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El component de la Banda de Música “Ciutat de
Benicarló” i professor de l'Escola de Música,
David Marquès, va participar el passat 19 de maig
en el concurs convocat per l’Agrupació Musical
Mediterrani de La Vila Joiosa amb la seua tuba
tenor, acompanyat d'un pianista, guanyant un dels
primers premis. 

El guanyador es troba en l'actualitat cursant
estudis en la Universitat Politècnica de València i
en el Conservatori Superior de Música. 

David té una família on la música sempre ha
estat present, un avi, els seus pares, la seua
germana, que han festejat com es mereix aquest
nou guardó.

text i foto VICENT FERRER

David Marqués guanya un primer premio en el II Concurso de La Vila Joiosa 

La nostra companya Noemí Oms, que va ser redactora de
La Veu, s'ha casat amb David Marzal. A la mateixa cerimònia
van batejar el seu fill, Joel Marzal Oms. Des de La Veu els
desitgem als tres molta felicitat en esta nova etapa de la seua
vida. Enhorabona... per partida doble!

text REDACCIÓ

Ecos de societat
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El Ministeri ha remés les seues alternatives, a curt i
mitjà termini, per a pal·liar la regressió de la Costa Nord.

A Benicarló ens pillarà la ola. La Direcció general de

Costes ha remès a l'Ajuntament de Benicarló el projecte de

rehabilitació de la costa Nord. A més, ha afegit també l'estudi

d'alternatives per a actuar a mitjà termini, que inclouria la

construcció de quatre espigons paral·lels, sis de

perpendiculars i aportacions d'arena.

Ara la pilota està ara en la teulada de l'associació de
veïns. Ells són els que tenen l'última paraula, per molt
sorprenent que semble. Duem anys i anys reclamant una
solució, fins on la memòria ens arriba i ara que tenim la
solució, encara que siga momentània, damunt de la taula,
podríem fins i tot rebutjar-la. I és que ara cal veure què diu
l'associació de veïns de la costa nord, últimament
reconvertits en tècnics. Perquè potser resulta que els tècnics
del ministeri no tinguen ni idea d'aquestes coses. Benicarló
podria perdre més de set-cents mil euros i, de passada, uns
metres més de costa nord si els veïns decideixen que la
solució provisional presentada pel ministeri no és
l'adequada. Cal recordar que els veïns van denunciar davant

Fiscalia al ministeri per no complir la Llei de Costes en
aquest tram del litoral i no realitzar actuacions de
conservació. Si ara són ells els que rebutgen el projecte i
paralitzen el procés, què passarà? Passa paraula. 

DOS DOCUMENTS: A CURT I MITJÀ TERMINI
El primer projecte de rehabilitació presentat pel ministeri

inclou set possibles solucions per a frenar d'urgència la
regressió de la façana litoral, amb actuacions dirigides a
reforçar i consolidar les parets més desgastades de la costa
mitjançant sistemes de contenció com pantalles i talussos de
formigó o de pedra. Aquestes actuacions, que s'han
d'estudiar i avaluar en pròximes reunions, s'executaran dins
del 2012 i compten amb una consignació pressupostària de
758.000 euros en el pressupost estatal d'enguany.

L'altre informe que la Direcció general de Costes,
depenent del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i
Medi ambient, ha enviat en l'Ajuntament és el document
d'alternatives, una proposta d'actuacions a mitjà termini i
amb un cost d'execució molt més elevat. Aquest és el
document que amb més expectatives ha rebut el consistori
pel fet que donarà motiu a intervenir dins la mar on, segons
els estudis, cal actuar per evitar l'erosió de la costa. Les
alternatives que proposa l'informe són la construcció de
quatre espigons paral·lels a la costa i sis espigons

text REDACCIÓ

Ja tenim ací la Ola Nord

La citació m’havia arribat per dues vies. Per un costat, vaig
trobar a la bústia de casa meua la convocatòria per mitjà de la
qual em citaven a la sala de premsa del Pavelló Poliesportiu
Municipal dijous 24 de maig a les vuit, i vuit i mitja, segons si
parlem de primera a posterior convocatòria. Però també vaig
rebre un correu electrònic amb el mateix contingut. Pensant
que allò podia ser un esdeveniment històric dins del futbol
local, vaig agafar una llibreta i un llapis, i me’n vaig anar cap
allà. A les vuit i mitja em trobava a la porta del pavelló, però no
vaig vore a ningú. Però jo, que soc home de recursos, vaig
pensar que potser s’entrava per la part del darrere.
Efectivament, en tombar un dels quatre cantons, vaig ensumar
futbol. Com que jo no sabia on estava la porta d’accés i, amb
la noble intenció de no fer el ridícul preguntant, em vaig deixar
dur per la gent. Vam pujar unes escales metàl·liques prou
sorolloses al final de les quals es trobava el lloc on m’havien
convocat. Estava completament descol·locat. Què era allò?
Realment, on estava? Vaig seure a una cadira d’eixes que
tenen a la dreta una superfície de plàstic que després d’un
parell de maniobres es converteixen en escriptori. “Clar –vaig
pensar- si això és una sala de premsa...”. Em vaig quedar
impressionat. Osti, una sala de premsa com les que surten a
la tele!. Tot ben bonic, amb panells de fusta, megafonia i
infraestructura per a posar PowerPoint i coses d’eixes amb
ordinadors. Vaig comptar, a ull, més de seixanta persones. La
majoria d’ells, socis. També hi havia jugadors, entrenadors i
alguns de difícil qualificació. Els dos primers llocs de la graella,
és a dir, davant de tot, a primera fila, els meus amics de la
canallesca local. També hi ha via dues càmeres filmant
l’esdeveniment. Pensant i mirant vaig deduir que ens
trobàvem on abans hi havia un gimnàs, just damunt dels
vestidors, al l’esquerra si entrem per la porta principal i a la
dreta si entrem per la porta del darrere. Es veu que hi havia

alguns esportistes entrenant perquè entrava molt de soroll de
bots de pilotes a través del buit que havia deixat al sostre
l’absència d’una peça quadrada d’escaiola. Malgrat això i que
allò que s’hauria d’haver vist per la pantalla que hi havia al
darrera de la taula era tot blau i indefinit, va començar
l’assemblea. He de reconèixer que quan van parlar dels
números, no em vaig assabentar de res: ni es veia res a la
pantalla citada, ni potser jo vaig prestar l’atenció que la meua
responsabilitat m’exigia. En qualsevol cas, va arribar el plat
fort de la nit amb la intervenció de Juanpas, que després seria
elegit president del CD Benicarló. No tinc la més mínima
intenció de fer un resum del que es va dir a l’assemblea,
perquè estic segur que tothom ho haurà vist a la televisió o a
l’internet. La meua sensació personal va ser bona, i vaig vore
al nou president amb moltes ganes de treballar pel nostre
futbol. Però per damunt de tot, em quedo amb una frase que
resumeix el que ha de ser la manera de treballar al nostre
futbol. El nou president va dir: “Jo estic al futbol per a xalar-
me’n”. Aquesta frase deixa pocs dubtes al voltant de la
manera de veure el futbol de la nova junta directiva i del seu
president. Jo recordo, en la meua època de directiu, aquelles
reunions dels dilluns de finals dels vuitanta y començaments
del noranta, on el tema monogràfic era, setmana rere
setmana, “d’on traurem els diners aquests mes per a pagar als
jugadors”. De temes esportius pràcticament no se’n parlava
perquè no hi havia temps. Jo penso que tot ha d’anar en eixa
direcció i, com va dir Juanpas, no s’ha d’estirar més el braç
que la màniga perquè llavors venen els problemes i els
maldecaps. Espero que s’haja envoltat de molta gent amb
ganes de treballar, i tinga el suficient bon criteri per a separar
el gra de la palla i rebutjar les pomes podrides, si és que n’hi
ha alguna. Al final tot va acabar amb una gran ovació per part
del assistents després de la votació que, per unanimitat del
socis assistents, va decidir la fusió d’ambdós clubs.

Ara una notícia relativament recent a dia d’avui, però una
mica passada el dia que aquestes línies veuran la llum.
L’entrenador del primer equip serà Juanjo Martorell i el de
l’equip de primera regional, Daniel Domingo.            

UNANIMITAT

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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perpendiculars, a més d'aportacions
d'arena a les platges. El cost
d'aquestes actuacions és molt més
elevant (30 milions d'euros els
espigons paral·lels, 18 milions d'euros
els espigons perpendiculars i 6
milions d'euros les aportacions
d'arena), però altres actuacions
similars en llocs com Barcelona o
Benicàssim, han demostrat que són
les mesures més eficients. De fet, són
les que sempre han defensat els
veïns de la costa nord. Les actuacions
previstes en aquest estudi són el
resultat d'un estudi realitzat per
l'empresa Acciona i que ve a substituir
el que va encarregar el passat govern
socialista a l'empresa Iveinsa, del que
mai més es va saber. El d'Acciona
“s'ha fet en un mes, el que demostra
que si un vol, pot fer les coses ràpid”,
va assegurar López. 

ASSESSORS UNIVERSITARIS I
ESTUDIS PARAL·LELS 

El consistori ja ha fet arribar a
Diego López, catedràtic de l’UJI de
Dinàmica Litoral i assessor sobre el
tema, l'estudi ministerial. Ara, es
realitzarà una batimetria per a
determinar el perfil de la costa nord
dins del mar. “Agafarem les barques i
els bussos que ens va oferir
l'associació de veïns, amb el que
aconseguirem alleugerir bastant la
càrrega econòmica atès que segons
ens van informar, una barimetria
podria costar al voltant de 20.000
euros”, va explicar López. “Es tracta
d'un mètode molt car i nosaltres tenim
els mitjans per a poder realitzar-la
sense haver d'invertir aqueixa
quantitat de diners”, va dir. L'edil va
detallar que la batimetria permetrà
determinar si les opcions que Costes
ha proposat són les idònies o, per
contra, es fa necessari suggerir al
ministeri altres opcions. López va
puntualitzar que “els pescadors i la
gent de Benicarló coneixen aquests
aspectes i argumentarem sobre la
base de l'experiència personal de la
gent d'ací, i també de la universitat,
les nostres solucions. Unes
alternatives que si bé sempre aniran

adreçades a les que ells ens han
donat, però tractant de rebaixar el
preu”. 

ASSESSORS VEÏNALS 
A l'estudi presentat pel ministeri,

a més, li queda per passar el filtre de
l'opinió veïnal. I és que tants anys
esperant i reclamant l'actuació
ministerial, i ara és possible que es
perda. El govern central ha
compromès més de set-cents mil
euros per a actuacions d'emergència
que ajudarien a pal·liar, almenys de
moment, el dany que la regressió està
provocant en la costa nord de
Benicarló. Però açò pel que sembla,
no és suficient. Malgrat que el regidor
d'Urbanisme, Pedro López, es va
mostrar satisfet amb els informes
rebuts i va agrair al director general de
Costes el seu compromís amb la
problemàtica de la costa Nord de
Benicarló, ara cal omplir l'expedient, i
no precisament de cara a la galeria.
L'Ajuntament, assessorat pel
catedràtic de la UJI Diego López,
començarà a estudiar els documents
en profunditat i demanarà en breu una
nova cita amb Saavedra per a portar
endavant totes les actuacions
necessàries. El seu objectiu és
consensuar les actuacions amb
l'associació de veïns de la costa nord,

afectats per la regressió marina. I és
que, segons van puntualitzar aquests
en la reunió mantinguda amb els
tècnics a Madrid, les actuacions
previstes “van per mitjà de reforçar,
consolidar les parets més
desgastades amb pantalles i talussos
de formigó i pedra”. No obstant això
“els fonaments, en cas de temporal
fort, poden arribar a col·lapsar el mur,
com ja ha passat en actuacions
realitzades per particulars, i llençar-lo
tot a terra”, va advertir l'edil
d'Urbanisme als tècnics ministerials.
El president veïnal va explicar que
“els vam dir que les característiques
d'aquesta zona són diferents i ho van
entendre. També els vam explicar que
si no fan espigons perquè les oles
trenquen fora de la costa, l'actuació
no valdrà per a res”. És per això que
van demanar en el ministeri que es
redactara un estudi en el qual es
contemple la construcció de quatre
espigons. “Que calculen el cost,
perquè igual val el mateix que el que
volen fer ara”, va dir Roca. 

Com ha quedat demostrat sobre
el paper, i com ja sé pressuposava, no
ha estat així i fer espigons és molt
més car que actuar d'emergència.

La responsabilitat ara... és dels
veïns. 

ve de la pàgina anterior

L’equip Màster del Club Natació Benicarló va
aconseguir un imponent resultat en el Campionat
Autonòmic Màster amb un total de 31 medalles. 

El passat 19 i 20 de Maig de 2012 es va disputar en la
piscina olímpica municipal de Castelló – La Salera el
Campionat Autonòmic Màster amb 31 equips i 305 nedadors i
nedadores. 

