzats per la cooperativa agrària Benihort.
Diumenge de matí la parròquia de Santa María acollia la
celebració de la santa missa en honor al sant. Per primera
vegada, aquest no la presidia. I és que el canvi d'emplaçament
de la celebració, va impedir que els llauradors traslladaren la
imatge en processó fins a ella. L'elevada altura del sant i
l'escassa de l'entrada de la parròquia, ho va impedir. Malgrat
això, els fills dels lauradors si que van participar de l'acte, com
és tradicional, ofrenant davant l'altar una àmplia varietat de
productes del camp. Els acompanyava també la dama de Sant
Antoni, una confraria també vinculada al camp. Al migdia, les
instal·lacions de Benihort van acollir un multitudinari vi d'honor,
que va servir també per a inaugurar la nova gasolinera que hi
ha a les instal·lacions.

"MOMENTS INSÒLITS" DE IULIAN ZAMBREAN
Prenent la fotografia com a forma d'expressió, de

transmetre, de sentir i fer sentir, Iulian ens ofereix aquest
projecte tan personal que té com objectiu captar aquells
moments inesperats de la vida quotidiana, aquells moments
fugaços que es produeixen a peu de carrer i que, per a molts,

passen inadvertits. Per a Iulian la vida es això, moments,
moments insòlits, moments fugaços, trists moltes voltes, en
altres ocasions còmics i perquè no, en altres el que podríem
anomenar com a moments decisius, en els que quasi sempre,
les persones del carrer son les protagonistes. Els "Moments
insòlits" de Iulian Zambrean corresponen al nou projecte
personal en el que ha estat treballant aquest jove artista
establit a Vinaròs i que en aquesta ocasió podem visitar en el
Mucbe - Centre Cultural Convent de Sant Francesc de
Benicarló. Aquesta exposició romandrà oberta fins al proper
dia 3 de juny de 2012.

L’AIGUA I LA VIDA, DE MELERO PÉREZ
Josep Melero Pérez es un fotògraf format en l'Escola de

Fotografia de Barcelona. Llicenciat en Geografia i Història,
sempre li ha interessat molt el món que l'envolta. La fotografia
ha estat sempre per a ell una forma de vida caracteritzada per
una disposició permanent a captar la bellesa natural dels
paisatges i la de moltes obres humanes presents en els pobles
i ciutats que ha visitat. Aquesta exposició es una mostra de
fotografies que pretenen transmetre la bellesa de l'aigua en
paratges naturals i urbans de diversos llocs d'Espanya i
d'altres països. Mantenir aquesta bellesa es una tasca política
i ciutadana que reverteix positivament en nosaltres. Aquesta
exposició, es pot visitar a partir del proper dimarts dia 15 de
maig i romandrà oberta fins al proper dia 9 de juny de 2012.

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS SOCIETAT I CULTURA

El passat dimarts tota la
comunitat educativa de l’escola
pública –des de l’educació infantil
a la universitat- estàvem
convocats a una jornada estatal
de vaga i de mobilitzacions per
demostrar el nostre rebuig frontal
a les mesures que, des del
govern central i des dels governs
autonòmics, estan tirant endavant
amb l’objectiu  de  debilitar
radicalment la qualitat d’aquest
servei de primera necessitat.
Tothom pot fer-ne les valoracions
que consideri oportunes, en
funció de la seva opció ideològica
o dels interessos que defensi. No
parlaré,doncs, de xifres de
seguiment de la vaga ni
d’assistents a les múltiples
mobilitzacions que, d¡’una
manera massiva i rotunda,han
omplert amb milers i milers de persones els carrers i les
places. Està clar que el genial i il·luminat ministre Wert
–per què al capdavant de ministeris i conselleries
d’educació sempre hi posen personatges que volen
deixar la seva empremta i que ben sovint no en tenen ni
idea d’això de l’educació?- i els seus col·legues del ram
de les administracions perifèriques –diguem-ho així
perquè no s’enfadin- han dit que la convocatòria ha estat
minoritària perquè no ha asssolit ni de bon tros el
cinquanta per cent de seguiment. I, probablement, en
això tenen una part de raó: davant de la situació actual de
brutals retallades a l’educació pública costa d’entendre
que la jornada de vaga no hagi estat seguida pel cent per
cent del professorat de tots els nivells educatius. En
aquest sentit, hi ha raons que caldria analitzar en
profunditat:l’oportunitat de plantejar des dels sindicats
convocants una protesta en forma de vaga poques
setmanes després de la jornada de vaga general; la
desmobilització preocupant, vergonyosa i perfectament
còmplice de la política de retallades de bona part del
professorat, un col·lectiu de funcionaris i interins que no
és capaç ni de respondre a les retallades més salvatges
ni quan els perilla el sou i les condicions de treball; el
pessimisme que justifica la passivitat perquè es pensa
que amb les protestes no s’aconsegueix res, etc, etc.

