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El dia 1 de juny, Fabián Flos anunciava en el local de la
Penya Madridista de Benicarló el final de la seua etapa com
president de la mateixa. Després de dotze anys al capdavant
de la penya, Flos va destacar, emocionat, l'ambient de
convivència i les moltes experiències viscudes. Algunes de les
fites durant aquests anys han estat la destacada presència de
les Dames en les festes patronals i el cadafal de la penya
durant els “bous a la mar”, així com la recent visita del
periodista Tomás Roncero. Flos va tenir paraules d'agraïment
per a persones destacades de l'entitat, rebent diversos
obsequis dels socis.

text i fotos JESÚS MAESTRO

Fabián Flos finalitza la seua etapa com president de la Penya Madridista
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El pou sense fons que és la Generalitat Valenciana a

punt d’engolir-se i provocar la fallida  del centre Geriàtric

i d’altres organismes socials depenents municipals.

I en van...

L’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats

(OACSE) de Benicarló s’ha vist obligat a signar una operació

de crèdit de 200.000 euros per a poder pagar les nòmines

d’este mes dels treballadors i les factures dels proveïdors. La

Generalitat Valenciana els deu quasi 1.300.000 euros.

La causa d’aquesta situació és que l’Organisme no ha
rebut encara la subvenció de la Generalitat per al 2012, per
la qual cosa el consistori manca de fons per a satisfer les
despeses originades pels costos de personal i la seua gestió.
Així, el OACSE va signar una operació de tresoreria de
200.000 euros que donaran liquiditat a l’Organisme Autònom
que gestiona el Centre Geriàtric, la Residència El Collet, la
Residència Sant Francesc i el Centre de Dia Nou d’octubre.
L’objectiu d’aquesta operació de crèdit serà plantar cara a les
nòmines dels 100 treballadors que té el OACSE i assumir les
factures dels proveïdors, que no han cobrat des del mes de
gener. Actualment, el deute de la Consellería envers

l’ajuntament de Benicarló és de 1.289.000 euros, entre les
subvencions corresponents al 2011 i 2012. La regidora de
Benestar Social i presidenta de la OACSE, Sarah Vallés, ha
assegurat que l’Ajuntament continuarà treballant per a
aconseguir que les subvencions arriben “com més prompte
possible i evitar que el OACSE s’haja d’endeutar més, per a
poder seguir plantant cara a les nòmines i a les factures”. 

LA GESTIÓ DE L’OACSE
Vallés va denunciar que “encara se’ns deuen 200.000

euros de les subvencions del 2011” corresponents als
pagaments per la gestió del centre Geriàtric. L’edil de
Benestar Social va detallar que el OACSE es gestiona durant
el primer trimestre de l’any “amb els diners que avança
l’ajuntament de la part que li correspon de la gestió”. Al
voltant del mes d’abril “s’avança el 60% de les subvencions
de conselleria”, la despesa de la qual es justifica mitjançant
factures per a permetre el seu cobrament. L’ajuntament, va
explicar Vallés “ja ha remès la justificació com tots els anys
per a rebre aqueixa quantitat, però la conselleria d’Hisenda
la té retinguda”. És per això que l’organisme s’ha vist obligat
a sol·licitar el crèdit “per a garantir que els treballadors
cobren les seues nòmines i els proveïdors les seues
factures, que és ara mateix la nostra prioritat”. De moment,
els treballadors no han deixat de percebre el seu sou ni un

text REDACCIÓ

... a punt d’engolir-se el Centre Geriàtric i...

L'equip HE-LE TEAM i la seua Yamaha R1 van ser els
protagonistes aquest dissabte, de la festa motera que es
va celebrar en la Plaça Santa María de Peníscola, per a la
presentació dels pilots i moto que participaran en les 24
Hores de Montmeló, prova per a la qual l'equip s'està
preparant des de fa ja uns mesos. 

L'equip va acudir al complet a la presentació, els seus
quatre pilots i el quadre de mecànics, instal·lant en la plaça el
camió amb tots els utensilis en exposició, les peces i la
motocicleta perquè tots els afeccionats pogueren comprovar,
de prop, com és el desplegament de mitjans necessari per a
una competició de l'envergadura i la història de les 24h de
Montmeló. Una prova que és la successora de les mítiques 24
Hores de Montjuïc 

L'HE-LE Team està compost per Pablo Herrero Tonda,
Roberto Esteller Sanz, David López Artigas i Miguel Muñoz
Porcar, pilots semi-professionals de les nostres comarques,
que sumen més de deu anys d'experiència en aquest tipus de
carreres, i que afronten un nou repte, en la categoria de
debutants, després de fer podi en l'última competició de vuit
hores ininterrompudes de carrera.

La cita a Barcelona desperta una gran expectació, no
només entre els afeccionats nacionals, sinó també
internacional, fonamentalment a França, d'on arriben multitud
d'equips i mitjans de comunicació. 

L'HE-LE TEAM és 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 després de la presentació
Rafael Suescun, President del Patronat Municipal de Turisme
de Peníscola.

text i foto VICENT FERRER

L'equip HE-LE TEAM a punt per a les 24 Hores de Montemeló

Un estiu més, la pista del Marynton acollirà una nova edició
del tradicional Torneig d'Estiu de Futbol-Sala, que enguany
compleix el seu XXXII aniversari. 