En aquesta ocasió l'equip Màster va reflectir el seu fantàstic
estat de forma augmentant la seua balança positiva en el
medaller amb un total de 16 medalles d'or, 13 de plata i 2 de
bronze. Un equip de nedadors i nedadores amb molta
experiència que van mantenir la intensitat i la concentració de
principi a fi amb el millor encert en les diferents proves
nadades. 

L'equip masculí en una actuació molt completa tant a nivell
individual com per equip en relleus, va assolir un
impressionant palmarès amb 17 medalles i la 8a posició en el
rànquing, destacant a nivell individual els nedadors Javier
Traver amb medalla d'or en els 200 lliures i plata en els 50
papallona; Marcos Fuente medalla d'or en els 200 estils i plata
en els 100 braça; Marc Fresquet medalla d'or en els 50
papallona i 100 lliures i bronze en els 50 lliures; Damián Vidal
medalla de plata en els 50-100 i 200 braça i Àlex López
medalla de plata en els 50-100 braça i els 100 lliures. 

Per equips, el relleu masculí, en els 4x50 lliures, amb Marc,
Marcos, Javi i Miguel van aconsguir la medalla d'or. 

L'equip femení també va donar el gran pas cap al medaller
amb 14 medalles i la 7ª posició en el rànquing destacant
l'actuació de Blanca Jovaní, medalla de plata en els 50 lliures
i 50 braça- medalla de bronze en els 100 braça; Alicia Gilabert
medalla d'or en els 100 lliures i 50 esquena- medalla de plata
en els 50 lliures; Carla Cornelles medalles d'or en els 100 i 200
esquena- medalla de plata en els 200 estils i Silvia Roca
medalla de plata en els 50 braça.

L’equip de relleus 4 x 50 lliures mixt compost per Carla,
Silvia, Marc i Javi va guanyar novament l'or. 

L’equip Màster Autonòmic va estar compost per: Marc
Fresquet, Javier Traver, Miguel Febrer, Santi Castillo, José
Luis Moliner, Javier Roca, Marcos Fuente, Alexandre López,
Damian Vidal, Silvia Roca, Blanca Jovaní, Alicia Gilabert i
Carla Cornelles.

Trofeu Aquàtic
I el passat cap de setmana 26-27 de Maig de 2012 en la

piscina olímpica municipal de la Salera es va disputar la II
Edició del Trofeu Aquàtic Open al que es van donar cita 22
Clubs i 444 nedadors i nedadores. El Club Natació Benicarló
es va desplaçar a l'esdeveniment per a intentar tancar
mínimes autonòmiques i nacionals que estaven pendents de
dècimes, com la mínima nacional en els 100 papallona a una
centèsima de Carlos Fuente, Marc Vea en els 200 lliures
també a menys d'un segon de la nacional, Nerea en els 100
esquena i Irene en els 100 papallona. 

I si que van millorar o van aconseguir noves mínimes
autonòmiques molts dels components de l'equip com la
d'Alberto Añó en els 200 esquena, Irene Sorando 2a posició

en els 50 i 100 papallona, Lucía Piñana 3a en
els 50 lliures i Carlos Fuente 1r en els 100
papallona i 3r en els 200 papallona. 

L'equip el formaven: Lucía Piñana, Irene
Sorando, Nerea Sorando, Marta Valdearcos,
Claudia Barrachina, Julia Barrachina, Nicole
Mateu, Ester Segura, Blanca Pérez, Carla
Fresquet, Gisele Mateu, Ariadna Coll, Vanessa
Bel, Ana García, , Noemí Anta, Gemma
Labernia, Gemma Rillo, María García, Albert
Astor, Carlos Fuente, David Valdearcos, Alberto
Añó, Alberto García, Victor Montserrat, Jordi
Curto, David Curto, Marc Vea, Salva Sorlí i
Pablo Ebrí. 

I la pròxima competició serà el Campionat
Provincial Aleví a disputar en la piscina
municipal de Benicarló el pròxim 2 i 3 de Juny
de 2012

text i foto CNB

Rècord en el medaller Màster



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

LOCAL COMARCA-ESPORTS

Les falles de Benicarló han tancat el passat exercici amb el
major superàvit de la seua història. Ho han fet malgrat la
reducció del vint per cent en la subvenció de l'ajuntament de
la ciutat. El secret, asseguren, el treball dels membres de la
Junta Local Fallera i dels fallers en general, que han sabut
traure recursos fins a de sota les pedres. Han estat poc més
de mil euros, però suficients perquè els membres de la Junta
Local Fallera de Benicarló es mostren més que satisfets amb
la seua gestió. El balanç del passat exercici, a més d'aquest
superàvit, es presenta amb més actes realitzats, entre els
quals s'inclouen fins a tres exposicions diferents. Assegurava
Pedro manchón, president de l'entitat, que el secret ha estat
que “tots ens vam posar les piles des del principi, doncs
sabíem que teníem menys pressupost. Procurem dissenyar
actes nous, però que ens permeteren traure benefici
econòmic”. Així, contra vent i sobretot amb el fantasma del
botelló planejant sobre els seus caps, van organitzar el Ball
del Ninot, procurant que els preus en la barra foren populars.
L'èxit d'aquesta i d'altres iniciatives acompanya la bona gestió
de Pedro Manchón al capdavant de la Junta Local Fallera.
Tant és així que dilluns passat l'assemblea fallera el  va
revalidar en el càrrec per un exercici més. El seu equip,
excepte quatre persones que s'han retirat de la primera línia
de treball, serà el mateix que l'any passat. 

Davant ells s'obri ara un exercici plagat d'aniversaris, per
als quals necessiten ajuda oficial. En concret, les falles de
Benicarló celebraran enguany “el quaranta aniversari de la
creació de la primera falla benicarlanda, la Benicarló”, va
recordar Manchón. A més, es commemorarà el vint-i-cinc
aniversari de l'elecció de la primera Fallera Major de la
població. Per tot això el president de la Junta Local Fallera ha
demanat el suport oficial de les institucions supramunicipales,

fonamentalment de la Diputació de Castelló. Fins al moment,
l'organisme faller no rep cap ajuda de l'entitat, “i enguany
anem a demanar que es banye un poc amb les falles del
nord”, ja que Benicarló és l'única localitat del nord de la
província que celebra les falles. De moment, els fallers
benicarlandos es preparen per a l'acte d'elecció de les
Falleres Majors de Benicarló, que se celebrarà el dissabte 16
de juny. Aquesta setmana s'obri el termini de presentació de
candidatures per a optar al càrrec, que triaran els presidents
de les 13 comissions de la ciutat, els integrants de la Junta
Local, presidents de les falles, alcalde, regidor de falles i les
Falleres Majors sortints de Benicarló.

text i foto NATÀLIA SANZ

FALLES AMB SUPERÀVIT

Dissabte dia 2,a  la Plaça Santa María de Peníscola, els
amants del motociclisme i la competició tenen una cita amb
l'HE-LE TEAM i la seua Yamaha R1 en l'acte de presentació
de l'equip, prèvia a la disputa de les XXIV Hores de Montmeló,
per a la qual l'equip s'està preparant des de fa ja uns mesos. 

L'equip acudirà al complet a l'acte, els seus quatre pilots i el
quadre de mecànics que instal·larà el camió amb tots els
utensilis en exposició, les peces i la motocicleta perquè tots
els moteros puguen comprovar, de primera mà, el
desplegament de mitjans necessari per a una competició de
l'envergadura i la història de les 24h de Montmeló. 

L'HE-LE Team, compost per corredors semi-professionals
de les nostres comarques, que sumen més de deu anys
d'experiència en aquest tipus de carreres, afronta el nou repte,
en la categoria de debutants, per primera vegada després de
fer pòdium en l'última competició de vuit hores
ininterrompudes de carrera. 

La cita en el circuit català desperta una gran expectació, no
només entre el públic afeccionat nacional sinó també
internacional, fonamentalment a França, d'on arriben multitud
d'equips i mitjans de comunicació. 

L'únic equip valencià participant acudeix a la carrera
patrocinat amb una aportació del Patronat Municipal de
Turisme de Peníscola, entre altres espònsors; una acció de
patrocini “donada la dimensió de la repercussió tant en mitjans
nacionals com internacionals, fonamentalment del país veí, de
la prova” explicava Rafael Suescun, President del Patronat

Municipal de Turisme de Peníscola. 
La nostra aportació és modesta valorava l'edil peniscolà,

que ha confirmat una ajuda de 1000 euros, “no obstant això, a
través de la difusió en mitjans generalistes i especialitzats
sobre la competició i els equips participants en mercats
estratègics per a la nostra destinació, com ho són Catalunya i
el sud del país gal, vam considerar una bona aposta de
patrocini la col·laboració amb HE-LE Team al que també dóna
suport el Patronat Provincial de Turisme”, va afegir Suescun 

Els pilots, que competiran en la categoria endurance,
presentaran el seu projecte de la mà de les administracions i
els patrocinadors, a Peníscola, en tan sols uns dies.

text i foto VICENT FERRER

Presentació a Peníscola de l’equip que participarà en las XXIV Hores de Montmeló

El conjunt infantil del Club Mabel Benicarló guanya la
Copa Generalitat.

El Club Mabel Benicarló va presentar en el Campionat
Provincial del Trofeu Federació i Copa de la Generalitat
Valenciana un equip completament nou, eixit d'entre les
xiquetes que tots els dies acudeixen a les classes del gimnàs.
Una vegada més el treball seriós de Manola Belda i les seues
entrenadores segueix donant els seus fruits i l'equip infantil es
classificava en primer lloc. 

En la categoria Prebenjamí les gimnastes benicarlandos
van assolir les dues primeres posicions, Patrícia Saura i Carla
Quero. 

En la categoria benjamí, les gimantes del Club Mabel, Lucia
Cavero i Ohiane Méndez, van acabar en segona i tercera
posició. 

En l'apartat de conjunts l'equip infantil compost per Patricia
Ros, Laura Alcaraz, Helena Pouye, Sara Loscos, Alba
Martorell i Anna Senar, van aconseguir la primera posició. 

El dissabte 9 de juny competiran a Alacant per a culminar
la fase autonòmica.

text i foto VICENT FERRER

Gimnàstica Rítmica
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REINA DE FESTES
Marta Ferrer Cruz és la Reina de les Festes Patronals

2012 de Benicarló. La jove, que accedia al càrrec en
representació de la Penya Taurina Sol y Sombra, va ser l'única
candidata al càrrec en una any complicat per a trobar
representants entre les entitats. Marta va ser triada en un acte
celebrat a la tarda en el Magatzem de la Mar, especialment
condicionat per a l'ocasió, i succeirà en el càrrec a Laia Pío.
Compartint protagonisme en primer plànol estarà Cristina
Trava Deza, que va ser desiganda com Dulcinea de les Festes
Patronals 2012. Ella serà l'encarregada de representar als
turistes de la ciutat. La cort d'honor, d'altra banda, està
composta per Yenniffer Estefania Santillán Manzaba, de la
Penya Equatoriana País Amazónico, Andrea Arnau Traver,
Beatriz Borrás Marco, Mirella Cervera Mir, Carla Monfort
Pitarch, i Carolina Martina, totes elles com Dames Populars. I
és que cap entitat del municipi va poder aconseguir
representants, com havia estat habitual en altres exercicis, per
l'actual conjuntura econòmica i altres circumstàncies. 

Així, després de requerir a totes les associacions sense
èxit, va ser la pròpia candidata a Reina qui es va encarregar
de triar a les dames que integren la seua cort d'honor, que per
primera vegada a Benicarló són populars. Aquest càrrec es
reservava habitualment perquè les joves del municipi que no
pertanyen a cap entitat pogueren accedir lliurement a la cort
d'honor com dames. Finalment, el quadre d'honor de
representants festeres de la ciutat es completarà amb les
Dametes Infantils, un càrrec que ostentaran les xiquetes Lola
López Cano, Sofia Montagut Bosch, Marina Gellida Planes i
Arantxa Gellida Planes.