Ara bé, les persones que dimarts passat vam fer
vaga i, encara molt més important que això, que des de
fa mesos ens anem mobilitzant i organitzant des de les
assemblees per fer sentir la nostra protesta més enèrgica
contra les polítiques que pretenen debilitar la qualitat dels
serveis públics de primera necessitat –i no només penso

en l’educació- som conscients
que el moviment de resposta que
batega per tot arreu és, i cada dia
ho serà una mica més, molt i molt
important. Molts de nosaltres,
professionals de l’ensenyament
en l’àmbit públic, no havíem
viscut –o hem de tirar molt i molt
enrere- moments en què als
nostres instituts es constituïssin
assemblees per debatre sobre la
situació de l’educació pública, per
emprendre accions de denúncia i
de reflexió i per coordinar-
nosamb altres assemblees de
ciutat o de comarca. El ministre
Wert i els seus col·legues
autonòmics –ho direm així perquè
no s’enfadin- poden menysvalorar
tant com vulguin la jornada de
vaga i silenciar –com si no existís-
tot el moviment que batega   en
defensa d’una escola pública de
qualitat. Ells tenen els altaveus

per fer sentir el seu discurs. Però quan apaguen els
micròfons, quan analitzen les coses amb els seus
assessors, segur que no les tenen totes. Poden negar la
realitat davant els mitjans de comunicació i en els seus
discursos oficials, sí, però no poden negar la realitat. I si
ho fan,tenen a les seves mans la responsabilitat de fer
una mica més gran l’abisme que separa els governants
de la seva població. 

Cada dia hi ha més gent que no entén res de res. O
millor dit, que entén perfectament que la política brutal de
retallades és una trampa, que en realitat el que volen és
afavorir els interessos privats –de l’educació, de la
sanitat- i que no tenen cap intenció de  retallar cap dels
privilegis dels qui tenen realment diners, dels qui
tranquil·lament evadeixen molts i molts impostos, dels qui
gestionen en benefici propi interessos comuns. Cada dia
hi ha més i més gent conscient que hi ha molts diners per
rescatar bancs i per invertir en armament i que, per tant,
alguna cosa falla. I és que cada dia també hi ha més gent
que estaria disposada a acceptar estrènyer una mica el
cinturó si hi ha la certesa que tothom ho fa –cadascú en
funció de les seves possibilitats- i que aquest gest
beneficia a la comunitat. Però està clar que la realitat és
molt diferent.

El fet de compartir la indignació i la lluita amb molts
companys a  les escoles i als  instituts, el fet de compartir
la queixa amb molta gent als carrers, dóna energia per
seguir lluitant, per fer més profunda la nostra
reivindicació. Perquè el proper curs, si no canvien una
mica les coses, serà un curs calent.

Un altre dia de vaga
text  JOAN HERAS

Fronteres
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El BLOC-COMPROMÍS de l’Ajuntament de Benicarló
lamenta el tancament de l’oficina del SERVEF.

El regidor de l’Ajuntament de Benicarló pel BLOC-
COMPROMÍS, Joan Manuel Ferrer, ha lamentat el
tancament de l’oficina del SERVEF  a Benicarló. Aquesta
està tancada des de  fa un mes i, segons ha manifestat el
regidor nacionalista, “en els moments de crisi actuals, on
sols ha Benicarló hi han 2.700 aturats és una barbaritat que
tanquen l’oficina del SERVEF”. Recordem que aquesta
oficina dóna assessorament als aturats i ajuda als
desocupats en la gestió de la documentació necessària per
a percebre el subsidi d’atur i les posteriors ajudes en el cas
d’aturats de llarga durada.

Ferrer també s’ha referit a la falta d’ambició i el poc poder
que té l’alcalde Marcelino Domingo: “altra vegada ha tornat
a permetre que desaparega un servei de la Generalitat a
Benicarló i es mantinga a Vinaròs amb atenció personal, i a
Benicarló sols amb una màquina a la porta de l’ajuntament,
que en tot cas sols serveix per a tràmits menors i està
subjecta a problemes tècnics. El mateix ja va passar fa anys
amb l’Oficina de l’INEM”.

Segons el regidor nacionalista pareix que aquesta oficina
ha estat tancada degut a les retallades del PP valencià i del
seu president Alberto Fabra, cosa que segons li va
manifestar el regidor d’Hisenda, José Maria Serrano, “al PP
benicarlando es donaren conte des de l’equip de govern
popular perquè allí no hi havia moviment i els va fer sospitar
que l’havien tancada”.