En aquesta ocasió les places disponibles per als equips
interessats a participar es limita a 18 i la inscripció estarà

oberta fins a completar el contingent, o fins al dia 25 de Juny
a les 20,00 h si no arribara a completar-se. L'edat mínima per
a participar és de 15 anys complits el dia 29 de Juny de 2.012
i no hi ha edat màxima. L'import de la inscripció és de 240 €
per equip, més 60 € en concepte d'assegurança individual
d'accidents per als jugadors participants (fins a 12 per equip),
i 100 € en concepte de fiança reintegrable en cas de no ser

consumida. En total, s'haurà d'ingressar per
a poder participar en el Torneig la quantitat
de 400 €. El Torneig començarà el divendres
29 de Juny i acabarà el Divendres 3 d'Agost,
jugant-se dos partits (a les 22,00 h. i 23,00
h.) de dilluns a dijous i 3 partits (a les 21,00
h., 22,00 h. i 23,00 h.) els divendres. El
sorteig i repartiment de reglaments es
realitzarà el dilluns 25 de Juny a les 20,30 h.
en la sala de premsa del Pavelló Municipal.
Haurà 1.000 € en premis repartits de la
següent forma: 500 € per al 1r classificat +
inscripció per a la XXXIII Edició del Torneig;
250 € per al 2n; 150 € per al 3r; i 100 € per al
4t, a més de trofeus per als 4 primers equips,
jugadors de l'equip campió, guanyador de
l'esportivitat i millor jugador. Per a informació
i inscripcions trucar als telèfons: 625 655 249
i 659 375 808. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

En marxa el XXXII Torneid d’Estiu “Ciutat de Benicarló” de futbol sala
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sol mes, però hi ha proveïdors
pendents de cobrament des d’inici de
l’any. “Ara, amb aquest crèdit, s’ha
ordenat el pagament de les factures
de gener i febrer”, va puntualitzar
l’edil. Lamentablement la sol·licitud
del crèdit només permetrà cobrir les
despeses d’aquest mes ja que si el
consistori no rep la subvenció de
conselleria, es veurà obligat a final de
mes a demanar un nou avançament al
banc per a garantir que treballadors i
proveïdors seguisquen percebent el
seu salari. 

L’OACSE, DESPESES I
FUNCIONS 

Tres milions d’euros del pressupost
municipal de Benicarló es destinen a
la gestió del Oacse, del que depenen
quatre centres d’atenció a persones
amb discapacitat i persones majors.
En el cas de la residència del Collet,
en la qual s’atenen a discapacitats
profunds, la inversió del consistori és
de 200.000 euros. És per això que
s’ha reclamat en repetides ocasions
que la gestió passe a ser directament
des de l’Ivadis, el qual també gestiona
el centre ocupacional El Maestrat. La
Residència d’autònoms Sant
Francesc atén a 20 persones, que
viuen de manera pràcticament
autònoma. En el cas de la Residència
de profunds de l’Ajuntament, El Collet,
hi ha 40 places, mentre que en el
Centre de dia de l’Ajuntament a partir
del mes de juliol hauran disponibles
20 places per a persones majors. En
total, Benicarló compta amb sis
centres i més de 170 places
d’assistència especialitzada per a
persones amb discapacitat.
Finalment, en el geriàtric existeixen
64 places de residents, de les quals
28 les té reservades en ajuntament de
Benicarló per a residents vàlids,
mentre que les 34 restants les
gestiona directament conselleria de
Benestar Social.

... I MÉS QUE NO COBREN 
Lamentablement, la situació del

Oacse no és única. Per posar només
dos exemples, ni els llibreters ni els
farmacèutics perceben els diners

compromesos per part de la
Generalitat Valenciana per a fer
efectiva la gratuïtat dels llibres de text
i la part de la despesa dels
medicaments amb recepta del
sistema nacional de salut.

En el primer cas, des de principis
de curs se’ls deu el Bono-llibre que
servia perquè les famílies no
tingueren aquesta despesa extra a
principi del curs escolar. D’aquesta
manera han estat els propis llibreters
els que han estat, i estan, finançant a
la mateixa Generalitat en aquest
dispendi que, suposadament, havia
de ser assumit per la Conselleria
d’Educació. Recordem que el Bono-
Llibre va ser bandera dels populars
valencians prometent la gratuïtat dels
llibres de text en les últimes
campanyes electorals. La hipocresia
del PP ha arribat a l’extrem de ficar-se
la medalla d’una gratuïtat falsa que,
ara per ara, ha fet que vora un miler
de llibreries de la nostra Comunitat
estiguen en perill de tancar portes a
l’haver d’assumir aquesta despesa
directament, esperant que, algun dia,
la Conselleria d’Educació, es “digne”
pagar uns diners que deu i que no són
seus. Segons ha pogut saber La Veu
de Benicarló la conselleria ha fet

efectius, a través de l’empresa que
gestiona els Bono-llibres, Educadhoc,
algun d’aquests pagaments. Tot i així,
amb aquests pagaments encara
s’està molt lluny de cobrir els total dels
més de 5 milions d’euros que la
Generalitat deu a les llibreries
valencianes. Els pagaments
efectuats no han seguit cap criteri i hi
ha llibreries que han cobrat una part
com també hi ha d’altres que encara
no ha rebut ni un euro.

I les oficines de farmàcia encara
estan igual. Així, també els
farmacèutics valencians, per la seua
banda, tornaven aquesta setmana a la
vaga atés que la Generalitat
Valenciana els deu uns 480 milions
d’euros en concepte de les receptes
expedides en els seus establiments
durant tot el 2012. El Col·legi de
Farmacèutics Valencians i
l’Associació Empresarial
Farmacèutica Valenciana asseguren
que els empresaris del sector “no
poden ni han de suportar aquesta
situació econòmica” que suposa
l’avançament des les seues pròpies
butxaques de les quantitats no
pagades per l’administració
autonòmica.

ve de la pàgina anterior

Homenatge al millor nadador del 2011, Joan Ferran
Barrachina

Els nedadors i nedadores alevins van aconseguir 11
medalles la XXX Edició dels Jocs Esportius de la CV i una
mínima nacional per Marc Vea. 

Les proves es van disputar en dues jornades el passat cap
de setmana, 2 i 3 de Juny, a les instal·lacions de la piscina
municipal de Benicarló en la XXX Edició dels Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana – Campionat Aleví de la Natació
Provincial, amb un total de 108 nedadors i nedadores de 8
Clubs de la Província. 