SUCCÉS MARÍTIM
La barca Ciutat de Benicarló, va ser envestida per un

mercant mentre estava pescant. L'embarcació va poder
regressar pels seus propis mitjans a port, encara que haurà
d'estar en dic sec almenys un mes i mig ja que la proa va
quedar destrossada. A les 8.27 del matí, poc després d'iniciar
la seua jornada laboral, el mercant MSC Eloise va envestir per
la proa de babor a la Ciutat de Benicarló. El punt on es va
produir la col·lisió va afavorir que no es produïren ferits en cap
de les dues embarcacions. L'embarcació pesquera va
regressar a port immediatament i es va dirigir al varador, on
haurà de romandre almenys per espai d'un mes i mig per a ser
reparada. De fet, els experts asseguren que serà necessari
tallar la proa i fer-la de nou per a poder reparar l'embarcació.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A PENÍSCOLA
Peníscola acollirà el pròxim mes de juliol el novè Festival

Internacional de Jazz. La programació d'enguany aposta pel
jazz més clàssic i gira al voltant de quatre grans figures. A més,
tindrà les habituals sessions de jazz a la fresca i els seminaris
per a experts. Així, del 5 al 28 de juliol Peníscola tornarà a ser
punt de trobada per als amants del jazz. La novena edició del
seu afamat i consolidat festival internacional, tornarà a prendre

els carrers i els principals espais culturals. Ho farà de la mà de
quatre reputats cantants, que beuen de les fonts del jazz més
pur. Obrirà boca Eddie Henderson, al que succeirà en
l'escenari del Palau del Congressos de Peníscola Ray Gelato.
Tancaran el cicle del festival Edie Palmieri i Deborah Brown.
Fernando Marco, organitzador de l'esdeveniment, va recordar
a més que els dijous el seminari de jazz i els concerts Jazz a
la Serena tornaran a ocupar la plaça de Santa María. L'alcalde
de Peníscola, Andrés Martínez, va agrair “l'aposta de la
Generalitat Valenciana per aquest tipus d'esdeveniments en
època de crisi” ja que aporten renom i turistes a la ciutat. De
fet el secretari autonòmic de Cultura, Rafael Ripoll, va recordar
que el suport al festival per part de les institucions obeeix “a
l'ànim de generar economies productives, tenint en compte
que hi ha una relació molt estreta entre la cultura i el turisme”.
La política cultural, va assegurar Ripoll, ajuda al turisme a
consolidar destinacions vacacionals com Peníscola, que
tornarà a ser centre mundial de la música de jazz durant el
mes de juliol.

text NATÀLIA SANZ

CALAIX DE SASTRE: BREUS PERÒ CONTUNDENTS

El passat 23 de maig, a la Sala Charles Darwin de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Valencia de
Burjassot, els alumnes de l’IES Joan Coromines, Alejandro
Sánchez Aduna (1r BAT) i Ivan Pinto Huguet (3r ESO) van
rebre els premis de la prova Cangur 2012 de la Comunitat
Valenciana.

Aquesta prova d’habilitat matemàtica es va realitzar el
passat 22 de març en diverses poblacions de la Comunitat
Valenciana. Els premiats i els seus companys del Coromines
van realitzar la prova a Morella. En aquesta edició van
participar 3862 joves que estan cursant 3r ESO(1236), 4t
ESO(1342), 1r BAT(909), i 2n BAT(375). Els resultats van ser
magnífics, Alejandro Sánchez va quedar el 10é de 909 i Ivan
Pinto el 6é de 1236 joves.

text REDACCIÓ

Premis Cangur d’Habilitat Matemàtica

Els carrers cèntrics de Benicarló es van convertir dimenge
passat 27 de maig en un circuit de carreres, al celebrar-se la
I Hand Bike que havien organitzat conjuntament Cocemfe
Maestrat i el Club Bamesad, amb el patrocini de la Diputació
Provincial, L'Institut Provincial d'Esports i l'Ajuntament de la
ciutat. 

Els participants van haver de recórrer deu quilòmetres,
donant voltes a un circuit amb eixida i meta a la Plaça de la
Constitució, passant per Pius XII, Crist de la Mar, Mercat Vell,
Joan Carles I i Ferreres Bretó.

Tots els participants van aconseguir arribar a la meta, si bé
alguns van ser doblats pels que van prendre el comandament
de la carrera, entre ells el campió olímpic Vicente Arzo que, en
un final espectacular, era batut en els últims metres per Noé,
després de protagonitzar ambdós una escapada des de l'inici.
El tercer en arribar a la línia de meta va ser Carlos Sanchis.
Nombrós públic va seguir les evolucions de la prova, animada
per una locutora que anava donant referències sobre els
corredors tal com anaven passant per la línia de meta.

La Policia Local i Protecció Civil es van
encarregar de controlar els punts on
s'havia tallat el trànsit rodat. L'èxit
d'aquesta carrera ha animat als
organitzadors per començar a pensar en la
prova de l'any que ve.

text i foto VICENT FERRER

Esport adaptat: Es disputà en un circuït urbà de Benicarló la I Hand Bike
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La regidora de Comerç de Benicarló, María Ortiz, va
assegurar que l'ordenança del trasllat del Dimecres no
incompleix 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 de 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. Tot i les declaraciones de l’edil, els venedors
continuen manifestant-se cada dimecres a migdía per deixar
constància de la seua oposició a la forma en que s’està portant
a terme el procés. 

text NATÀLIA SANZ

EL TRASLLAT DEL DIMECRES ÉS LEGAL

Ha tingut lloc a la Penya Setrill la conferència “L’Estel 1988:
comença l’espectacle” que ha impartit Josi Ganzenmüller
Roig. Cal dir que és la primera de les 15 fites que l’Associació
Cultural l’Estel del Collet plantarà enguany per celebrar el 15è
Aniversari del seu naixement a la sénia del senyor Pau a la
partida de terme del Collet. En efecte, el 12 de desembre de
1998 va ser l’estrena de l’espectacle teatral “L’Estel del
Collet”. Josi Ganzenmüller va adaptar per al teatre el llibre
“L’Estel del Collet. Nadal a Benicarlo, va dirigir l’obra i la nit es
va omplir de màgia blanca, de misteri nadalenc, de topònims
venerables, de llàgrimes emocionades, de música celestial,
d’alegria profitosa, de paraula nostra, de pura caduferia, 

El van acompanyar a taula i en la paraula, José Luis
Guzmán, president de l’Associació Cultural L’Estel del Collet”
i Mar Alcántara, secretària. José Luis va explicar el programa
de les 15 fites que s’han preparat per celebrar el 15è
Aniversari amb xerrades, ruta en bicicleta, marxa senderista,
jocs, tallers infantils, presentació del cartell anunciador, pregó,
representacions de l’Estel del Collet i Concert extraordinari
amb l’Associació Musical Ciutat de Benicarló i la Coral
Polifònica Benicarlanda. I Mar Alcántara va presentar el
conferenciant amb paraula bonica i algun sospir sempre
afectuós.

Josi va enllumenar la seu del Setrill amb flaixos de
recordances i emocions, va fer memòria de la complicitat que
hi ha haver entre Edicions Alambor de la ma de Ramon París
i jo com autor. (I que mantenim encara. I que va per a llarg...!).
Doncs això, que Josi, creador de tantes obres d’art com són
les adaptacions teatrals, va emocionar els assistents amb
paraula escollida, eixerida i agraïda. Amb la dolcesa de
sempre, Josi va fer un relat dels torbaments que va guanyar
mentre dirigia la verema del raïm d’un estel senzill però
miraculós alhora, que arriba cada any a Benicarló a celebrar
el Nadal. I al llarg d’una dècada! Poca broma, tu! Sí, poca
broma amb aquest home de còrpora abundant i ànima
compromesa en l’art i la cultura. Va deixar la llum de la
direcció de l’Estel en bones mans, en les mans de Laura
Piñana, en molt bones mans com ho va manifestar.

Entre un fort i sincer aplaudiment va abaixar el teló de boca
a l’escenari del Setrill per posar fi a les paraules de Josi. Tot
un plaer, com sempre. Doncs que la sort l’acompanye en tots
els projectes que desenvoluparà en la vida. I perquè a més a
més, tots guanyarem així el pa de les benaventurances.

I l’Estel es prepara ja per plantar la 2a fita d’aquest any
especial. Tindrà lloc el diumenge 10 de juny amb una ruta
guiada en bicicleta: “El Benicarló dels amics d’Anna”. Lloc de
concentració, Plaça de Sant Bartomeu a les 11 hores. Tothom
està convidat

text i foto JAUME ROLÍNDEZ

LES 15 FITES DE L’ESTEL
L’Estel 1998: Comença l’espectacle (1a fita)

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament ha
posat en marxa una campanya per incentivar les compres
als comerços de la ciutat els dissabtes per les tardes
invitant els clients a un café. 44 comerços i 13 cafeteries
participen en la campanya.

"T'invitem a un café" és el nom de l'última campanya de
fidelització que ha posat en marxa la Regidoria de Comerç i
Turisme amb l'objectiu de dinamitzar la zona comercial els
dissabtes per les tardes. Els clients dels 44 comerços que
participen hauran de presentar un tiquet de compra superior a
10 euros per poder disfrutar d'un café en qualsevol de les 13
cafeteries que s'han adherit a la campanya.Tant la regidora de
Comerç, María Ortiz, com la presidenta de la Unió de
Comerços, María José Batiste, han destacat que cal informar
a la població de la possibilitat de comprar a Benicarló els
dissabtes per les tardes, quan la gran majoria de comerços
estan oberts. De fet, segons les dades d'utilització de la
targeta I-Mas, els dissabtes és el dia de la setmana que més
vendes es fan. 

Aquesta campanya promocional s'afegeix a altres com
"Dijous de cine i tapa de pel·lícula", que també té com a
objectiu la dinamització de l'activitat comercial i de les
empreses d'hostaleria de la ciutat, al mateix temps que
promociona l'agenda cultural de Benicarló.

text NATÀLIA SANZ

L'Ajuntament vol reactivar el comerç els dissabtes per les tardes
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Benicarló comptarà en breu amb un Punt de Trobada
Familiar, que s’instalarà a La Farola. La notícia es confirmava
després de mesos de negociació entre el consistori i la
direcció general de Família i Solidaritat, que és qui s'encarrega
ara de la gestió d'aquest servei. El secretari autonòmic de
Família i Solidaritat, Enrique Navarro, va detallar que els
encarregats d'atendre el servei serà “Creu Roja, una entitat
amb sobrada experiència”. Per la seua banda l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, va explicar que l'oficina
s'instal·larà “en la seu dels nostres Serveis Socials, en La
Farola”, un edifici que va visitar el delegat de l'administració
autonòmica per a comprovar si s'adequava a les expectatives.
L'alcalde va manifestar la seua intenció d'engegar-ho “com
més prompte millor”, després de la complimentació dels
tràmits administratius. Navarro va recordar que “ara ha de
passar pel ple, perquè aproven el conveni que han de signar
amb nosaltres”. Posteriorment serà el consell qui haja de
donar el vist-i-plau a la tramitació, i a partir d'ací “ho ficarem en
marxa”. 

També el consistori benicarlando va acollir una reunió entre
la regidora de Joventut, Rocío Martínez, i el director general
de Joventut (IVAJ), Marcos Sanchis. Aquest últim va reiterar la
intenció de l'administració autonòmica de “seguir donant
suport la residència juvenil Crist del Mar, malgrat que ha baixat
el nombre de residents”. De fet, es van buscar fórmules per a
revitalitzar les instal·lacions. Així, “ens hem compromès que
durant el segon semestre d'enguany engegarem un curs de
creació d'empreses” dirigit al públic més jove del municipi. el

curs serà una realitat gràcies a la plataforma on line de la qual
disposa l’IVAJ. I és que l’administració autonòmica està decidit
a impulsar la xarxa d'albergs juvenils de la Comunitat
Valenciana, en la qual es troba la Residència Juvenil del Crist
de la Mar, un alberg amb capacitat per a 76 persones que
durant el curs escolar funciona com a residència d'estudiants
però que disposa d'un elevat nombre de places per a
alberguistes individuals i grups. Durant les vacances de
Setmana Santa, i també durant els mesos de juliol i agost, el
centre disposa de la totalitat de les places per a acollir turistes.

text i foto NATÀLIA SANZ

PUNT DE TROBADA FAMILIAR A BENICARLÓ

Justícia

En minúscula. Si faltava alguna evidència de com ha
caigut de baixa la justícia –en minúscula- espanyola, els
“media” ens brinden dues notícies al respecte: una que el
president del CGPJ ha estat denunciat, per haver malgastat
la “misèria” –Carlos Dívar dixit- de 6.000 euros públics, en
despeses familiars de cap de setmana. I l’altra que Otegui
–faltaria més!- no podrà ser candidat a eleccions en un

grapat d’anys, mentre la Justícia europea desautoritza les
sentències dels tribunals espanyols, al respecte. 

Pel que fa a Dívar, la fiscalia “popular” ja ha desestimat
la denúncia, mentre es manté l’assetjament a Otegui.
Ambdues decisions eren d’esperar.

En minúscula, doncs, això de la “justícia”. I gràcies.

Marc Antoni Adell

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. 



populars els nostres diners:
apanyant-se la font de davant la seu
del partit. Conste que  no tenim res
en contra que l’apanyen, tot el
contrari. El que passa és que, com
ja havíem denunciat unes quantes
vegades des d’aquesta secció,
havien estat ells mateixos els que,
amb la seua desídia havien deixat
que és deteriorés. 