Davant d’aquesta afirmació de Serrano, Ferrer no
entenia “com un alcalde del PP i que compta amb una
regidoria específica a la promoció econòmica i ocupacional,
no té noticies del tancament d’un servei públic de la
Generalitat a la seua ciutat”. Segons Ferrer “l’alcalde no ha
tingut prou força davant dels dirigents de PP valencià per a
mantindre aquest servei per als prop de 2.700
benicarlandos que ara tindran que desplaçar-se a Vinaròs”,
amb el consegüent perjudici. 

Segons BLOC-COMPROMÍS “no es la primera vegada
que el PP no li té consideració ni al alcalde ni a la ciutat de
Benicarló. També ha passat en la carretera de Benicarló a
Peníscola, el conservatori de Música Mestre Feliu, el teatre
auditori, la canalització del Barranquet, escoles en
barracons, paràlisis de la depuradora, costa nord, etc”.

BLOC-COMPROMÍS

El passat dissabte 19 de Maig es va celebrar a l’IES
Alfons XIII de Vall d’Alba la Fase Provincial de la XXIII
Olimpíada Matemàtica en la que van participar uns 300
estudiants de 3 categories : 3r cicle de primària i 1r cicle i
2n cicle d’ESO. Els alumnes havien de superar tres
proves, una individual, una de camp i una altra de
velocitat.

L’IES Ramon Cid participava amb 10 alumnes , Marc
Esteve, Arnau Fabregat, Agnès Galan, Alejandro García, Ana
García, Albert Grau, Ferran Ibáñez i Gema Lara, tots de 2n
ESO i David Rosado i Paco Martínez de 3r ESO.

Un any més es va poder aconseguir, Marc Esteve Espinosa
va quedar Campió i això li permetrà junt amb altres 7
estudiants de la província, participar en la Fase Autonòmica
que es celebrarà a Sueras ( Castelló) els dies 9 i 10 de juny. 

text REDACCIÓ

L’IES Ramon Cid guanya l’Olimpíada Matemàtica
“MANOSTIJERAS”

Diuen que la realitat supera a la ficció i tenen raó. Algú
podia arribar a pensar que aquell personatge de la
pel·lícula, amb mans de tisores, cobraria vida i es
convertiria...en Mariano Rajoy? Pitjor encara: perquè el
protagonista del film feia obres d’art en podar tanques de
jardí, però el presidente està arrabassant les conquestes
socials dels últims trenta anys, de manera maldestre i
prepotent, sense cap rubor als incompliments sistemàtics al
seu programa electoral(ista).

El seu servilisme amb els mercats i els bancs i la seua
conducta de titella envers la Führer Merkel, corren parelles
amb la petulància amb que tracta l’oposició política i el
menyspreu que dedica als moviments socials reivindicatius.

Heus ací com passarà a la història, un tal i pretensiós
polític: “Mariano manostijeras”.

PARANYERS

Els media locals han divulgat una foto, que evidencia
l’oportunisme –i alhora el ridícul- que les “nostres” autoritats
són capaç d’arribar a fer: un grup de “paranyers” –ja se sap,
d’aficionats a “caçar” pardalets amb “parany”, prohibit per la
Unió Europea- s’han reunit a Benicarló per protestar contra
una tal normativa, “presidits” per l’alcalde Domingo, l’ex
Mundo i una consellera, amb gest i indumentària penosos. 

La tal “reunió” hauria estat programada fa temps... i
contra Zapatero, que, ja se sap, fou el culpable de tots els
nostres mals. Ara, però, amb Rajoy de llogater de la
Moncloa, les “nostres” autoritats s’han quedat sense saber

davant de qui protestar, exhibint un somriure estúpid. És el
què els passa a certs polítics, l’únic programa dels quals ha
estat tot el temps anar a la contra i ara es troben
descol·locats, perquè no saben contra qui anar.

Marc Antoni Adell

La regidora de Comerç de Benicarló, María Ortiz, va
assegurar que l'ordenança del trasllat del Dimecres compleix
la normativa autonòmica. Ortiz negava així les declaracions
del portaveu dels venedors, Antonio Carmona, qui va anunciar
la passada setmana la presentació d'al·legacions a l'exposició
pública del document. L'edil de Comerç va sostenir que el text
aprovat el passat mes pel ple municipal “s'adequa tant pel que
fa a la transmissió de les parades com per les característiques
estètiques i a l'obligació d'estar al corrent del pagament en les
obligacions fiscals per part dels venedors”. Sobre la durada de
la llicència, que el decret autonòmic estableix en 15 anys, Ortiz
va assegurar que “l'ordenança municipal es modificarà abans
del 31 de desembre per a adaptar-se plenament al decret
autonòmic” ja que només contempla la renovació anual. Ortiz