Un triomfador indiscutible en aquest campionat va ser el
nedador del Club Natació Benicarló Marc Vea que es va penjar
tres ors en les seues 3 participacions individuals i una mínima
nacional Aleví en els 400 m estils... i així fins a les 11 medalles
individuals. 

En l'equip femení, amb 6 medalles, destacarem l'actuació
individual de Júlia Barrachina or en 200 m estils amb un crono
de 3:05.83; plata en 100 braça; María García plata en 200
estils; Ester Segura plata 400 estils; Ariadna Coll bronze en
200 papallona i Gemma Labernia bronze en 100 braça i
bronze en 200 estils.

Van formar equip de relleus en els 4x100 lliures i 4x100
estils amb la 5a posició en ambdues carreres i la 5a posició
final en el torneig. L'equip va estar compost per: Ester Segura,
Ariadna Coll, María García, Blanca Pérez, Bianca Beer,
Gemma Rillo, Júlia Barrachina i Gemma Labernia.

En l'equip masculí, amb 5 medalles, no van desaprofitar les
opcions i a nivell individual van destacar Marc Vea amb tres
ors en els 400 m lliures, amb un crono de 4:55.27, or en 400
m estils  i 5:31.70 (Mínima Nacional), i or en 200 lliures  amb
2:21.30; David Curto bronze en 100 papallona i Victor
Monserrat bronze en100 papallona.

Van formar equip de relleus en els 4x100 lliures i 4x100
estils amb la 4a posició en ambdues ocasions i la 4a posició
en la final del torneig. L'equip masculí va estar compost per
Marc Vea, David Curto, Alberto García, Salva Sorlí, Pablo Ebrí,
Victor Monserrat i Nacho Falcó. 

També es va procedir a homenatjar per part de la nova
Junta de Natació al nedador júnior Joan Ferran Barrachina pel
seu nomenament com a millor nedador de la temporada 2011
i candidat al millor esportista benicarlando. Una figura de la
natació de la ciutat, actual recordista històric del Club Natació
Benicarló en els 200 i 400 m lliures i en els 100 i 200 m
papallona, així com la segona millor marca en els 100 lliures,
200 i 400 m estils, participant en els Campionats d'Espanya a
Pontevedra, Palma de Mallorca i Màlaga aquesta ocasió
nadant una final preolímpica en els 200 m papallona. 

Joan Ferran que neda des dels tres anys és una de les
figures més destacades en la natació de la Comunitat
Valenciana, sent el vigent Campió Autonòmic Júnior en els 200
papallona i va ser el primer nedador a guanyar el mateix any
la Travessies de Sant Pere i la Peníscola Benicarló 2011.

Enhorabona a Ferran que una vegada finalitzats els estudis
de Batxiller li esperen uns durs dies per a enfrontar-se a altra
difícil prova, la selectivitat, on també li desitgem molta sort. 

I per a finalitzar informar que s'han obert les inscripcions
per a la pròxima temporada de natació fins al pròxim 25 de
Juny tots els dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 hores en les
Oficines del Club Natació Benicarló. 

text i foto CNB

Marc Vea Insuperable
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LOCAL ESPORTS

La Conselleria de Benestar Social s'ha compromès a
ampliar a partir del 1 de juliol el Centre de Dia Nou d'octubre
de Benicarló, de manera que el centre ja funcionarà a ple
rendiment. Des que es va inaugurar, el 1 de setembre de
2011, la llicència que havia atorgat l'administració autonòmica
era per a vuit usuaris, amb el compromís de fer una
incorporació progressiva fins a completar la capacitat del
centre. Amb aquesta ampliació, el Centre de Dia s'ajusta als
plans de viabilitat per a centres de dia fixats per conselleria i
que estableixen en 15 el nombre mínim de places. Aquesta
ampliació la va anunciar el secretari autonòmic d'Autonomia
Personal i Dependència, Joaquín Martínez, i la directora
general de Persones amb Discapacitat i Dependència, Pilar
Collado, en una reunió mantinguda aquesta setmana amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, i la regidor de Benestar Social,
Sarah Vallés.

L'altre tema que van tractar a la reunió va ser el traspàs de
la gestió de la Residència de discapacitats profunds El Collet
a la Consellería de Benestar Social. La voluntat de
l'administració autonòmica és formalitzar el traspàs com més
prompte possible, després de solucionar algunes qüestions
tècniques relatives a la gestió dels recursos humans i una
vegada la conselleria d'Economia autoritze el traspàs. Amb la

signatura del document i l'assumpció de la gestió i la despesa
de la residència, es complirà el compromís adquirit pel
conseller Juan Cotino durant la seua visita a Benicarló al juliol
del 2009. El responsable autonòmic de Benestar Social es
comprometia a més a mantenir la mateixa plantilla i el servei
oferit fins a ara. Cal recordar que el centre per a discapacitats
profunds és l'únic de gestió municipal a la Comunitat
Valenciana, a pesar que el centre ofereix un servei a nivell
autonòmic. El consistori inverteix de les seues arques
municipals més de 200.000 euros per al seu finançament.

text i foto NATÀLIA SANZ

AMPLIEN LES PLACES AL CENTRE DE DÍA 

Un any més, amb l'arribada del mes de juny, s'ha celebrat
la Gran Festa de l'Esport Escolar de Benicarló. Des del 2007
va ampliar la seua participació a altres poblacions de Castelló
Nord, cosa que ha fet que, en aquesta ultima edició, hagen
participat més de 1.100 xiquets, entre els centres escolars de
la ciutat i clubs de les comarques del Maestrat i Els Ports. El
lliurament de premis i de medalles per a tots els participants,
va tenir lloc en el Pavelló Poliesportiu amb la presència de
l'alcalde Marcelino Domingo. 

La promoció de l'esport entre els més menuts és una
realitat i la qual cal destacar l'ajuda de 13 entitats esportives
*benicarlandas que col·laboren en el desenvolupament del
programa Esport Escolar, al sumar un grup de treball de 40
monitors, àrbitres i col·laboradors. 