Tres eran tres

Els tafaners, de coses d’estes de
fora de casa, no parlem massa però
de vegades hi ha coses que no
deixen de ser curioses i mereixen la
nostra atenció. Així, mira tu per on,
resulta que els dirigents de les tres
autonomies abanderades del PP en
la gestió dels comptes públics... són
una colla de bafaners. Madrit,
Blavencia i la Manxa, que es
vantaven de ser les millors gestores
dels recursos públics, que deien
generar tanta riquesa, i que tenien
els comptes tan sanejats, ara
resulta que s’han tret de sota
l’estora unes factures en milions
d’euros a deure que se’ls havien
extraviat. Quina casualitat, quan
han de venir els inspectors de
Merkel i Obama, a les tres maries
populars els agafen amb els pixats
al ventre i Mariano naniano naniano
fent el despistat. Com ho deia la dita
“Tres eran tres... i ninguna era
buena”. 

Himne
I parlant de “buenas”, la que va

muntar Esperanza Aguirre o la

cólera de Dios amb l’himne
espanyol al partit de la final de la
Copa, entre l’Atlètic i el Barça. Com
a un i a altre això d’Espanya ni fu ni
fa, i pensant que, com havia passat
altres vegades, ningú faria casa de
l’Himno, no van tenir millor idea, els
capos espanyols, que posar uns
altaveus que quadruplicaven la
potència dels ja existents en
previsió que la xiulada que rebria el
monarqueta i el seu himne quan
sortira a la palestra i s’escoltarà més
que l’himne de granaders. I és que,
de vegades, el que podria passar
desapercebut, una xiuladeta de res,
que ja és habitual segons a on, amb
la seua estupidesa, alguns polítics
incendiaris ho acaben fent més gros
del que és. Quan hauran de passar
unes oposicions estos polítics de
calbot?

Sense sabor
La setmana passada parlàvem

del web “Sabor de Benicarló” que el
regidor de la carxofa s’havia muntat.
Dèiem que era un aparador d’errors
i incoherències com ara “peix de
dur”, en comptes del peix de roca, el
link del qual t’enviava a un “NOT
FOUND” espectacular. Doncs li hem
fet el seguiment i continua igual de
malament, sembla que va molt
“dura” i, per molt que cliques d’allí
no surt absolutament res. Vorem el
que dura.

Sense sabor (i 2)
Ara, sembla que a més a més hi

ha d’altres seccions que se les
curren... igual de bé. I és que, a més
de les faltes d’ortografia que trobem
amb això del bilingüisme “bien
entendido”, hem descobert que
altres links tampoc no funcionen i
uns altres t’envien on no correspon.
Així, si cliques damunt del “Conejo
con tomates de Benicarló”, oh,
sorpresa! t’envia al “Pinxo de
Tomata de Benicarló”, que
certament té bona pinta... però és
de tonyina! Ja ho vam dir la passada
setmana ací tenen tal embolic entre
el peix i la carn que... Ah, i a vore si
per a traduir la preposició “con”
castellana demanen assessorament
a algun alumne de Primària o, més
fàcil, al tècnic lingüístic de
l’ajuntament. I és que a l’All i pebre

“en” rap o el Peix “en” pataques, els
caldria una bona revisió. Quina
manera de tirar els diners i damunt
fer riure!

Xoriçolandia
Les enormes tanques

publicitàries del pla confiança de

Camps (també conegut amb els
noms Tu confia i no córregues o
Toma el dinero y corre) encara estan
pel carrer. No ens enganyaran, no.
No confiem gens en cap polític. Els
que ho havien d’arreglar tot i posar
ordre estan acabant d’enfonsar-nos.
Ells estan ben arreglats i tranquils
amb tots els diners que s’han endut
de les caixes i bancs i a saber per
quina part del món estan. Ací de ben
segur que no. I no parlem de milers,
sinó de milions: 14.000.000.000 per
a un, 3.500.000.000 per a un altre.
Si no posem els zeros no sembla
tant però si els veiem la cosa
canvia, a que sí? I no vos penseu
que els consellers dels bancs com
els de Bankia, que ara sonen tant,
que han estat intervinguts, estant
molt lluny de la nostra casa, ací al
nostre poble en teníem més d’un,
d’eixos consellers, i per fer una
reunió al mes cobraven al voltants
de 400.000 euros l’any, si no més.
Així, a nosaltres que ens apunten de
consellers... almenys farem riure.
Que amb els temps que corren...

ve de la pàgina anterior
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Benicarló està pagant factures malgrat les objeccions que
posa Intervenció per que no estan dins de la legalitat. I, el que
és més greu segons el parer del grup municipal socialista, ho
fa reconeixent que no està complint les normatives estatals.
José Antonio Sánchez, portaveu del PSPV, va denunciar que
el cas afecta a “centenars de factures”, que són aprovades en
comissió malgrat “les objeccions i informes en contra de
l'Interventor i vice interventor”. El socialista va explicar que es
tracta de contractes menors que no ixen a licitació pública “i
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Cames ajudeu-me
Ens hem assabentat que

Marcelino, com a alcalde, ara
president de la taula del Sénia (qui
ho havia de dir, si fa uns anys els
pperos tot era renegar d’aquest ens
intercomarcal i interautonòmic!)
s’havia de reunir amb Artur Mas. Sí,
el president de la Generalitat de
l’altra banda del riu. Doncs al que
anem: segons hem pogut saber,
havia de tenir una reunió com a
president de la taula del Sénia amb
el presi del principat a un poble del
costat de la rasa que ens separa de
Catalunya. I cap allà se’n va anar a
concretar els assumptes que
pertocarien però en arribar al poble
en qüestió, que no el direm... atés
que no el sabem, sembla que es va
trobar una comitiva, diríem... una
mica emprenyada. A vore,
emprenyada, no per ell, que allí no
el coneix ningú i potser haguera
passat desapercebut, sinó per
culpa, com no, de les retallades que

està pegant Mas a Catalunya. Així
doncs, aconsellat pel cap de
premsa, va haver de fugir cames
ajudeu-me no fóra cas que li tocara
rebre a ell també. Rapidet, rapidet,
va girar cua i va tornar a creuar la
frontera cap a terres més segures,
de ciutadans més comprensius. I
així va acabar la primera reunió que
el nostre alcalde havia de tenir amb
el Cap de l’autonomia del costat.
Sense reunió. Sembla que allí el
personal està més esvalotat que ací
i pinten bastos de debò. Al final,

segons sembla, Mas tampoc s’hi va
presentar. L’havien avisat que
l’esperaven amb les espases en alt.

El barco

Segons tenim entès els
protagonistes de la sèrie El barco,
que diuen que són els únics que
queden al món, a la pel·li, és clar,
van arribar a Peníscola. Segons
sembla buscaven racons verges de
naturalesa i la serra d’Irta els anava
d’allò més bé. El que no esperaven
era que allò és convertira en una
mena de romeria per vore els
protagonistes de la sèrie. Encara
sort que havien de ser el únics que
quedaven al món que si no... Si una
setmana abans arriben i diuen que
era aquella marxa que es va fer per
la sostenibilitat i que va arreplegar
un fum de gent, qualsevol s’ho
hagués cregut. Se’ns ocorren dos
explicacions: a) la tirada dels veïns
de la roqueta a fer d’extres en tota
mena de pel·lícules (no vos en
recordeu, d’aquell vestit de gitaneta
que trau el nas al minut 43 d’Alien3,
la seqüela dirigida per David Fincher
el 1992?) i b) la fama proverbial dels
penicolans d’acudir com un de sol
allò on hi ha espectacle gratuït. I ja
ens perdonareu ara mateix el tòpic...

La font del PP
La setmana passada els tafaners

ens vam quedar una mica
estranyats al vore al tema de la
setmana una foto de la nova font del
PP benicarlando. Si tenim en
compte que el tema anava de les
dos obres principals que havien de
ser els emblemes de l’ègida de
Marce, no tenim molt clar què hi
pintava la foto de la font del PP... en
restauració. La veritat és que,
coneixent a estos rojos de La veu,
tot i que no ho vulguen dir, no sabem
si la imatge en qüestió era per
indicar com ho fan de bé els pperos
en qüestió d’obres o, si, pel contrari,
era una mena de contuberni, amb
fotesa inclosa, que indicava
obertament com es gasten els
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Avui, monogràfic fotogràfic. Fa dies
que no dedico tota l’epístola a
comentar-li les imatges de La Veu i,
mire, he vist la foto de la portada i
trobo que em ve de gust. Per si no
se’n recorda, li ho explicaré. 

A la instantània es veu un grup de
persones humanes, totes elles
identificables i identificades, que
acompanyen una senyora anomenada
la consellera Bonig a la
visita/inauguració que va fer al flamant
tancat que tan bonicament s’ha
col·locat al nostre port. Tots –quasi
tots- miren un punt fix que assenyala
amb l’índex de la mà esquerra el patró
major Tomàs. La consellera té el nas
arronsat perquè força els ulls, es
comprén que l’objectiu és lluny o és
que té també problemes de miopia; el
vicepresident Martínez  de Peníscola
(no confondre amb el vicepresident
Martínez de la Vall d’Alba) també fa
cara d’esforç visual però, en canvi, un
tal Joaquín Borràs de Càlig –mirada
senyorívola, posat de tornar de tot- ho
veu ben claret, igual que el nostre
alcalde que, pobre, fa cara d’esglai. El
regidor López, el de la pinta de progre,
no sembla interessat en l’assumpte i
focalitza la seua mirada just en la

direcció oposada a la del dit
assenyalador del mariner. I Jaime
Mundo, cada dia més jove, discret
sempre, en un tercer o quart terme,
però sempre, no sap ningú on mira ni
si mira o no; penso que si mirara
alguna cosa, sens dubte, miraria el dit
del patró major. 

Tots van molt mudats. La
consellereta informal però arreglà.
Elegant, amb un collar daurat que
sembla fet de macarrons separats
entre ells per perletes d’un tot a cent i
que, després de superar les dificultats
pectorals, li arriba a l’altura del melic;
el vent li alça coquetament una
grenyeta i se li queda una estupenda
cara de velocitat i de dir què em fot a
mi tot això. Els hòmens van tots amb
americana i alguns amb corbata, tret
del mariner –l’únic que ajup el llom per
guanyar-se les garrofes- que du
texans i caçadora. Les corbates dels
nostres polítics provincians són totes
d’un to rosaci, molt primaverals,
cridant a l’optimisme; deu ser una
consigna del partit: que la gent veja
que la vida és del color de rosa, si més
no, la nostra vida. 

Si es mira al terra es comprova com
les juntes de les rajoles estan mal
posades, amb un bon dit de separació
i deu ser per això que ningú hi mira. Lo

cap ben alt, que caram, l’empastre
ben gros, però el cap ben alt. Som
d’un d’aqueixos partits que han dut els
ciutadans a la misèria, però el cap ben
alt, amb il·lusió que diu la caricatura
aquella del Polònia. La gent, qui és la
gent? Si no sabem qui és la gent ja es
pot anar fent fotre. Si poguérem volar,
el terra ni el xafaríem. 

Al costat de l’alcalde hi ha una
porta que segurament deu formar part
del tancat inaugurat. S’hi veuen unes
incipients taques de rovell a la part
baixa. I què?, si això no ho mira ningú!
Darrere de la porta, enganxada a una
paret, hi ha una paperera d’aquelles
verdes de plàstic que abunden pel
poble. Està espenjollada. Ja està tot
dit i vist. 

Vostés acompanyen la imatge amb
una bafarada que es diu amb un text.
Suggereixen que allò que assenyala el
dit són els projectes que hi havia per
Benicarló i que s’han quedat en un no-
res. Per allà passen les reformes dels
centres educatius, l’EOI, la carretera
de Peníscola... ara tenim unes altres
prioritats. Hem d’atendre allò que ens
manen les senyors Rato, Botín i tots
els seus còmplices. Per això que
Jaime Mundo, el més llest de la
classe, si haguera de mirar alguna
cosa, miraria el dit.  

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

Entre Pinto i Valdemoro

Per fi ha arribat. Bé, han arribat, atés que són dos, els
projectes que el Ministeri de Medi Ambient ha remés a
l’Ajuntament perquè veja que, des de Madrid, ara que ha
arribat Don Mariano, es treballa... i de valent, per refer la
Costa Nord.

I així ens aporten dos possibles solucions. Una, a curt
termini, amb una despesa d’uns 750.000 euros, provisional,
i altra, a mitjà termini, d’uns 30 milions d’euros, que podria
ser definitiva. Però ara és quan ve el problema: decidir. 

La qüestió està en que tampoc hi ha molt a decidir atés
que, ara per ara, només hi ha, en el pressupost de l’estat
d’enguany, la consignació dels 750.000 euros... pertanyents
a l’obra provisional.