va voler remarcar que el trasllat "no és un capritx" i que respon
a la voluntat de l'equip de govern “de revitalitzar el Mercat del
Dimecres al mateix temps que es potenciarà el comerç del
centre de la ciutat. Un altre dels arguments en favor del trasllat
és evitar les molèsties que l'actual ubicació causa als veïns,
que fa anys que protesten”. L'ordenança municipal per al
trasllat del Mercat està seguint la tramitació administrativa
corresponent i actualment es troba en període d'exposició al
públic perquè totes les persones interessades puguen
presentar al·legacions, “com marca la legislació, que hem
volgut seguir pas a pas”. En cas de produir-se al·legacions
“l'Ajuntament les haurà de resoldre abans de tornar a aprovar
el text definitivament”. Una vegada aprovada l'ordenança, el
trasllat es podria fer efectiu durant l'estiu, per a disposar d'un
període d'adaptació abans de l'inici del curs escolar.

text NATÀLIA SANZ

L’ORDENANÇA DEL TRASLLAT DEL DIMECRES 
COMPLIX LA NORMATIVA AUTONÓMICA
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ESPORTS LOCAL

Un any més i amb aquest més d’un decenni de manera
ininterrompuda, el passat 20 de maig, la banda de música de
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” va participar de la
festa de Moros i Cristians de la ciutat de Lleida acompanyant
la filada mora dels Al·leridís.

La jornada començava al migdia amb l’entrada infantil des
del carrer Cavallers fins la plaça Sant Joan on al finalitzar,
totes les bandes participants de forma conjunta interpretaren la
tan coneguda i representativa marxa mora “Chimo”de José
María Ferrero.

A la vesprada i després d’un dinar de germanor entre
festers i músics, l’ambient festiu es palpava als carrers més
cèntrics de la ciutat de la mà d’una elegant i acolorida
desfilada on els bàndols moro i cristià lliuren les seues millors
gales acompanyats de les interpretacions de les diferents
bandes de música.

text NATÀLIA SANZ

La Banda a les desfilades de Lleida

Nou èxit l'aconseguit dissabte passat, pel club Mabel
Benicarló, en la ciutat d'Almussafes, on es va disputar el
campionat autonòmic mes rellevant d'aquesta temporada,
la fase prèvia al campionat d'Espanya absolut individual. 

El club Mabel s’emportà el palmell aconseguint que sis, de
les sis gimnastes que es van presentar al concurs, es
classificaren. Però més encara, si cap, que quatre d'elles
coparen la primera i segona plaça, en les diferents categories
benjamí i aleví. Per equips les gimnastes benjamins i júniors
van aconseguir el bronze.

Classificacions:
Aleví: 1a María Añó. 2a Marta Gimeno, així en tots els

aparells
Benjamí: 1ª Alba Ciurans. 2a Leire Rovira, també primeres

per equips
Júnior: Claudia Mata i Estela Ortiz, per equips

Ara les gimnastes tindran més treball atés que han de
començar a preparar-se per l Campionat d’Espanya que se
celebrarà a Logroño els dies 14, 15, 16 y 17 de juny.

text i foto VICENT FERRER

Gimnàstica Rítmica: Nou gran èxit del Club Mabel 
aconseguint el campionat autonòmic individual i per equips
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A l'Estadi d'Atletisme de l’Helmántico i organitzat per la
Universitat de Salamanca se celebrà el Campionat d'Espanya
Universitari d'atletisme, amb la presència de les benicarlandes
Beatriz Ferrando i Cristina Ferrando, representant a la
Universitat de València. En un dia gris i plujós, poc propici per
a la practica d'atletisme, Cristina Ferrando participà en les
especialitats de salt d'altura i triple salt, proclamant-se
subcampiona d'Espanya Universitària al quedar segona en la
final de salt d'altura, amb una marca de 1,75, la mateixa que
la guanyadora. Tan sols un nul la va privar de pujar-se al mes
alt del pòdium repetint el mateix lloc que va aconseguir l'any
anterior. En  triple salt va aconseguir una meritòria desena
posició.

Beatriz participà en salt d'altura, classificant-se en cinquena
posició, amb un millor salt de 1.66 i ocupant plaça de finalista.
Tot i saltar més que l'any anterior un nul la privà de repetir lloc
en el campionat celebrat a Castelló on va aconseguir la quarta
posició.

Bon campionat de les saltadores benicarlandas que, per
ser any Olímpic, ha fet que la temporada s'allargue i les
preparacions vagen més endarrerides.

text i foto VICENT FERRER

Cristina Ferrando subcampiona d’Espanya Universitària a Salamanca

L’associació cultural “Lo Rest” de

Benicarló organitza una conferencia

per a prevenir les malalties

derivades de l’exposició solar. 