El regidor d'esports, Joaquín Pérez Ollo, a l’acabament de
l'acte, manifestava, “el nostre objectiu per a la pròxima
temporada és seguir millorant en totes aquelles coses que
puguem, que sempre les haurà: instal·lacions, materials,
horaris de les activitats, calendaris de competicions, i més; per
a seguir treballant en la línia d'oferir activitats esportives per a
tots els gustos i sota els criteris de formació, participació,
inclusió i amb transmissió de valors educatius”.

text i foto VICENT FERRER

Gran Festa de l’Esport Escolar i Jocs Comarcals

El Club Triatló Basiliscus va tindre representació al
classificatori per al campionat d'Espanya de triatló, en
categoria sub-23, al triatló de Madrid. Aquesta competició
es va celebrar el passat diumenge 27 de maig en l'entorn
de la " Casa de Campo", que va ser seu eixe mateix cap
de setmana de les series mundial de triatló.

El benicarlando Ferran Remolina Rallo va prendre part en
la prova de Triatló Sprint, que constava de 750m. de natació,
23km. de ciclisme -en un circuit amb important desnivell- i
5km. de carrera a peu, igualment amb desnivell.

Un dia ideal per a la practica esportiva amb 28º de
temperatura ambient i 23º a l'aigua. A les 10:45h es donava
l'eixida als 400 triatletes, 33 de la categoria de Ferran que
lluitarien per les 11 places que donaven accés al Campionat
d'Espanya de triatló en la categoria sub-23. Ferran va realitzar
una excel·lent natació, sortint de l'aigua en sexta posició. El
segment de ciclisme va ser un patiment continu, per les dures
rampes del circuit i per no ser el seu punt fort. Contràriament,
en la cursa a peu Ferran va tindre que donar-ho tot marcant el
millor temps parcial, corrents inclús a ritmes de triatletes d'elit
nacional. Finalment va aconseguir classificar-se en 8º posició
de la categoria i el 38 de la general, aconseguint d'aquesta
manera la classificació per al Campionat d'Espanya que es
celebrarà el mes de setembre.

Desde el Club Triatló Basiliscus volem donar-li
l'enhorabona per la classificació i animar-lo a continuar en la
progressió.

text i foto FRANCISCO DAVID BAYARRI

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

CLASSIFICATORI CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIATLÓ, MADRID 2012

L’equip de fusters, escatadors i pintors de l’Estel del Collet
ja treballen en l’aparellament d’elements a utilitzar en
l’exposició fotogràfica cartells i feres: “De Betlem a la sénia de
Pau”, la inauguració de la qual tindrà lloc el dia 2 de novembre
a la Fundació Caixa Benicarló.

Previsors que són, tu.

text i foto JAUME ROLÍNDEZ 

“De Betlem a la sénia de Pau”



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

ESPORTS LOCAL

Els templaris establits a Benicarló van ser els primers a
conrear els ceps de la garnacha tintorera i explotar els vins que
extreien d'elles amb fins comercials. Però no va ser fins al
segle XVII quan el Ví Carlón va començar a ser tingut en
compte en els mercats de tot el món, arribant a el seu màxim
apogeu en el segle XIX, data que la plaga de la filoxera va
acabar amb les plantacions que s'havien estés ja per tota la
comarca. El comerç internacional es va acabar i amb ell, la
principal font d'ingressos de Benicarló. Van quedar com record
els afamats tangos argentins, que encara evoquen un passat
gloriós dels camps benicarlandos. Ara, en plena crisi
econòmica i quan cal cercar noves idees, fins a sota les
pedres, l'ajuntament de Benicarló impulsa i protegeix el
projecte de recuperació de la producció del Vi Carlón. Ho farà
sobre la base dels ceps que “han sobreviscut en els marges de
pedra que separen els camps de secà”, va explicar Eduardo
Arín, regidor d'Agricultura. Ell és un dels tres agricultors que
iniciaran l'experiència de tornar a conrear-les en les seues
explotacions agrícoles. Però que ningú s'enganye creient que
ho fan per un sentiment romàntic. El projecte té darrere una
intencionalitat de promoció econòmica que l'edil de l'àrea,
Juan Manuel Urquizu, presentava a l'ajuntament de Benicarló
juntament amb l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo.
Aquest últim explicava que “hem decidit constituir l'associació
de viticultors Vaig veure en Carlón, una paosta encaminada a
recuperar aquest ric patrimoni i crear una possibilitat de negoci
en la ciutat”. Urquizu, per la seua banda, va detallar que

només podran formar part de l'entitat “presonas físiques que
tinguen plantades almenys 500 ceps d'aquesta varietat, i que
demostren que part dels seus ingressos procedeixen de la
seua explotació”.

El selecte club, del que formen part de moment només els
necessaris per a constituir l'associació, disposarà d'un comitè
d'investigació, un tècnic i altre de seguiment per a garantir que
es complisquen amb els objectius. L'edil de Promoció
Econòmica va recordar que la ciutat va arribar a exportar grans
quantitats de vi a tot el món. “En 1683 van eixir del port de
Benicarló 16 milions d'ampolles”, una xifra elevada que se
superarà i arribarà a la seua màxim en 1890, quan van ser
exportats 17 milions de litres a tot el món. L'ajuntament de
Benicarló “lidera el projecte des del punt de vista econòmic”
amb l'objectiu de plantar fins a 25.000 ceps en primera
instància. D'elles s'espera obtenir “un vi de qualitat, que es
dirigisca a mercats sibarites”. Per a això haurien d'esperar com
a mínim tres anys, que és el temps “que tarden els ceps a
traure una mica de qualitat”. Les intencions del nou col·lectiu,
com va detallar l'edil d'Agricultura, són “conrear els ceps com
es feia antigament, plantant-les sense espatleres i sense
regar-les”. Posteriorment, s'intentarà mantenir el mètode que
utilitzaven els templaris per a l'elaboració del vi. La iniciativa de
l'ajuntament de Benicarló arriba just en el moment que s'ha
conegut que les exportacions de productes agrícoles han
aconseguit superar les de vehicles. En plena crisi econòmica
mundial a Espanya, i aquest primer trimestre de 2012, per
primera vegada, la indústria alimentària ha pres la davantera a
l'automobilística.

text NATÀLIA SANZ

La recuperació de la producció del Vi Carlón

Un any més, la Regidoria d'Esports ha presentat una
completa Campanya Esportiva d'Estiu, amb gran diversitat
d'activitats. La principal novetat és el Diverestiu, un campus
esportiu en horari de tarda amb més de 10 activitats de tot
tipus per a xiquets i xiquetes d'entre 5 a 16 anys.