I ací apareix el possible, o veritable, dilema, per no dir-li
problema, al que s’enfrontaran ajuntament i veïns de la
Costa Nord: acceptar la solució provisional, esperant per a
posteriors anys la definitiva, o no acceptar-la, demanant la
solució definitiva, tot i que no hi ha consignació
pressupostària. Tot això a banda de conjuminar-lo amb

l’estudi paral·lel que han encarregat des de l’ajuntament a
l’UJI.

Complicada situació atés que, en aquest estat anomenat
Espanya, allò provisional, i si ningú li fica remei i més ara
amb la que està caient, provisional, massa vegades, és
sinònim de definitiu.

I és que aconseguir que el govern central invertisca 30
milions d’euros, amb les butxaques escurades que hi ha a
casa de Rajoy, per molt PoPulars que siguen els que
governen ací i a la Generalitat, ens sembla una feina ben
feixuga.

Ara, a veure si, des d’ací, són capaços de retornar la
pilota al ministeri amb la mateixa celeritat que ha fet la seua
adorada Soraya Sáez de Santamaría. Per que si el ministeri
no actua enguany en la costa nord, la responsabilitat només
serà d'ells per interposar-se en el seu pas. I aleshores, des
del Ministeri, a ben segur, es rentaran les mans com Pilatos.

I continua el serial.
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

“Si promets... no conduïsques””Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa 1: després de la seua elecció volem donar l’enhorabona a la nova Reina de Festes 2012 i la
seua cort d’Honor, que representaran a la nostra ciutat, amb el nostre més preuat guardó, la carxofa de
Benicarló. 

Carxofa 2: una altra carxofa, i totes les que siguen necessàries, per a tota la gent que el passat
dimecres es va manifestar a Peníscola contra les retallades que estant deteriorant el nostres serveis
públics. Des d’ací, el nostre suport en forma de carxofa.

Panissola: per el responsable, o responsables, dels jocs i parcs infantils. Gronxadors amb les cadenes
trencades i sense els elements necessaris, cavallets que només son un trist moll. Altres amb d’utillatge i
claus trencats, caguerades dins les casetes dels més menuts i brutícia. S'ho estan currant, si senyor! Per
això es mereix una bona panissola. 

CARXOFA I PANISSOLA JUNY
Dissabte 2

20.00 h 

Aplec 
"Cant a les Comarques"

a càrrec de Cor Da Capo Benicarló,
Coral la Industrial de Sabadell i Coral
Polifònica Benicarlanda. 

Magatzem de la Mar. 
Entrada lliure. 
Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.
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Avui, monogràfic fotogràfic. Fa dies
que no dedico tota l’epístola a
comentar-li les imatges de La Veu i,
mire, he vist la foto de la portada i
trobo que em ve de gust. Per si no
se’n recorda, li ho explicaré. 

A la instantània es veu un grup de
persones humanes, totes elles
identificables i identificades, que
acompanyen una senyora anomenada
la consellera Bonig a la
visita/inauguració que va fer al flamant
tancat que tan bonicament s’ha
col·locat al nostre port. Tots –quasi
tots- miren un punt fix que assenyala
amb l’índex de la mà esquerra el patró
major Tomàs. La consellera té el nas
arronsat perquè força els ulls, es
comprén que l’objectiu és lluny o és
que té també problemes de miopia; el
vicepresident Martínez  de Peníscola
(no confondre amb el vicepresident
Martínez de la Vall d’Alba) també fa
cara d’esforç visual però, en canvi, un
tal Joaquín Borràs de Càlig –mirada
senyorívola, posat de tornar de tot- ho
veu ben claret, igual que el nostre
alcalde que, pobre, fa cara d’esglai. El
regidor López, el de la pinta de progre,
no sembla interessat en l’assumpte i
focalitza la seua mirada just en la

direcció oposada a la del dit
assenyalador del mariner. I Jaime
Mundo, cada dia més jove, discret
sempre, en un tercer o quart terme,
però sempre, no sap ningú on mira ni
si mira o no; penso que si mirara
alguna cosa, sens dubte, miraria el dit
del patró major. 

Tots van molt mudats. La
consellereta informal però arreglà.
Elegant, amb un collar daurat que
sembla fet de macarrons separats
entre ells per perletes d’un tot a cent i
que, després de superar les dificultats
pectorals, li arriba a l’altura del melic;
el vent li alça coquetament una
grenyeta i se li queda una estupenda
cara de velocitat i de dir què em fot a
mi tot això. Els hòmens van tots amb
americana i alguns amb corbata, tret
del mariner –l’únic que ajup el llom per
guanyar-se les garrofes- que du
texans i caçadora. Les corbates dels
nostres polítics provincians són totes
d’un to rosaci, molt primaverals,
cridant a l’optimisme; deu ser una
consigna del partit: que la gent veja
que la vida és del color de rosa, si més
no, la nostra vida. 

Si es mira al terra es comprova com
les juntes de les rajoles estan mal
posades, amb un bon dit de separació
i deu ser per això que ningú hi mira. Lo

cap ben alt, que caram, l’empastre
ben gros, però el cap ben alt. Som
d’un d’aqueixos partits que han dut els
ciutadans a la misèria, però el cap ben
alt, amb il·lusió que diu la caricatura
aquella del Polònia. La gent, qui és la
gent? Si no sabem qui és la gent ja es
pot anar fent fotre. Si poguérem volar,
el terra ni el xafaríem. 

Al costat de l’alcalde hi ha una
porta que segurament deu formar part
del tancat inaugurat. S’hi veuen unes
incipients taques de rovell a la part
baixa. I què?, si això no ho mira ningú!
Darrere de la porta, enganxada a una
paret, hi ha una paperera d’aquelles
verdes de plàstic que abunden pel
poble. Està espenjollada. Ja està tot
dit i vist. 

Vostés acompanyen la imatge amb
una bafarada que es diu amb un text.
Suggereixen que allò que assenyala el
dit són els projectes que hi havia per
Benicarló i que s’han quedat en un no-
res. Per allà passen les reformes dels
centres educatius, l’EOI, la carretera
de Peníscola... ara tenim unes altres
prioritats. Hem d’atendre allò que ens
manen les senyors Rato, Botín i tots
els seus còmplices. Per això que
Jaime Mundo, el més llest de la
classe, si haguera de mirar alguna
cosa, miraria el dit.  

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

text EL LECTOR



populars els nostres diners:
apanyant-se la font de davant la seu
del partit. Conste que  no tenim res
en contra que l’apanyen, tot el
contrari. El que passa és que, com
ja havíem denunciat unes quantes
vegades des d’aquesta secció,
havien estat ells mateixos els que,
amb la seua desídia havien deixat
que és deteriorés. 

Tres eran tres

Els tafaners, de coses d’estes de
fora de casa, no parlem massa però
de vegades hi ha coses que no
deixen de ser curioses i mereixen la
nostra atenció. Així, mira tu per on,
resulta que els dirigents de les tres
autonomies abanderades del PP en
la gestió dels comptes públics... són
una colla de bafaners. Madrit,
Blavencia i la Manxa, que es
vantaven de ser les millors gestores
dels recursos públics, que deien
generar tanta riquesa, i que tenien
els comptes tan sanejats, ara
resulta que s’han tret de sota
l’estora unes factures en milions
d’euros a deure que se’ls havien
extraviat. Quina casualitat, quan
han de venir els inspectors de
Merkel i Obama, a les tres maries
populars els agafen amb els pixats
al ventre i Mariano naniano naniano
fent el despistat. Com ho deia la dita
“Tres eran tres... i ninguna era
buena”. 

Himne
I parlant de “buenas”, la que va

muntar Esperanza Aguirre o la

cólera de Dios amb l’himne
espanyol al partit de la final de la
Copa, entre l’Atlètic i el Barça. Com
a un i a altre això d’Espanya ni fu ni
fa, i pensant que, com havia passat
altres vegades, ningú faria casa de
l’Himno, no van tenir millor idea, els
capos espanyols, que posar uns
altaveus que quadruplicaven la
potència dels ja existents en
previsió que la xiulada que rebria el
monarqueta i el seu himne quan
sortira a la palestra i s’escoltarà més
que l’himne de granaders. I és que,
de vegades, el que podria passar
desapercebut, una xiuladeta de res,
que ja és habitual segons a on, amb
la seua estupidesa, alguns polítics
incendiaris ho acaben fent més gros
del que és. Quan hauran de passar
unes oposicions estos polítics de
calbot?

Sense sabor
La setmana passada parlàvem

del web “Sabor de Benicarló” que el
regidor de la carxofa s’havia muntat.
Dèiem que era un aparador d’errors
i incoherències com ara “peix de
dur”, en comptes del peix de roca, el
link del qual t’enviava a un “NOT
FOUND” espectacular. Doncs li hem
fet el seguiment i continua igual de
malament, sembla que va molt
“dura” i, per molt que cliques d’allí
no surt absolutament res. Vorem el
que dura.

Sense sabor (i 2)
Ara, sembla que a més a més hi

ha d’altres seccions que se les
curren... igual de bé. I és que, a més
de les faltes d’ortografia que trobem
amb això del bilingüisme “bien
entendido”, hem descobert que
altres links tampoc no funcionen i
uns altres t’envien on no correspon.
Així, si cliques damunt del “Conejo
con tomates de Benicarló”, oh,
sorpresa! t’envia al “Pinxo de
Tomata de Benicarló”, que
certament té bona pinta... però és
de tonyina! Ja ho vam dir la passada
setmana ací tenen tal embolic entre
el peix i la carn que... Ah, i a vore si
per a traduir la preposició “con”
castellana demanen assessorament
a algun alumne de Primària o, més
fàcil, al tècnic lingüístic de
l’ajuntament. I és que a l’All i pebre

“en” rap o el Peix “en” pataques, els
caldria una bona revisió. Quina
manera de tirar els diners i damunt
fer riure!

Xoriçolandia
Les enormes tanques

publicitàries del pla confiança de

Camps (també conegut amb els
noms Tu confia i no córregues o
Toma el dinero y corre) encara estan
pel carrer. No ens enganyaran, no.
No confiem gens en cap polític. Els
que ho havien d’arreglar tot i posar
ordre estan acabant d’enfonsar-nos.
Ells estan ben arreglats i tranquils
amb tots els diners que s’han endut
de les caixes i bancs i a saber per
quina part del món estan. Ací de ben
segur que no. I no parlem de milers,
sinó de milions: 14.000.000.000 per
a un, 3.500.000.000 per a un altre.
Si no posem els zeros no sembla
tant però si els veiem la cosa
canvia, a que sí? I no vos penseu
que els consellers dels bancs com
els de Bankia, que ara sonen tant,
que han estat intervinguts, estant
molt lluny de la nostra casa, ací al
nostre poble en teníem més d’un,
d’eixos consellers, i per fer una
reunió al mes cobraven al voltants
de 400.000 euros l’any, si no més.
Així, a nosaltres que ens apunten de
consellers... almenys farem riure.
Que amb els temps que corren...

ve de la pàgina anterior
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Benicarló està pagant factures malgrat les objeccions que
posa Intervenció per que no estan dins de la legalitat. I, el que
és més greu segons el parer del grup municipal socialista, ho
fa reconeixent que no està complint les normatives estatals.
José Antonio Sánchez, portaveu del PSPV, va denunciar que
el cas afecta a “centenars de factures”, que són aprovades en
comissió malgrat “les objeccions i informes en contra de
l'Interventor i vice interventor”. El socialista va explicar que es
tracta de contractes menors que no ixen a licitació pública “i
que després es desgranen en xicotetes factures per a facilitar
el seu pagament. El cas és similar al que Fiscalia investiga a
Vinaròs”, va puntualitzar. Sánchez va recordar que durant el
ple extraordinari del passat mes de març, l'edil d'Hisenda,
José María Serrano, va reconèixer públicament “que se
saltava la llei i que ho feia perquè era bo per a Benicarló”. A
més, el popular va afegir que “a partir d'aquest moment, les
coses es faran millor. Un dels meus compromisos és
normalitzar els procediments d'aquest tipus de concessions
que no tenien contracte, com el de la neteja dels edificis
públics”. Les seues paraules van quedar arreplegades en

l'acta de ple que ahir Sánchez va esgrimir per a denunciar els
fets, ja que va recordar que “segueix passant”. El socialista va
exigir que “es complisca amb la llei” perquè la ciutat no es veja
embolicada en una investigació de Fiscalia, com ho està la
veïna població de Vinaròs. D'altra banda, Xaro Miralles va
denunciar “la pudor que desprèn el nou contenidor que s'ha
instal·lat en el Mercat Municipal”. La instal·lació, inaugurada el
passat mes de desembre, va costar 193.000 euros “és capaç
de compactar cinc tones d'escombraries i va ser el primer
d'aquestes característiques de tota la Comunitat Valenciana,
com es van encarregar d'anunciar el dia de la inauguració”. No
obstant això, el contenidor no compleix amb les expectatives.
Segons va detallar Miralles “la mala olor es pot apreciar a
metres de distància, els veïns estan farts de denunciar-lo i no
es posa solució. Amb els contenidors antics no passava açò”.
La instal·lació es va situar al costat del mercat per a ús dels
venedors, que disposen d'una targeta exclusiva. El
macrocontenedor pretenia evitar les molèsties que
ocasionaven els antics, donats les males olors que desprenien
i les queixes veïnals. Ara, “amb quasi dos-cents mil euros
d'inversió, estem igual o pitjor que abans”, va lamentar la
regidora Miralles.

text NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ PAGA FACTURES PER PROCEDIMENTS IL.LEGALS
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Benicarló comptarà en breu amb un Punt de Trobada
Familiar, que s’instalarà a La Farola. La notícia es confirmava
després de mesos de negociació entre el consistori i la
direcció general de Família i Solidaritat, que és qui s'encarrega
ara de la gestió d'aquest servei. El secretari autonòmic de
Família i Solidaritat, Enrique Navarro, va detallar que els
encarregats d'atendre el servei serà “Creu Roja, una entitat
amb sobrada experiència”. Per la seua banda l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, va explicar que l'oficina
s'instal·larà “en la seu dels nostres Serveis Socials, en La
Farola”, un edifici que va visitar el delegat de l'administració
autonòmica per a comprovar si s'adequava a les expectatives.
L'alcalde va manifestar la seua intenció d'engegar-ho “com
més prompte millor”, després de la complimentació dels
tràmits administratius. Navarro va recordar que “ara ha de
passar pel ple, perquè aproven el conveni que han de signar
amb nosaltres”. Posteriorment serà el consell qui haja de
donar el vist-i-plau a la tramitació, i a partir d'ací “ho ficarem en
marxa”. 