Impartida per la doctora Pilar Ors

Zarzoso especialista en medicina

preventiva i salud publica del Centre

de salud Publica de Benicarló,

l’associació cultural benicarlanda vol

ficar en coneixement de tots i per mitg

de la doctora Ors un tema tan

important i d’actualitat com son tan els

beneficis del sol com aquells perills

que comporta i les precaucions que cal

tindre present.

La conferència tindrà lloc

divendres 1 de juny a les 20:30 al

local de la penya El Setrill. 

L'equip Prebenjamí A del Benicarló Base Futbol, faltant
disputar-se tres jornades de lliga, s'ha proclamat campió del
seu grup. L'equip està trencant tots els rècords de l'Escola de
Futbol, atés que estan a punt de sumar el gol 300 de la Lliga,
en la qual, fins a la data, han disputat i guanyat 25 partits. La
seua il·lusió és acabar la temporada amb tots els partits
guanyats 

Com era d'esperar després de guanyar l'últim partit, davant
el segon classificat l’ACD Peníscola, es va deslliurar l'alegria
entre els joves jugadors que no van parar fins aconseguir que
els seus entrenadors foren dutxats en els vestuaris. 

L'equip està entrenat per Pipo i Paco Campos i el formen:
Alejandro, Albert, Ludovico, David, Ricardo, Teo, Aarón,
Jaime, Alex, Carlos, Joan i Fernando.

text i foto VICENT FERRER

Fútbol Base: El Prebenjamí A del Benicarló Base Fútbol campió de lliga

Ports-Maestrat compta actualment en quatre
agrupacions de JSPV, Vinaròs, Benicarló, Càlig i Morella.

El passat divendres 18 de maig, la seu del PSPV de
Vinaròs va acollir la primera reunió dels Joves Socialistes de
les agrupacions de les comarques d'Els Ports i del Baix
Maestrat per tal d'afrontar la futura constitució de la comarca
Ports-Maestrat d'aquesta organització. En la reunió van estar
presents els secretaris generals de les quatre agrupacions,
així com altres militants de JSPV de la comarca.

Aquesta reunió va ser una primera presa de contacte entre
tots els participants, així com fixar les bases del què ha de ser
i dels objectius què ha de tenir aquesta organització. D'altra
banda van posar-se sobre la taula diferents temes d'actualitat,
entre els què, malauradament, cal destacar les actuals
retallades què els ciutadans estem sofrint per parts dels
governs del Partit Popular.

Des de Joves Socialistes de Ports-Maestrat volem fer una
clara defensa de l'educació pública, creiem que les retallades
que l'Educació està patint, estan posant en perill el futur del
nostre país. Sense inversió no podem eixir de la crisi.

text JSV

PRIMERA REUNIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA COMARCA PORTS-MAESTRAT DE
JOVES SOCIALISTES DEL PAÍS VALENCIÀ
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TANQUEN EL PORT PERÒ ES
FARÀN ELS BOUS A L’AGOST

El port de Benicarló ha estat
tancat al públic. La històrica
reivindicació dels pescadors va ser
ben acollida per la conselleria, que ha
barrat el perímetre en el qual atraquen
les barques. L'objectiu, que els amics
de l'aliè deixen de sostraure
pertinences dels pescadors. La
consellera d'Infraestructures, Isabel
Bonig, visitava les obres, que estan a
punt de finalitzar. La inversió ha estat
“de 54.000 euros, que han anat a
càrrec del pressupost que tenim per a
manteniment de les infraestructures
portuàries de la Comunitat
Valenciana”. Amb aquesta inversió
s'ha realitzat un clos de 245 metres,
format per un muret de formigó armat
sobre el qual s'ancora una tanca
plegada formada per malla electro
soldada i lacada en blanc. El clos
disposa de dues portes, una d'elles
motoritzada, que possibilia l'accés del

trànsit rodat, comptant també amb
altres dues portes abatibles per al
trànsit de vianants. Va ser el passat
mes de novembre quan el nou pòsit
del port de Benicarló es va dirigir a la
consellera d'Infraestructures perquè
solucionara el problema del robatori a
les barques. “Van demanar que es
tancara el port, com està en altres
poblacions de la província de Castelló
i no podem ser menys que sensibles a
les seues peticions”, va assegurar
Bonig. Les obres, va dir, “milloraran
les condicions de treball al port de
Benicarló”. 

El tancament ha tingut en compte
que en el recinte es munta la plaça de
bous durant les festes patronals, per a
celebrar els Bous a la mar. La
consellera va assegurar que “com
exalcaldessa de la població taurina
per excel·lència de la província de
Castelló, sóc molt sensible al tema”.
Bonig va afirmar que “que la gent
estiga tranquil·la, que aquest estiu hi
haurà bous a la mar, sinó ens
crucifiquen a l'alcalde i a mi”, pel que

s'han assegurat que la tanca siga una
estructura desmuntable, que permetrà
que en el mes d'agost, el clos
desaparega per a donar pas als
festejos taurins. 