La Regidoria d'Esports ha apostat enguany per conciliar la
vida laboral i familiar organitzant un campus esportiu en horari
de tarda (de 17 a 20 hores) que inclourà activitats a la platja,
esports de raqueta, escacs, gimnàstica rítmica, futbol sala,
natació o handbol, entre d'altres. El programa es divideix en
funció de les edats. Hi haurà unes activitats per als xiquets i
xiquetes d'entre 5 i 12 anys i unes altres activitats per a joves
d'entre 12 i 16 anys, inclòs busseig i altres activitats nàutiques.
La novetat principal d'aquest campus és que els usuaris es
podran inscriure al campus complet (del 25 de juny al 27 de
juliol) per un preu de 60 euros o en activitats concretes, amb
un preu de 15 euros per cada activitat. Les matriculacions
estaran obertes a partir del 6 de juny en horari d'11 a 14 hores
a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament.

La resta de l'oferta de la Campanya Esportiva
d'Estiu mantindrà i fins i tot millorarà la dels anys anteriors,

amb una gran quantitat d'oferta per als més joves, com judo,
gimnàstica rítmica, funky-hip-hop, futbol sala, patins en línia,
triatló, natació, bicicleta de muntanya, escacs o batejos de
busseg, a partir dels 10 anys. També hi haurà una gran
quantitat d'activitats físiques per a adults que van des de
tennis, a dansa del ventre, patins en línia o busseig, entre
d'altres. A la platja, l'oferta se centrarà en ioga i gimnàstica de
manteniment i pel que fa als campus esportius, enguany hi
haurà l'Escola Municipal de Vela, organitzada per
l'Ajuntament, el campus de la Piscina, dos campus de
bàsquet, el campus de futbol i un campus de pesca, que
s'ofereix per primera vegada.

Una altra de les novetats de la campanya d'enguany és la
realització d'un Pla de Formació que inclou cursos per a
monitors d'escacs, monitors de futbol i un curs de primers
auxilis, a banda d'una jornada formativa que tindrà lloc el 7 de
juliol per tractar temes com les patologies de l'esquena o el
panorama actual de les titulacions esportives. Pel que fa als
tornejos i campionats, hi haurà tornejos de bàsquet, el
tradicional torneig de futbol sala o un torneig de futbol sala
infantil. Finalment, en la Gala de l'Esport 2012, que tindrà lloc
el 16 de juny, s'entregaran els reconeixements al millor
esportista, a la persona amb una millor trajectòria esportiva, i
a l'entitat més destacada de la temporada. 

text i foto NATÀLIA SANZ

Campanya Esportiva d'Estiu
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El Grup de Música i Danses La Sotà recuperarà balls i
músiques típiques del Corpus benicarlando en la
processó del diumenge de Copus. 

En concret, els treballs de restauració s'han encaminat a la
incorporació de músiques que s'han deixat d'interpretar en la
processó “fa més de trenta anys”, com va assenyalar Pere
Gumbau, membre de la junta directiva de l'entitat. El seguici
procesional que compon el sèquit que tradicionalment
formava part del Corpus de Benicarló estarà integrat, gràcies
al treball d'investigació realitzat per La Sotà, pel “ball de
gitanetes, el de arquets i el de la jota, al que ja es va afegir en
Falles el de les cintes per a enriquir el conjunt”. Les
coreografies van ser recomposades per a acompanyar la
música de la Dansà que es conservava en algunes partitures.
Però ara, les variacions de la Dansà de Benicarló
salvaguardades per l'investigador Olmos en el seu estudi
realitzat en 1948, tornaran a ser interpretades aprofitant la
processó que recorrerà els carrers de Benicarló diumenge que
ve per a commemorar el Corpus. Però no serà l'única novetat
que l'activa entitat estrenarà aqueix dia. “S'ha recomposat la

música específica que acompanya a cadascun dels grups”, va
detallar Gumbau. 

L'investigador va recordar que “creiem que les nostres
danses no només seguien els ritmes de jota i vals que han
arribat fins a nosaltres. És molt probable, per vestigis històrics
que coneixem, que es ballaren amb ritme trencat, com les
conservades a Morella”. El pas també ha estat recuperat per a
ser interpretat al ritme de les músiques restaurades que
sonaran en el Corpus. Més de quaranta persones, entre
músics i dançants, integraran el seguici procesional que
s'unirà als gegants i cabuts, autoritats i xiquets que han pres la
Primera Comunió enguany. Tots ells han estat assajant molt al
llarg dels últims mesos perquè la seua actuació permeta als
benicarlandos gaudir amb la recuperació de la seua folklore,
que és, en definitiva, un dels objectius de l'entitat, nascuda al
setembre del passat any. En aquest temps, ja han aconseguit
reunir a més de noranta entusiastes de la recuperació de les
seues tradicions, que formen part activa de l'entitat participant
en les classes de ball, música i castanyetes que quasi
diàriament s'imparteixen. 