També el consistori benicarlando va acollir una reunió entre
la regidora de Joventut, Rocío Martínez, i el director general
de Joventut (IVAJ), Marcos Sanchis. Aquest últim va reiterar la
intenció de l'administració autonòmica de “seguir donant
suport la residència juvenil Crist del Mar, malgrat que ha baixat
el nombre de residents”. De fet, es van buscar fórmules per a
revitalitzar les instal·lacions. Així, “ens hem compromès que
durant el segon semestre d'enguany engegarem un curs de
creació d'empreses” dirigit al públic més jove del municipi. el

curs serà una realitat gràcies a la plataforma on line de la qual
disposa l’IVAJ. I és que l’administració autonòmica està decidit
a impulsar la xarxa d'albergs juvenils de la Comunitat
Valenciana, en la qual es troba la Residència Juvenil del Crist
de la Mar, un alberg amb capacitat per a 76 persones que
durant el curs escolar funciona com a residència d'estudiants
però que disposa d'un elevat nombre de places per a
alberguistes individuals i grups. Durant les vacances de
Setmana Santa, i també durant els mesos de juliol i agost, el
centre disposa de la totalitat de les places per a acollir turistes.

text i foto NATÀLIA SANZ

PUNT DE TROBADA FAMILIAR A BENICARLÓ

Justícia

En minúscula. Si faltava alguna evidència de com ha
caigut de baixa la justícia –en minúscula- espanyola, els
“media” ens brinden dues notícies al respecte: una que el
president del CGPJ ha estat denunciat, per haver malgastat
la “misèria” –Carlos Dívar dixit- de 6.000 euros públics, en
despeses familiars de cap de setmana. I l’altra que Otegui
–faltaria més!- no podrà ser candidat a eleccions en un

grapat d’anys, mentre la Justícia europea desautoritza les
sentències dels tribunals espanyols, al respecte. 

Pel que fa a Dívar, la fiscalia “popular” ja ha desestimat
la denúncia, mentre es manté l’assetjament a Otegui.
Ambdues decisions eren d’esperar.

En minúscula, doncs, això de la “justícia”. I gràcies.

Marc Antoni Adell

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. 
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La regidora de Comerç de Benicarló, María Ortiz, va
assegurar que l'ordenança del trasllat del Dimecres no
incompleix 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 de 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. Tot i les declaraciones de l’edil, els venedors
continuen manifestant-se cada dimecres a migdía per deixar
constància de la seua oposició a la forma en que s’està portant
a terme el procés. 

text NATÀLIA SANZ

EL TRASLLAT DEL DIMECRES ÉS LEGAL

Ha tingut lloc a la Penya Setrill la conferència “L’Estel 1988:
comença l’espectacle” que ha impartit Josi Ganzenmüller
Roig. Cal dir que és la primera de les 15 fites que l’Associació
Cultural l’Estel del Collet plantarà enguany per celebrar el 15è
Aniversari del seu naixement a la sénia del senyor Pau a la
partida de terme del Collet. En efecte, el 12 de desembre de
1998 va ser l’estrena de l’espectacle teatral “L’Estel del
Collet”. Josi Ganzenmüller va adaptar per al teatre el llibre
“L’Estel del Collet. Nadal a Benicarlo, va dirigir l’obra i la nit es
va omplir de màgia blanca, de misteri nadalenc, de topònims
venerables, de llàgrimes emocionades, de música celestial,
d’alegria profitosa, de paraula nostra, de pura caduferia, 

El van acompanyar a taula i en la paraula, José Luis
Guzmán, president de l’Associació Cultural L’Estel del Collet”
i Mar Alcántara, secretària. José Luis va explicar el programa
de les 15 fites que s’han preparat per celebrar el 15è
Aniversari amb xerrades, ruta en bicicleta, marxa senderista,
jocs, tallers infantils, presentació del cartell anunciador, pregó,
representacions de l’Estel del Collet i Concert extraordinari
amb l’Associació Musical Ciutat de Benicarló i la Coral
Polifònica Benicarlanda. I Mar Alcántara va presentar el
conferenciant amb paraula bonica i algun sospir sempre
afectuós.

Josi va enllumenar la seu del Setrill amb flaixos de
recordances i emocions, va fer memòria de la complicitat que
hi ha haver entre Edicions Alambor de la ma de Ramon París
i jo com autor. (I que mantenim encara. I que va per a llarg...!).
Doncs això, que Josi, creador de tantes obres d’art com són
les adaptacions teatrals, va emocionar els assistents amb
paraula escollida, eixerida i agraïda. Amb la dolcesa de
sempre, Josi va fer un relat dels torbaments que va guanyar
mentre dirigia la verema del raïm d’un estel senzill però
miraculós alhora, que arriba cada any a Benicarló a celebrar
el Nadal. I al llarg d’una dècada! Poca broma, tu! Sí, poca
broma amb aquest home de còrpora abundant i ànima
compromesa en l’art i la cultura. Va deixar la llum de la
direcció de l’Estel en bones mans, en les mans de Laura
Piñana, en molt bones mans com ho va manifestar.

Entre un fort i sincer aplaudiment va abaixar el teló de boca
a l’escenari del Setrill per posar fi a les paraules de Josi. Tot
un plaer, com sempre. Doncs que la sort l’acompanye en tots
els projectes que desenvoluparà en la vida. I perquè a més a
més, tots guanyarem així el pa de les benaventurances.

I l’Estel es prepara ja per plantar la 2a fita d’aquest any
especial. Tindrà lloc el diumenge 10 de juny amb una ruta
guiada en bicicleta: “El Benicarló dels amics d’Anna”. Lloc de
concentració, Plaça de Sant Bartomeu a les 11 hores. Tothom
està convidat

text i foto JAUME ROLÍNDEZ

LES 15 FITES DE L’ESTEL
L’Estel 1998: Comença l’espectacle (1a fita)

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament ha
posat en marxa una campanya per incentivar les compres
als comerços de la ciutat els dissabtes per les tardes
invitant els clients a un café. 44 comerços i 13 cafeteries
participen en la campanya.

"T'invitem a un café" és el nom de l'última campanya de
fidelització que ha posat en marxa la Regidoria de Comerç i
Turisme amb l'objectiu de dinamitzar la zona comercial els
dissabtes per les tardes. Els clients dels 44 comerços que
participen hauran de presentar un tiquet de compra superior a
10 euros per poder disfrutar d'un café en qualsevol de les 13
cafeteries que s'han adherit a la campanya.Tant la regidora de
Comerç, María Ortiz, com la presidenta de la Unió de
Comerços, María José Batiste, han destacat que cal informar
a la població de la possibilitat de comprar a Benicarló els
dissabtes per les tardes, quan la gran majoria de comerços
estan oberts. De fet, segons les dades d'utilització de la
targeta I-Mas, els dissabtes és el dia de la setmana que més
vendes es fan. 

Aquesta campanya promocional s'afegeix a altres com
"Dijous de cine i tapa de pel·lícula", que també té com a
objectiu la dinamització de l'activitat comercial i de les
empreses d'hostaleria de la ciutat, al mateix temps que
promociona l'agenda cultural de Benicarló.

text NATÀLIA SANZ

L'Ajuntament vol reactivar el comerç els dissabtes per les tardes
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REINA DE FESTES
Marta Ferrer Cruz és la Reina de les Festes Patronals

2012 de Benicarló. La jove, que accedia al càrrec en
representació de la Penya Taurina Sol y Sombra, va ser l'única
candidata al càrrec en una any complicat per a trobar
representants entre les entitats. Marta va ser triada en un acte
celebrat a la tarda en el Magatzem de la Mar, especialment
condicionat per a l'ocasió, i succeirà en el càrrec a Laia Pío.
Compartint protagonisme en primer plànol estarà Cristina
Trava Deza, que va ser desiganda com Dulcinea de les Festes
Patronals 2012. Ella serà l'encarregada de representar als
turistes de la ciutat. La cort d'honor, d'altra banda, està
composta per Yenniffer Estefania Santillán Manzaba, de la
Penya Equatoriana País Amazónico, Andrea Arnau Traver,
Beatriz Borrás Marco, Mirella Cervera Mir, Carla Monfort
Pitarch, i Carolina Martina, totes elles com Dames Populars. I
és que cap entitat del municipi va poder aconseguir
representants, com havia estat habitual en altres exercicis, per
l'actual conjuntura econòmica i altres circumstàncies. 

Així, després de requerir a totes les associacions sense
èxit, va ser la pròpia candidata a Reina qui es va encarregar
de triar a les dames que integren la seua cort d'honor, que per
primera vegada a Benicarló són populars. Aquest càrrec es
reservava habitualment perquè les joves del municipi que no
pertanyen a cap entitat pogueren accedir lliurement a la cort
d'honor com dames. Finalment, el quadre d'honor de
representants festeres de la ciutat es completarà amb les
Dametes Infantils, un càrrec que ostentaran les xiquetes Lola
López Cano, Sofia Montagut Bosch, Marina Gellida Planes i
Arantxa Gellida Planes.

SUCCÉS MARÍTIM
La barca Ciutat de Benicarló, va ser envestida per un

mercant mentre estava pescant. L'embarcació va poder
regressar pels seus propis mitjans a port, encara que haurà
d'estar en dic sec almenys un mes i mig ja que la proa va
quedar destrossada. A les 8.27 del matí, poc després d'iniciar
la seua jornada laboral, el mercant MSC Eloise va envestir per
la proa de babor a la Ciutat de Benicarló. El punt on es va
produir la col·lisió va afavorir que no es produïren ferits en cap
de les dues embarcacions. L'embarcació pesquera va
regressar a port immediatament i es va dirigir al varador, on
haurà de romandre almenys per espai d'un mes i mig per a ser
reparada. De fet, els experts asseguren que serà necessari
tallar la proa i fer-la de nou per a poder reparar l'embarcació.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ A PENÍSCOLA
Peníscola acollirà el pròxim mes de juliol el novè Festival

Internacional de Jazz. La programació d'enguany aposta pel
jazz més clàssic i gira al voltant de quatre grans figures. A més,
tindrà les habituals sessions de jazz a la fresca i els seminaris
per a experts. Així, del 5 al 28 de juliol Peníscola tornarà a ser
punt de trobada per als amants del jazz. La novena edició del
seu afamat i consolidat festival internacional, tornarà a prendre

els carrers i els principals espais culturals. Ho farà de la mà de
quatre reputats cantants, que beuen de les fonts del jazz més
pur. Obrirà boca Eddie Henderson, al que succeirà en
l'escenari del Palau del Congressos de Peníscola Ray Gelato.
Tancaran el cicle del festival Edie Palmieri i Deborah Brown.
Fernando Marco, organitzador de l'esdeveniment, va recordar
a més que els dijous el seminari de jazz i els concerts Jazz a
la Serena tornaran a ocupar la plaça de Santa María. L'alcalde
de Peníscola, Andrés Martínez, va agrair “l'aposta de la
Generalitat Valenciana per aquest tipus d'esdeveniments en
època de crisi” ja que aporten renom i turistes a la ciutat. De
fet el secretari autonòmic de Cultura, Rafael Ripoll, va recordar
que el suport al festival per part de les institucions obeeix “a
l'ànim de generar economies productives, tenint en compte
que hi ha una relació molt estreta entre la cultura i el turisme”.
La política cultural, va assegurar Ripoll, ajuda al turisme a
consolidar destinacions vacacionals com Peníscola, que
tornarà a ser centre mundial de la música de jazz durant el
mes de juliol.

text NATÀLIA SANZ

CALAIX DE SASTRE: BREUS PERÒ CONTUNDENTS

El passat 23 de maig, a la Sala Charles Darwin de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Valencia de
Burjassot, els alumnes de l’IES Joan Coromines, Alejandro
Sánchez Aduna (1r BAT) i Ivan Pinto Huguet (3r ESO) van
rebre els premis de la prova Cangur 2012 de la Comunitat
Valenciana.