Aquesta no és l'única inversió
que s'ha realitzat enguany en el port
de Benicarló atés que, “a càrrec del
mateix pressupost s'han invertit
245.000 euros per a la reposició de
calats” gràcies al dragatge de la
bocana del port que es va realitzar el
passat mes de març. En total,
“300.000 euros d'inversió en el port de
Benicarló” durant enguany, que han
contribuït a endreçar l'entorn i millorar
el treball dels pescadors. 

Referent al projecte d'ampliació
del port, Bonig va recordar que està
emplenant el tràmit d'avaluació
ambiental estratègica, ja que es
tramita juntament amb el PGOU. “Jo
crec que no haurà cap problema
perquè hi ha una bona comunicació, i
els tècnics estan en continu contacte,
però caldrà mirar l'avaluació el que
diu”, va assegurar la consellera. 

ve de la pàgina anterior

Va destacar en el Trofeu Benicarló la nedadora del
Club Natació Benicarló Marina Segura, Laura
Jimenez i el nedador Sergi Saura amb un total de 6
medalles afegides a les 17 assolides en el Trofeu
Sant Pasqual de Vila-real per la selecció
benicarlanda. 

Durant la jornada del dissabte 19 de maig de 2012,
Benicarló, novament es va convertir en el nucli de la natació
de competició en la Província amb la disputa del Campionat
Provincial Benjamí “Trofeu Benicarló”, on participaren 117
joves nedadors i nedadores representant a 7 Clubs de la
Província de Castelló. El Campionat, organitzat pel club
Natació Benicarló amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Benicarló, es va disputar a les instal·lacions de la Piscina
Municipal, en dues sessions de matí i tarda, amb una gran
afluència de públic, i unes graderies plenes fins a la bandera
que van donar un ambient esportiu espectacular. 

Es van disputar les diverses proves individuals i per relleus
amb un bon nivell dels equips participants alçant-se amb la
victòria del Trofeu Benicarló 2012 l'Equip del Club Aquatic
Castelló rebent el trofeu de la mà de la Dama del Club
Meritxell Sospedra, el Regidor d'Esports, Ximo Pérez, i el
President del Club Natació Benicarló Adolfo Saura. 

Destacarem a les nedadores del Club Natació Benicarló
Marina Segura que va aconseguir 3 medalles (Or en 200 m
estils amb un crono de 3:28.13- Plata en els 100 m esquena-
Bronze en els 400 m lliures); Laura Jiménez amb 2 medalles
(Plata 100 m papallona- Bronze 100 m lliures) i el nedador
Sergi Saura amb 1 medalla (Plata en els 100 m papallona). 

El Club natació Benicarló va quedar com el 3r millor Club de
la Competició on destacaríem també l'actuació de David
García 4t en els 400 m lliures; Raúl Carbó 6é en els 100 m
braça; Nerea Martín 4a en els 100 m esquena així com la 4a i
5a posició per equips de relleus femenins en els 4x50 lliures i
4x50 estils, i la 4a posició en els 4x50 lliures i estils de l'equip
masculí.

L’equip benjamí benicarlando estava integrat per: Marina
Segura, Nerea Martín, Laura Jiménez, Balma Fabregat, Lara
Rodríguez, Alicia Sorlí, Claudia Cid, David García, Sergi
Saura, Joan Martín, Raúl Carbó, David Tena, Alejandro
Balague, Andreu Gilabert, Joan Gilabert, Raúl Vicente, Oscar
García, Ibai Ferrer, Pedro Tomás, Yago Mateo y Aitor Gil. 

A més, el passat 12 de Maig de 2012, en les instal·lacions
de la Piscina Municipal Yurema Requena de Vila-real, es va
disputar el XLVI Trofeu San Pasqual, on també hi era el Club
Natació Benicarló amb un equip molt competitiu que va
aconseguir un total de 14 medalles. 

Destacar l'actuació de Nerea Sorando amb medalla d'Or en
200 m esquena i un crono de 2:32.80, Plata en els 50 m
esquena i Plata en els 100 m esquena; Lucía Piñana amb l'Or
en els 50 m lliures amb un crono de 28.78, Plata en els 100 m

lliures i Bronze en els 400 m lliures; Vanessa Bel
amb Plata en els 50 m braça i Bronze en 100 m
braça; Gisele Mateu amb Plata en els 50 m
papallona; Carla Fresquet amb el Bronze en els 50
m i 100 m esquena; Ana García amb Bronze en els
50 m braça; Carlos Fuente amb l'Or en els 400 m
estils i un crono de 4:45.55, millorant així el seu
mínima nacional junior en aquesta disciplina, i
Plata en els 200 m estils i 100 m esquena; David
Valdearcos amb el Bronze en els 100 m papallona.