Malgrat l'èxit d'acollida, des de l'entitat s'ha recordat que les
portes estan obertes a tots els amants de la cultura popular. El
calendari d'activitats i actuacions ja està quasi complet per a
enguany.

text NATÀLIA SANZ

LES DANSES TRADICIONALS TORNEN A LA PROCESSÓ DEL CORPUS

A LA DERIVA
A la deriva va –i ens fa anar a tots els espanyols- el sr.

Rajoy, nou llogater de la Moncloa: el deute extern
desbocat, la prima de risc pels núvols, la “banca amiga”
–bankia- enfonsada, les borses sacsejades, els comptes
autonòmics –“populars” of course!- desbaratats, l’atur
insostenible, l’educació pública desmantellada, la sanitat a
les últimes, les manifestacions i protestes ciutadanes a
l’ordre del dia...i el país al punt de mira dels interventors de
Brussel·les.

On és aquella pretesa seguretat que exhibia el “líder” del
PP, quan prometia “arreglar” tots els errors de Zapatero,
amb la confiança (?!) dels mercats i la complicitat de Frau
Merkel? Què s’ha fet d’aquell somriure -displicent i burleta-
quan assetjava el govern anterior, amb l’obstrucció
sistemàtica de totes les iniciatives per remuntar la crisi?

Decididament, el sr. Rajoy s’ha mostrat com el què és:
un farsant i un incompetent. Ja es tarda massa en exigir-li

la dimissió i la convocatòria d’eleccions generals.
Marc Antoni Adell

Des de ja fa uns quants anys, Gerard Quintana, la
característica veu dels Sopa de Cabra, va teixint la seva
nova etapa amb un aire més específic de cantautor. En el
compacte Treu banya (2007) hi ha una bona combinació
de cançons escrites pel propi cantant i d’altres que posa
música a poemes de veus importants de la poesia
catalana d’avui com Perejaume, Dolors Miquel, David
Castillo i Jordi Cornudella. Precisament d’aquest darrer
em permeto transcriure el text d’un poema fet cançó que,
sens dubte, és de rabiosa actualitat.

El poema fet cançó que us recomano molt
sincerament porta per títol De Mataró a Llavaneres  i
intenta reflectir els sentiments d’algú que –com ara diem-
se sent profundament indignat davant la gestió
lamentable i molt sovint obertament  corrupta que fan
molts responsables  de serveis públics. Pel que explica el
propi cantant, el poeta va trobar la inspiració en els
escandalosos retards a REVFE que aconseguien allò que
semblava quasi impossible: fer de trajectes breus –de
rodalies- veritables epopeies, viatges quasi tan llargs com
el d’Ulisses tot retornant a la seva Ítaca estimada i
enyorada. Davant de la incompetència i de la barra més
descarada dels responsables –directes o indirectes,
ideològics o de fet- d’uns retards quotidians i
monumentals, el poeta sent la necessitat de dir el que
pensa.

Avui aquest poema fet cançó pren una significació

més general i encara més autèntica. No el llegim pensant

només en els responsables i gestors d’un servei públic en

concret sinó pensant en l’exèrcit de barruts de tots colors

i de diverses condicions que ens han portat a la crisi

actual i que se n’aprofiten sense vergonya o que

continuen vivint còmodament i vivint de tots nosaltres  en

la seva torre d’ivori dels despatxos oficials o d’alts

manaires d’empreses privades. No us costarà gens anar

posant noms i rostres a les consideracions emocionals

del poeta. Poema fet cançó que, de fet, enllaça amb el

clàssic de Pi de la Serra que deia a la seva tornada: “Si

els fills de puta volessin no veuríem mai el sol”. A veure si

us agrada.

MATARÓ-LLAVANERES 

Fills de la Gran Puta 
d'ombra allargada i petja diminuta:  
llenguallargs llepaculs de gasetilla, 
funcionaris de patilla i de cartilla, 
tous de carrera i bufats de bandera 
creuhonorats in pectore o a la pitrera, 
aprovats purulents i pestilents de nota, 
putrefactes doctors en bancarrota, 
catedràtics, apàtics, limfàtics, raquítics, 
torracollons públicament mefítics, 
àugurs falsaris de sèquits gregaris 
arraïmats pels lladrucs dels sicaris, 
cagallons, cagadurs i cagadubtes 
estupradors de ruïnes abruptes, 
comerciants de merda selenita 
llorejats amb corones d’uralita, 
crítics cretins, crenetistes frenètics, 
pixatinters d’excessos diurètics, 
bards neotísics i protorreumàtics 
més bufanúvols que nefelobàtics, 
cecs acadèmics, prostàtics i endèmics,  
i saltimbanquis recontraacadèmics, 
alts ocupants de poltrones i càrrecs 
ben acoflats al tou dels vostres fems, 
anue's-en tots plegats a fregir espàrrecs, 
oh pústules de sempre i del meu temps! 

Així doncs, us ha agradat? Poesia pura,cançó
necessària per aquests temps.

Una cançó per aquests temps

text  JOAN HERAS

Fronteres
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El passat dissabte 2 de Juny
la Coral Polifònica
Benicarlanda varem celebrar el
XXIIIe Aplec Cant a les
Comarques. 

Aquesta vegada les corals
convidades sigueren el Cor da
Capo de Benicarló dirigit per Mari
Carmen Gellida  i la Coral
Industrial de Sabadell., dirigida
per Enric Fernandez, amb la
col·laboració, com a directora
invitada, de Maria Calzada.

Varem aprofitar aquest
esdeveniment per fer un sentit i
merescut homenatge al Senyor
Ramon Paris, un dels fundadors i
cantaire molts anys, peça clau de
la nostra associació que amb el
seu tarannà conciliador i dialogant
sempre ens ha donat bons
consells per arribar a fer 60 anys. Un home savi al que hem
volgut dedicar aquest concert  on hem tingut representada  de
manera simbòlica la joventut del Cor Da Capo i la veterania
dels 125 anys, que donen per moltes histories, de la coral
sabadellenca. 