Aquesta prova d’habilitat matemàtica es va realitzar el
passat 22 de març en diverses poblacions de la Comunitat
Valenciana. Els premiats i els seus companys del Coromines
van realitzar la prova a Morella. En aquesta edició van
participar 3862 joves que estan cursant 3r ESO(1236), 4t
ESO(1342), 1r BAT(909), i 2n BAT(375). Els resultats van ser
magnífics, Alejandro Sánchez va quedar el 10é de 909 i Ivan
Pinto el 6é de 1236 joves.

text REDACCIÓ

Premis Cangur d’Habilitat Matemàtica

Els carrers cèntrics de Benicarló es van convertir dimenge
passat 27 de maig en un circuit de carreres, al celebrar-se la
I Hand Bike que havien organitzat conjuntament Cocemfe
Maestrat i el Club Bamesad, amb el patrocini de la Diputació
Provincial, L'Institut Provincial d'Esports i l'Ajuntament de la
ciutat. 

Els participants van haver de recórrer deu quilòmetres,
donant voltes a un circuit amb eixida i meta a la Plaça de la
Constitució, passant per Pius XII, Crist de la Mar, Mercat Vell,
Joan Carles I i Ferreres Bretó.

Tots els participants van aconseguir arribar a la meta, si bé
alguns van ser doblats pels que van prendre el comandament
de la carrera, entre ells el campió olímpic Vicente Arzo que, en
un final espectacular, era batut en els últims metres per Noé,
després de protagonitzar ambdós una escapada des de l'inici.
El tercer en arribar a la línia de meta va ser Carlos Sanchis.
Nombrós públic va seguir les evolucions de la prova, animada
per una locutora que anava donant referències sobre els
corredors tal com anaven passant per la línia de meta.

La Policia Local i Protecció Civil es van
encarregar de controlar els punts on
s'havia tallat el trànsit rodat. L'èxit
d'aquesta carrera ha animat als
organitzadors per començar a pensar en la
prova de l'any que ve.

text i foto VICENT FERRER

Esport adaptat: Es disputà en un circuït urbà de Benicarló la I Hand Bike
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LOCAL COMARCA-ESPORTS

Les falles de Benicarló han tancat el passat exercici amb el
major superàvit de la seua història. Ho han fet malgrat la
reducció del vint per cent en la subvenció de l'ajuntament de
la ciutat. El secret, asseguren, el treball dels membres de la
Junta Local Fallera i dels fallers en general, que han sabut
traure recursos fins a de sota les pedres. Han estat poc més
de mil euros, però suficients perquè els membres de la Junta
Local Fallera de Benicarló es mostren més que satisfets amb
la seua gestió. El balanç del passat exercici, a més d'aquest
superàvit, es presenta amb més actes realitzats, entre els
quals s'inclouen fins a tres exposicions diferents. Assegurava
Pedro manchón, president de l'entitat, que el secret ha estat
que “tots ens vam posar les piles des del principi, doncs
sabíem que teníem menys pressupost. Procurem dissenyar
actes nous, però que ens permeteren traure benefici
econòmic”. Així, contra vent i sobretot amb el fantasma del
botelló planejant sobre els seus caps, van organitzar el Ball
del Ninot, procurant que els preus en la barra foren populars.
L'èxit d'aquesta i d'altres iniciatives acompanya la bona gestió
de Pedro Manchón al capdavant de la Junta Local Fallera.
Tant és així que dilluns passat l'assemblea fallera el  va
revalidar en el càrrec per un exercici més. El seu equip,
excepte quatre persones que s'han retirat de la primera línia
de treball, serà el mateix que l'any passat. 

Davant ells s'obri ara un exercici plagat d'aniversaris, per
als quals necessiten ajuda oficial. En concret, les falles de
Benicarló celebraran enguany “el quaranta aniversari de la
creació de la primera falla benicarlanda, la Benicarló”, va
recordar Manchón. A més, es commemorarà el vint-i-cinc
aniversari de l'elecció de la primera Fallera Major de la
població. Per tot això el president de la Junta Local Fallera ha
demanat el suport oficial de les institucions supramunicipales,

fonamentalment de la Diputació de Castelló. Fins al moment,
l'organisme faller no rep cap ajuda de l'entitat, “i enguany
anem a demanar que es banye un poc amb les falles del
nord”, ja que Benicarló és l'única localitat del nord de la
província que celebra les falles. De moment, els fallers
benicarlandos es preparen per a l'acte d'elecció de les
Falleres Majors de Benicarló, que se celebrarà el dissabte 16
de juny. Aquesta setmana s'obri el termini de presentació de
candidatures per a optar al càrrec, que triaran els presidents
de les 13 comissions de la ciutat, els integrants de la Junta
Local, presidents de les falles, alcalde, regidor de falles i les
Falleres Majors sortints de Benicarló.

text i foto NATÀLIA SANZ

FALLES AMB SUPERÀVIT

Dissabte dia 2,a  la Plaça Santa María de Peníscola, els
amants del motociclisme i la competició tenen una cita amb
l'HE-LE TEAM i la seua Yamaha R1 en l'acte de presentació
de l'equip, prèvia a la disputa de les XXIV Hores de Montmeló,
per a la qual l'equip s'està preparant des de fa ja uns mesos. 

L'equip acudirà al complet a l'acte, els seus quatre pilots i el
quadre de mecànics que instal·larà el camió amb tots els
utensilis en exposició, les peces i la motocicleta perquè tots
els moteros puguen comprovar, de primera mà, el
desplegament de mitjans necessari per a una competició de
l'envergadura i la història de les 24h de Montmeló. 

L'HE-LE Team, compost per corredors semi-professionals
de les nostres comarques, que sumen més de deu anys
d'experiència en aquest tipus de carreres, afronta el nou repte,
en la categoria de debutants, per primera vegada després de
fer pòdium en l'última competició de vuit hores
ininterrompudes de carrera. 

La cita en el circuit català desperta una gran expectació, no
només entre el públic afeccionat nacional sinó també
internacional, fonamentalment a França, d'on arriben multitud
d'equips i mitjans de comunicació. 

L'únic equip valencià participant acudeix a la carrera
patrocinat amb una aportació del Patronat Municipal de
Turisme de Peníscola, entre altres espònsors; una acció de
patrocini “donada la dimensió de la repercussió tant en mitjans
nacionals com internacionals, fonamentalment del país veí, de
la prova” explicava Rafael Suescun, President del Patronat

Municipal de Turisme de Peníscola. 
La nostra aportació és modesta valorava l'edil peniscolà,

que ha confirmat una ajuda de 1000 euros, “no obstant això, a
través de la difusió en mitjans generalistes i especialitzats
sobre la competició i els equips participants en mercats
estratègics per a la nostra destinació, com ho són Catalunya i
el sud del país gal, vam considerar una bona aposta de
patrocini la col·laboració amb HE-LE Team al que també dóna
suport el Patronat Provincial de Turisme”, va afegir Suescun 

Els pilots, que competiran en la categoria endurance,
presentaran el seu projecte de la mà de les administracions i
els patrocinadors, a Peníscola, en tan sols uns dies.

text i foto VICENT FERRER

Presentació a Peníscola de l’equip que participarà en las XXIV Hores de Montmeló

El conjunt infantil del Club Mabel Benicarló guanya la
Copa Generalitat.

El Club Mabel Benicarló va presentar en el Campionat
Provincial del Trofeu Federació i Copa de la Generalitat
Valenciana un equip completament nou, eixit d'entre les
xiquetes que tots els dies acudeixen a les classes del gimnàs.
Una vegada més el treball seriós de Manola Belda i les seues
entrenadores segueix donant els seus fruits i l'equip infantil es
classificava en primer lloc. 

En la categoria Prebenjamí les gimnastes benicarlandos
van assolir les dues primeres posicions, Patrícia Saura i Carla
Quero. 

En la categoria benjamí, les gimantes del Club Mabel, Lucia
Cavero i Ohiane Méndez, van acabar en segona i tercera
posició. 

En l'apartat de conjunts l'equip infantil compost per Patricia
Ros, Laura Alcaraz, Helena Pouye, Sara Loscos, Alba
Martorell i Anna Senar, van aconseguir la primera posició. 

El dissabte 9 de juny competiran a Alacant per a culminar
la fase autonòmica.

text i foto VICENT FERRER

Gimnàstica Rítmica
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perpendiculars, a més d'aportacions
d'arena a les platges. El cost
d'aquestes actuacions és molt més
elevant (30 milions d'euros els
espigons paral·lels, 18 milions d'euros
els espigons perpendiculars i 6
milions d'euros les aportacions
d'arena), però altres actuacions
similars en llocs com Barcelona o
Benicàssim, han demostrat que són
les mesures més eficients. De fet, són
les que sempre han defensat els
veïns de la costa nord. Les actuacions
previstes en aquest estudi són el
resultat d'un estudi realitzat per
l'empresa Acciona i que ve a substituir
el que va encarregar el passat govern
socialista a l'empresa Iveinsa, del que
mai més es va saber. El d'Acciona
“s'ha fet en un mes, el que demostra
que si un vol, pot fer les coses ràpid”,
va assegurar López. 

ASSESSORS UNIVERSITARIS I
ESTUDIS PARAL·LELS 

El consistori ja ha fet arribar a
Diego López, catedràtic de l’UJI de
Dinàmica Litoral i assessor sobre el
tema, l'estudi ministerial. Ara, es
realitzarà una batimetria per a
determinar el perfil de la costa nord
dins del mar. “Agafarem les barques i
els bussos que ens va oferir
l'associació de veïns, amb el que
aconseguirem alleugerir bastant la
càrrega econòmica atès que segons
ens van informar, una barimetria
podria costar al voltant de 20.000
euros”, va explicar López. “Es tracta
d'un mètode molt car i nosaltres tenim
els mitjans per a poder realitzar-la
sense haver d'invertir aqueixa
quantitat de diners”, va dir. L'edil va
detallar que la batimetria permetrà
determinar si les opcions que Costes
ha proposat són les idònies o, per
contra, es fa necessari suggerir al
ministeri altres opcions. López va
puntualitzar que “els pescadors i la
gent de Benicarló coneixen aquests
aspectes i argumentarem sobre la
base de l'experiència personal de la
gent d'ací, i també de la universitat,
les nostres solucions. Unes
alternatives que si bé sempre aniran

adreçades a les que ells ens han
donat, però tractant de rebaixar el
preu”. 

ASSESSORS VEÏNALS 
A l'estudi presentat pel ministeri,

a més, li queda per passar el filtre de
l'opinió veïnal. I és que tants anys
esperant i reclamant l'actuació
ministerial, i ara és possible que es
perda. El govern central ha
compromès més de set-cents mil
euros per a actuacions d'emergència
que ajudarien a pal·liar, almenys de
moment, el dany que la regressió està
provocant en la costa nord de
Benicarló. Però açò pel que sembla,
no és suficient. Malgrat que el regidor
d'Urbanisme, Pedro López, es va
mostrar satisfet amb els informes
rebuts i va agrair al director general de
Costes el seu compromís amb la
problemàtica de la costa Nord de
Benicarló, ara cal omplir l'expedient, i
no precisament de cara a la galeria.
L'Ajuntament, assessorat pel
catedràtic de la UJI Diego López,
començarà a estudiar els documents
en profunditat i demanarà en breu una
nova cita amb Saavedra per a portar
endavant totes les actuacions
necessàries. El seu objectiu és
consensuar les actuacions amb
l'associació de veïns de la costa nord,

afectats per la regressió marina. I és
que, segons van puntualitzar aquests
en la reunió mantinguda amb els
tècnics a Madrid, les actuacions
previstes “van per mitjà de reforçar,
consolidar les parets més
desgastades amb pantalles i talussos
de formigó i pedra”. No obstant això
“els fonaments, en cas de temporal
fort, poden arribar a col·lapsar el mur,
com ja ha passat en actuacions
realitzades per particulars, i llençar-lo
tot a terra”, va advertir l'edil
d'Urbanisme als tècnics ministerials.
El president veïnal va explicar que
“els vam dir que les característiques
d'aquesta zona són diferents i ho van
entendre. També els vam explicar que
si no fan espigons perquè les oles
trenquen fora de la costa, l'actuació
no valdrà per a res”. És per això que
van demanar en el ministeri que es
redactara un estudi en el qual es
contemple la construcció de quatre
espigons. “Que calculen el cost,
perquè igual val el mateix que el que
volen fer ara”, va dir Roca. 