L’equip participant en el Trofeu va ser: Carlos
Fuente, Adrian Adell, David Valdearcos, David
Curto, Alberto Año, Salva Sorlí, Marc Vea, Gisele
Mateu, Marta Valdearcos, Ariadna Coll, Gemma
Rillo, Nicole Mateu, Claudia Barrachina, Nerea
Sorando, Carla Fresquet, Vanessa Bel, Ana
García, Noemí Anta, Esther Segura y Lucia
Piñana.

text i foto CNB

TROFEU BENICARLÓ 2012 
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Tant van córrer per presentar-les que al final han

derrapat i se n’han sortit de la carretera. Benicarló no

tindrà, de moment, Parc Litoral, perquè conselleria no te

diners. Ni tampoc tindrà carretera a Peníscola, pel

mateix motiu.

Ho anunciava la consellera d'Infraestructures, Isabel
Bonig, durant la seua recent visita a Benicarló. En el primer
cas és necessari perquè el ministeri invertisca en la protecció
de la costa nord, tal i com es va acordar en el seu moment.
Pel que fa a la carretera a Peníscola, és una obra amplament
reclamada des del municipi, més des que es fa fer el tram del
terme municipal de Peníscola. Bonig es va referir a
“limitacions pressupostàries” per a afirmar que “està tot
paralitzat. Els projectes segueixen el seu curs, però cal
esperar que la situació millore i la puguem fer”. 

Obrim parèntesi. El 19.06.10 l'actual alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, recordava que “el meu futur
polític està vinculat a eixes dues obres”, referint-se a la
carretera de Peníscola i la de Càlig,  i que si no es licitaven
abans de les eleccions, no repetiria al capdavant de la llista
popular per Benicarló. La de Càlig (només un tros del tram

total), va ser licitada, però no la de Peníscola. Tant és així
que a principi del mes de maig, abans de les eleccions,
l’ajuntament decidia asfaltar el tram de carretera que discorre
pel terme municipal. Ho feia davant el mal estat del ferm i la
perillositat que suposava per als conductors que circulaven
per ella.  I així s’ha quedat. Tenim una carretera reasfaltada
i reapanyada, un alcalde que encara ho és, tot i que el seu
futur polític anava lligat a eixes dos obres, la seua paraula
buida, i seguim sense tenir carretera, nova, tot el contrari de
Peníscola, que sí la té. I és que en el moment de bonança
econòmica, els nostres veïns del sud van ser més espavilats.
Ells tenien tots els terrenys preparats per ficar-los a
disposició de l’administració autonòmica. A Benicarló els
deures encara estaven per fer, així va passar de llarg la
inversió. I ara que tenim els terrenys, no hi ha inversions. I el
que és pitjor, no sabem quan les tindrem, tot i tenir diputats
autonòmics, presidents de les Taules del Sènia, secretaris de
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i no sabem
quants càrrecs més de rellevància vivint en este poble.
Sense paraules...

I per cert, encara ningú ha vist el projecte definitiu de la
carretera Benicarló Peníscola. I mentrestant els consellers i
directors generals continuen passejant per este poble, i
unflant pit,... per anunciar menudeses i obres de xicotet
calat. 

text REDACCIÓ

SENSE RES: NI PARC LITORAL NI CARRETERA A PENÍSCOLA

No se per què ara mateix m’ha vingut al pensament una
frase impactant de fa uns quants anys que em va deixar tanta
empremta que encara la recordo. Aquest eslògan era la nau
capitana d’una agència de publicitat local i deia “siempre por
los cauces legales”. A mi allò em va marcar molt
profundament, i em va ajudar a definir el meu camí a la vida.
Ara, en aquests moments tan decisius per al meu estimat
CDB, i immers com estic en una profunda reflexió davant del
futur de la meua institució més estimada, ha vingut a la meua
ment aquesta insuperable màxima. Sí, estimat lector, quan
vostè estarà llegint aquetes pàgines, la sort del que serà el
nostre club ja estarà decidida perquè dijous a partir de les vuit
i mitja en segona convocatòria, els socis ja haurem escollit el
nostre futur. 

Sense cap mena de dubte, tot es farà d’acord amb allò que
estableixen els estatuts de l’entitat, és a dir “siempre por los
cauces legales”. Com ja és habitual en aquesta pàgina, les
notícies no tenen res d’informació, perquè ja fa massa dies
que s’han produït, i aquest d’avui és un exemple sagnant: la
notícia es va originar anit, però vostè no podrà llegir-ho en
aquesta pàgina fins a la setmana que ve. L’únic avantatge que
pot tindre el lector d’aquesta pàgina respecte als altres és que
jo, si vaig, li contaré les coses més intranscendents, allò que
ningú no escriu, les poques lligues i els fets anecdòtics. 