I nosaltres en mig per organitzar esdeveniments com
aquest, que facin gaudir al nostre public de uns moments de
bona musica. Com va dir la nostra presidenta, amb aquestes
reunions de cors que compartim amb la gent que acudeix als
concerts,  pretenem fer poble i país. I també divertir-nos, es
clar ! que de patiments  ja en tenim prou .

Repertori modern i amb molta tècnica el que ens va oferir el
Cor Da Capo, tradició de musica vocal catalana en la
Industrial, i com sempre... tot el cor damunt del escenari en la
interpretació de la Coral Polifònica. Estrenàrem dues noves
peces, la cançó a Mahalta de Lluís Llach i la Cançó de les
Mans de Raimon.  Molta gent, i molt entregada al Magatzem
de Mar on ens sentim ja com a casa a pesar de haver-se
habilitat com a sala de concerts nomes fa un any.

Després  el soparet de costum preparat amb molta cura
pels companys coralistes i festeta, ja mes relaxats. El dia
següent els companys de Sabadell visitaren un dels nostres
mes estimats tresors: el poblat ibèric del Puig,  i gaudiren de
un dinar de germanor abans de tornar cap a Sabadell amb la
promesa de que els hi tornarem la visita.

Doncs ja veieu que no parem. Ara fins a l'altra, que es la
trobada de Cors infantils a el dia 16 de juny a les 20 h a
L'Església Vella de Xert on hi participara la Nostra Coral
Petiquillo amb la Coral infantil Misericòrdia de Vinaròs i les
Veus blanques de Xert- Ja ho sabeu, dissabte 16:  una volteta
pels encisadors carrers medievals de Xert i després a sentir
els nostres "angelets" cantant. 

text i foto CPB

XXIIIe Aplec Cant a les Comarques

(I)RESPONSABLES  

El govern de Rajoy passarà a la història com una colla
d’irresponsables –al què alguns i algunes afegeixen la
seua incompetència manifesta-, que palesa el què ja era
una evidència: no tenen programa i només han aconseguit
accedir al poder pel desgast que els mercats –d’una
banda- i l’assetjament parlamentari i mediàtic –de l’altra-
han sotmès al gabinet de Rodríguez Zapatero.

Vegeu, si no, el desprestigi que s’ha aconseguit amb les
mesures per (des)controlar la banca –amb el “summum” de
la nacionalització de  bankia-, que ha fet denunciar al
director del BCE que les coses s’han fet de la pitjor forma
possible.

Don Mariano faria bé en reconèixer-ho, demanar
disculpes a la ciutadania i dimitir per incompetent i
presumptuós. Eleccions generals ja! 

Marc Antoni Adell

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) ha publicat l'oferta definitiva
dels cursos d'estiu a Benicarló. Finalment, s'impartiran dos
cursos d'anglés i un d'italià. La matrícula es pot formalitzar fins
al 3 de juny. Aquest estiu, l'aulari de Benicarló de l'EOI
impartirà cursos intensius d'anglés i italià, organitzats per l'EOI
Castelló amb la col·laboració de la Societat de Professors
SOPROF-EOI. Finalment, d'acord amb la demanda, l'aulari de
Benicarló oferirà dos cursos d'anglés, un de nivell bàsic (A2) i
un de nivell intermedi (B1), i un curs d'italià de nivell iniciació
plus (A0/A1). Les classes es donaran a l'IES Joan Coromines
de 10 a 13 hores. Les persones que ja han fet la preinscripció
poden formalitzar la matrícula fins al 3 de juny, seguint les
indicacions que es troben al web de l'EOI. L'11 de juny es
publicaran les vacants, en cas que no formalitzen la matrícula
totes les persones inscrites.

text NATÀLIA SANZ

CURSOS INTENSIUS D'ANGLÉS I ITALIÀ PER A AQUEST ESTIU



on començar o acabar les festes. Li
han posat també tessel·les blavetes
d’aquelles que conviden tant a fer
un banyet.

Surfpper
Els tafaners ens hem assabentat

que, després de la portada de la
setmana passada, s’ha desfermat
una bogeria surfera a les files del
govern popular benicarlando que
pot superar la millor platja de la
costa gaditana. Així, tenim entès,
que, encapçalats pel regidor
d’urbanisme, López,  que ha estat el
primer en apujar-se a la Ola Nord
benicarlanda, ja s’està pensant a
buscar un nou enfocament a les
obres que, en un futur esperem no
massa llunyà, poden convertir
aquella zona en la surferia nacional
per antonomàsia. Sabem també que
a les files socialistes, la cap de
l’oposició, Miralles , tampoc no voria
malament això de la promoció
surfera. Fins i tot hem sabut que és
una gran amant de surfejar. El que
no sabem encara és si el nostre
alcalde pujarà o baixarà  de la Taula
després de les situacions que li toca
viure. El que és cert és que aquesta
Ola porta seguici i les xarxes més o
menys socials en van plenes tota la
setmana. Qui més qui més ha vist
una metàfora d’aquesta onada en
les anques de la senyoreta
fotografiada a la pàgina d’esports.
Què és? Que els autors són família
del Dr. Climent o que la xica va ser
el millor del partit?

Errada, o no?
Per cert, ja que parlem del surf de

la portada de La Veu de la setmana
passada, a vore que ho entenguem,
això del surf venia per la ola Nord

benicarlanda? Certament, els
tafaners, ens vam quedar una mica
amb la mosca darrera l’orella al
vore-ho. Primer, vam pensar si
serien les sigles d’alguna nova
associació, una nova empresa
turística,... però, al final, creiem, no
podria ser una errada ortogràfica?
No res,  com eixes que fan al web

del sabor? El que està clar és que
alguns ho dissimulen millor, o a
millor era això el que volien al ficar
les cursives però... com a l’interior
no les hi ha? Ai, la Ola i l’Ona. De
tota manera, segur, que pocs es van
assabentar... fins ara. Toca a tots,
inclosos els de La Veu.