Com ha quedat demostrat sobre
el paper, i com ja sé pressuposava, no
ha estat així i fer espigons és molt
més car que actuar d'emergència.

La responsabilitat ara... és dels
veïns. 

ve de la pàgina anterior

L’equip Màster del Club Natació Benicarló va
aconseguir un imponent resultat en el Campionat
Autonòmic Màster amb un total de 31 medalles. 

El passat 19 i 20 de Maig de 2012 es va disputar en la
piscina olímpica municipal de Castelló – La Salera el
Campionat Autonòmic Màster amb 31 equips i 305 nedadors i
nedadores. 

En aquesta ocasió l'equip Màster va reflectir el seu fantàstic
estat de forma augmentant la seua balança positiva en el
medaller amb un total de 16 medalles d'or, 13 de plata i 2 de
bronze. Un equip de nedadors i nedadores amb molta
experiència que van mantenir la intensitat i la concentració de
principi a fi amb el millor encert en les diferents proves
nadades. 

L'equip masculí en una actuació molt completa tant a nivell
individual com per equip en relleus, va assolir un
impressionant palmarès amb 17 medalles i la 8a posició en el
rànquing, destacant a nivell individual els nedadors Javier
Traver amb medalla d'or en els 200 lliures i plata en els 50
papallona; Marcos Fuente medalla d'or en els 200 estils i plata
en els 100 braça; Marc Fresquet medalla d'or en els 50
papallona i 100 lliures i bronze en els 50 lliures; Damián Vidal
medalla de plata en els 50-100 i 200 braça i Àlex López
medalla de plata en els 50-100 braça i els 100 lliures. 

Per equips, el relleu masculí, en els 4x50 lliures, amb Marc,
Marcos, Javi i Miguel van aconsguir la medalla d'or. 

L'equip femení també va donar el gran pas cap al medaller
amb 14 medalles i la 7ª posició en el rànquing destacant
l'actuació de Blanca Jovaní, medalla de plata en els 50 lliures
i 50 braça- medalla de bronze en els 100 braça; Alicia Gilabert
medalla d'or en els 100 lliures i 50 esquena- medalla de plata
en els 50 lliures; Carla Cornelles medalles d'or en els 100 i 200
esquena- medalla de plata en els 200 estils i Silvia Roca
medalla de plata en els 50 braça.

L’equip de relleus 4 x 50 lliures mixt compost per Carla,
Silvia, Marc i Javi va guanyar novament l'or. 

L’equip Màster Autonòmic va estar compost per: Marc
Fresquet, Javier Traver, Miguel Febrer, Santi Castillo, José
Luis Moliner, Javier Roca, Marcos Fuente, Alexandre López,
Damian Vidal, Silvia Roca, Blanca Jovaní, Alicia Gilabert i
Carla Cornelles.

Trofeu Aquàtic
I el passat cap de setmana 26-27 de Maig de 2012 en la

piscina olímpica municipal de la Salera es va disputar la II
Edició del Trofeu Aquàtic Open al que es van donar cita 22
Clubs i 444 nedadors i nedadores. El Club Natació Benicarló
es va desplaçar a l'esdeveniment per a intentar tancar
mínimes autonòmiques i nacionals que estaven pendents de
dècimes, com la mínima nacional en els 100 papallona a una
centèsima de Carlos Fuente, Marc Vea en els 200 lliures
també a menys d'un segon de la nacional, Nerea en els 100
esquena i Irene en els 100 papallona. 

I si que van millorar o van aconseguir noves mínimes
autonòmiques molts dels components de l'equip com la
d'Alberto Añó en els 200 esquena, Irene Sorando 2a posició

en els 50 i 100 papallona, Lucía Piñana 3a en
els 50 lliures i Carlos Fuente 1r en els 100
papallona i 3r en els 200 papallona. 

L'equip el formaven: Lucía Piñana, Irene
Sorando, Nerea Sorando, Marta Valdearcos,
Claudia Barrachina, Julia Barrachina, Nicole
Mateu, Ester Segura, Blanca Pérez, Carla
Fresquet, Gisele Mateu, Ariadna Coll, Vanessa
Bel, Ana García, , Noemí Anta, Gemma
Labernia, Gemma Rillo, María García, Albert
Astor, Carlos Fuente, David Valdearcos, Alberto
Añó, Alberto García, Victor Montserrat, Jordi
Curto, David Curto, Marc Vea, Salva Sorlí i
Pablo Ebrí. 

I la pròxima competició serà el Campionat
Provincial Aleví a disputar en la piscina
municipal de Benicarló el pròxim 2 i 3 de Juny
de 2012

text i foto CNB

Rècord en el medaller Màster
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El Ministeri ha remés les seues alternatives, a curt i
mitjà termini, per a pal·liar la regressió de la Costa Nord.

A Benicarló ens pillarà la ola. La Direcció general de

Costes ha remès a l'Ajuntament de Benicarló el projecte de

rehabilitació de la costa Nord. A més, ha afegit també l'estudi

d'alternatives per a actuar a mitjà termini, que inclouria la

construcció de quatre espigons paral·lels, sis de

perpendiculars i aportacions d'arena.

Ara la pilota està ara en la teulada de l'associació de
veïns. Ells són els que tenen l'última paraula, per molt
sorprenent que semble. Duem anys i anys reclamant una
solució, fins on la memòria ens arriba i ara que tenim la
solució, encara que siga momentània, damunt de la taula,
podríem fins i tot rebutjar-la. I és que ara cal veure què diu
l'associació de veïns de la costa nord, últimament
reconvertits en tècnics. Perquè potser resulta que els tècnics
del ministeri no tinguen ni idea d'aquestes coses. Benicarló
podria perdre més de set-cents mil euros i, de passada, uns
metres més de costa nord si els veïns decideixen que la
solució provisional presentada pel ministeri no és
l'adequada. Cal recordar que els veïns van denunciar davant

Fiscalia al ministeri per no complir la Llei de Costes en
aquest tram del litoral i no realitzar actuacions de
conservació. Si ara són ells els que rebutgen el projecte i
paralitzen el procés, què passarà? Passa paraula. 

DOS DOCUMENTS: A CURT I MITJÀ TERMINI
El primer projecte de rehabilitació presentat pel ministeri

inclou set possibles solucions per a frenar d'urgència la
regressió de la façana litoral, amb actuacions dirigides a
reforçar i consolidar les parets més desgastades de la costa
mitjançant sistemes de contenció com pantalles i talussos de
formigó o de pedra. Aquestes actuacions, que s'han
d'estudiar i avaluar en pròximes reunions, s'executaran dins
del 2012 i compten amb una consignació pressupostària de
758.000 euros en el pressupost estatal d'enguany.

L'altre informe que la Direcció general de Costes,
depenent del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i
Medi ambient, ha enviat en l'Ajuntament és el document
d'alternatives, una proposta d'actuacions a mitjà termini i
amb un cost d'execució molt més elevat. Aquest és el
document que amb més expectatives ha rebut el consistori
pel fet que donarà motiu a intervenir dins la mar on, segons
els estudis, cal actuar per evitar l'erosió de la costa. Les
alternatives que proposa l'informe són la construcció de
quatre espigons paral·lels a la costa i sis espigons
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Ja tenim ací la Ola Nord

La citació m’havia arribat per dues vies. Per un costat, vaig
trobar a la bústia de casa meua la convocatòria per mitjà de la
qual em citaven a la sala de premsa del Pavelló Poliesportiu
Municipal dijous 24 de maig a les vuit, i vuit i mitja, segons si
parlem de primera a posterior convocatòria. Però també vaig
rebre un correu electrònic amb el mateix contingut. Pensant
que allò podia ser un esdeveniment històric dins del futbol
local, vaig agafar una llibreta i un llapis, i me’n vaig anar cap
allà. A les vuit i mitja em trobava a la porta del pavelló, però no
vaig vore a ningú. Però jo, que soc home de recursos, vaig
pensar que potser s’entrava per la part del darrere.
Efectivament, en tombar un dels quatre cantons, vaig ensumar
futbol. Com que jo no sabia on estava la porta d’accés i, amb
la noble intenció de no fer el ridícul preguntant, em vaig deixar
dur per la gent. Vam pujar unes escales metàl·liques prou
sorolloses al final de les quals es trobava el lloc on m’havien
convocat. Estava completament descol·locat. Què era allò?
Realment, on estava? Vaig seure a una cadira d’eixes que
tenen a la dreta una superfície de plàstic que després d’un
parell de maniobres es converteixen en escriptori. “Clar –vaig
pensar- si això és una sala de premsa...”. Em vaig quedar
impressionat. Osti, una sala de premsa com les que surten a
la tele!. Tot ben bonic, amb panells de fusta, megafonia i
infraestructura per a posar PowerPoint i coses d’eixes amb
ordinadors. Vaig comptar, a ull, més de seixanta persones. La
majoria d’ells, socis. També hi havia jugadors, entrenadors i
alguns de difícil qualificació. Els dos primers llocs de la graella,
és a dir, davant de tot, a primera fila, els meus amics de la
canallesca local. També hi ha via dues càmeres filmant
l’esdeveniment. Pensant i mirant vaig deduir que ens
trobàvem on abans hi havia un gimnàs, just damunt dels
vestidors, al l’esquerra si entrem per la porta principal i a la
dreta si entrem per la porta del darrere. Es veu que hi havia

alguns esportistes entrenant perquè entrava molt de soroll de
bots de pilotes a través del buit que havia deixat al sostre
l’absència d’una peça quadrada d’escaiola. Malgrat això i que
allò que s’hauria d’haver vist per la pantalla que hi havia al
darrera de la taula era tot blau i indefinit, va començar
l’assemblea. He de reconèixer que quan van parlar dels
números, no em vaig assabentar de res: ni es veia res a la
pantalla citada, ni potser jo vaig prestar l’atenció que la meua
responsabilitat m’exigia. En qualsevol cas, va arribar el plat
fort de la nit amb la intervenció de Juanpas, que després seria
elegit president del CD Benicarló. No tinc la més mínima
intenció de fer un resum del que es va dir a l’assemblea,
perquè estic segur que tothom ho haurà vist a la televisió o a
l’internet. La meua sensació personal va ser bona, i vaig vore
al nou president amb moltes ganes de treballar pel nostre
futbol. Però per damunt de tot, em quedo amb una frase que
resumeix el que ha de ser la manera de treballar al nostre
futbol. El nou president va dir: “Jo estic al futbol per a xalar-
me’n”. Aquesta frase deixa pocs dubtes al voltant de la
manera de veure el futbol de la nova junta directiva i del seu
president. Jo recordo, en la meua època de directiu, aquelles
reunions dels dilluns de finals dels vuitanta y començaments
del noranta, on el tema monogràfic era, setmana rere
setmana, “d’on traurem els diners aquests mes per a pagar als
jugadors”. De temes esportius pràcticament no se’n parlava
perquè no hi havia temps. Jo penso que tot ha d’anar en eixa
direcció i, com va dir Juanpas, no s’ha d’estirar més el braç
que la màniga perquè llavors venen els problemes i els
maldecaps. Espero que s’haja envoltat de molta gent amb
ganes de treballar, i tinga el suficient bon criteri per a separar
el gra de la palla i rebutjar les pomes podrides, si és que n’hi
ha alguna. Al final tot va acabar amb una gran ovació per part
del assistents després de la votació que, per unanimitat del
socis assistents, va decidir la fusió d’ambdós clubs.

Ara una notícia relativament recent a dia d’avui, però una
mica passada el dia que aquestes línies veuran la llum.
L’entrenador del primer equip serà Juanjo Martorell i el de
l’equip de primera regional, Daniel Domingo.            

UNANIMITAT
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El component de la Banda de Música “Ciutat de
Benicarló” i professor de l'Escola de Música,
David Marquès, va participar el passat 19 de maig
en el concurs convocat per l’Agrupació Musical
Mediterrani de La Vila Joiosa amb la seua tuba
tenor, acompanyat d'un pianista, guanyant un dels
primers premis. 

El guanyador es troba en l'actualitat cursant
estudis en la Universitat Politècnica de València i
en el Conservatori Superior de Música. 

David té una família on la música sempre ha
estat present, un avi, els seus pares, la seua
germana, que han festejat com es mereix aquest
nou guardó.
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David Marqués guanya un primer premio en el II Concurso de La Vila Joiosa 

La nostra companya Noemí Oms, que va ser redactora de
La Veu, s'ha casat amb David Marzal. A la mateixa cerimònia
van batejar el seu fill, Joel Marzal Oms. Des de La Veu els
desitgem als tres molta felicitat en esta nova etapa de la seua
vida. Enhorabona... per partida doble!
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