Ara mateix la meua reflexió se centra en si aniré o no aniré
a l’assemblea. Em sembla que sí que hi aniré, i ho faré
bàsicament per dos motius. El primer és que no hi ha cap perill
d’entrar a formar part de la nova (o no) junta directiva, perquè
es veu que ja estan tots els lloc copats i el marge per a noves
incorporacions és tan estret que no cabria ni un raig de sol.
Això és una bona notícia perquè com a més gent hi haurà,
més treballaran els de sempre.  El segon motiu és que estic
pensat que és un moment molt important en la història del
nostre modest club i tinc la sensació que hi he d’estar present.
Una altra cosa és què votaré o què faré en el moment decisiu.
De moment ho tinc molt clar i també tinc moltes reserves

perquè em sembla que hi haurà coses que no m’agradaran
gens. Però és el que hi ha, i en aquests moments qualsevol
persona que es vulga fer càrrec de tot això ha de ser ben
rebuda. Una altra cosa seran les decisions que es prendran i
que poden agradar més o menys. Ara per ara el més important
és la unitat esportiva entre els dos equips de la ciutat. Unes
altres qüestions s’aniran desvetllant al llarg de l’assemblea,
perquè m’han dit que el que serà nou president estarà present
a la mateixa per a respondre a tots els dubtes que tinguen els
socis que hi estiguen presents. Per això tinc la sensació que
serà una reunió molt profitosa i, sobretot, molt aclaridora pel
que fa a les intencions i el projecte esportiu de la nova junta.
Tot això sempre i quan els socis voten a favor de la fusió de
les dos entitats, que la democràcia està per a això. El dia
abans, és a dir, dimecres, ja ho haurà fet l’altre equip implicat
i, segons que he vist, ja es farà l’elecció de president i
secretari que hauran de dirigir el club. Això ho vaig sentir jo
dilluns de la setmana passada a una televisió comarcal de
boca del president del club absorbit.

Una de les qüestions que es comentava era la possibilitat
de canviar el nom, passant a ser  “club esportiu” en lloc de
“club deportivo”. No sé jo si és una bon moment per a plantejar
el canvi, perquè noranta anys són molts d’anys. En qualsevol
cas, la normalització del nom no s’hauria de quedar ací, sinó
escampar-se a tots els àmbits del club, cosa que no és
previsible tenint en compte com estaven escrits els cartells
anunciadors del partits d’aquesta temporada que acaba de
finalitzar. 

Pel que fa a la part esportiva, caldrà aclarir si es farà només
l’equip de preferent o si es mantindrà també el de primera
regional. També serà molt important conèixer tot allò que fa
referència a “l’organigrama” (com m’agrada aquesta paraula!)
tècnic. Es veu que hi haurà una espècie de director tècnic o
alguna cosa per l’estil que estarà per damunt del o dels
entrenadors. Veurem, veurem...

Que conste que hi ha coses que sé, però que callo.

La setmana vinent, hi haurà notícies. Una mica pansides,
però notícies.

JORNADA DE REFLEXIÓ

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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pàgina 20 la veu de Benicarló POSA UNA FOTO AL CARRER

Benicarló va ser l'única ciutat de la província de
Castelló que es va unir ahir a la iniciativa mundial ‘Posa
una foto en el carrer’. 

El dia Internacional dels museus, s'aprofita pels fotògrafs
de tot el món per a reivindicar el seu lloc en l'Art. I ho fan a
través d'una exposició en el carrer, en la qual participa
qualsevol persona que tinga afició a la fotografia. En Benicarló
ja és el segon any que es realitza, amb gran acollida popular.
En aquesta ocasió, els participants “van ser convocats a través
de les xarxes socials”, com va destacar Pedro López, un dels
organitzadors. I prop d'un centenar van aportar les seues
fotografies per a exposar-les en les parets del Mercat
Municipal. Fotògrafs de tot el Baix Maestrat van participar
d'aquesta iniciativa aportant imatges relacionades amb el lema
d'enguany: ‘Interpreta el teu espai, mostra'l al món’. Amb elles
van voler reclamar la posició que li correspon a la Fotografia
dins del món considerat artístic, alhora que la seua labor
informativa i social. Imatges de la vida quotidiana, paisatges,
fotografia de familiars i amics, i una infinitat de xicotetes motius
que van alegrar les parets del Mercat Municipal, per a goig
dels compradors.

text i foto NATÀLIA SANZ

POSA UNA FOTO AL CARRER

I alló que va pel cel... 
són les promeses,

que se les emporta el vent...