Neteja algues
Diu que dimarts al matí una plaga

d’algues, d’eixes que de tant en tant
surten a la platja del Morrongo i la
deixen de color, va envair l’arena de
la platja benicarlanda. Sembla que
les màquines de la neteja van sortir,
ràpid, ràpid, a fer la seua feina
però... perill, ja estava plena de
banyistes. Ja se sap: jubilats que es
desperten enjorn i no tenen altra
faena i funcionaris d’un institut de
Castelló, que a l’hora del café
aprofiten per vindre a fer un banyet
mentre deixen els xiquets cantant la
taula del 9. Allí tens els operaris de
les màquines de la neteja fent mans
i mànegues, o ziga-zagues, que
diria Guardiola, per tal d’esquivar els
banyistes. Això sí, al final la van
deixar més neta que una patena. 

Sense més
L’altre dia un tafaner que anava

pel carrer va sentir, i vore, un fet
curiós. Ell anava passejant per
darrere de l’església, entrant a la

zona blava, allí on aparca tot quisqui
i només multen uns quants, i es va
adonar de com era de certa aquesta
afirmació. Resulta que va
presenciar com un municipal i una
dona discutien civilitzadament
perquè el primer li havia encolomat
una multa per aparcar on no es
podia. La persona en qüestió li va
indicar al policia que només s’havia
aturat un momentet, que havia anat
a buscar una cosa a casa i no havia
tardat ni cinc minuts. El policia, molt
correctament, li va fer saber que
aparcar allí era sancionable i per
això la multa de reglament. La dona
va acceptar la recepta però li va fer
vore al policia que allí hi havia
aparcats, també, dos vehicles que
estaven abans que ella i no tenien la
recepta del malagre. Llavors el
policia, tot ufanós ell, li va contestar
“ai senyora, a eixos no els la fiquem,
que no tenen seguro, ni res de res, i
després no paguen res, de res”. La
cara de la pobra dona era el reflex
del seu estat d’ànim que,
òbviament, no traduirem ací en
paraules. No res, que en aquest
país més val tindre la cara
cuirassada, ser un desaprensiu, un
malbaratador i xoriço, que un
ciutadà complidor que paga
religiosament els impostos. Fins i
tot, de tant en tant, et toca la loteria.

ve de la pàgina anterior
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El futur Corredor Mediterrani no suposarà una nova barrera
arquitectònica ni obligarà a fer expropiacions en el terme
municipal de Benicarló. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, va fer una crida a la tranquil·litat després de la
reunió que va mantenir amb la consellera d'Infraestructures,
Isabel Bonig, que li va informar dels detalls de la construcció
del corredor. “En el 2015 serà una realitat en aquesta zona,
però no serà necessari fer més expropiacions, ni tampoc
suposarà una nova barrera arquitectònica en el nostre terme
municipal”, va dir l'alcalde. I és que des que es va conèixer la
notícia de la construcció d'aquesta nova via de comunicació,
els ciutadans estaven inquiets per la possible repercussió que
tindria sobre el seu territori. Domingo va reconèixer que
“Benicarló està afectat” però va garantir que no es construiria
una nova barrera en el terme municipal atés que “de moment,
només es posarà un tercer carril”. L'alcalde va assegurar
sentir-se satisfet per les informacions recaptades en la seua
reunió amb Bonig ja que la ciutat disposarà d'un eix de
comunicació europeu proper a la població sense que
s'interpose en els seus quefers diaris. 

La gran amplitud del terme municipal, ja ha estat creuada
en diverses ocasions per diferents infraestructures de
comunicació. En concret, l’AP7, la via del tren, la N340 i el
desdoblament de la N340, que en aquests moments s'està
construint. L'ús intensiu que es fa de les terres de cultiu en tot
el terme municipal proporciona beneficis econòmics a un
ampli sector, que encara segueix constituint un dels puntales
financers de la ciutat. És per això que la ciutat veia amb recel
l'anunci del pas del Corredor mediterrani pel terme municipal,
máxime quan encara no s'han fet efectius els pagaments per
les expropiacions del desdoblament de la N340 malgrat que ja
s'han cedit els terrenys i, per tant, s'ha deixat de percebre

l’aprofitament econòmic de l'ús agrícola. De fet, al ple
municipal d’este mes es va acordar reclamar el pagament de
les indemnitzacions per les expropiacions de la variant N-340
al seu pas per Benicarló. Es farà mitjançant una moció
plenària unànime, que van presentar i van aprovar
conjuntament els tres grups polítics amb representació
municipal. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló va
recordar que “els propietaris no han cobrat encara, i això que
fa molt que van cedir els seus terrenys al ministeri perquè es
construïra el desdoblament”. 

Per la sessió plenària a més va passar la petició de la
reversió de la planta baixa de l'antic Centre de Salut. Les
instal·lacions, que van ser cedides en el seu moment a la
conselleria per a instal·lar l'antic ambulatori, han quedat
buides després de la inauguració del nou centre de salut. El
dictamen té com objectiu resoldre l'ús de la planta baixa en
favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social i
recuperar-lo per a ús propi. L'alcalde Marcelino Domingo, va
manifestar la voluntat de l'Ajuntament de donar cabuda en
aquest espai a les entitats socials que treballen en la ciutat i
deixar de pagar alguns lloguers que s'abonen en l'actualitat.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del Ple van ser l'aprovació
de les normes d'agermanament per a Benicarló, amb la
intenció de promoure les relacions amb altres poblacions i
propiciar l'intercanvi d'idees i la cooperació en les àrees
d'agricultura, social, cultural, comercial i turística. També
s'aprovarà la proposta d'agermanament amb la ciutat bretona
de Saint-Pol-de-Léon, amb qui Benicarló va iniciar l'any 2010
una relació basada sobretot en l'agricultura i en el cultiu de la
carxofa, però també en altres camps com el comerç, la
cultura, el turisme i l'educació. De fet, els alumnes de
Secundària d'ambdues poblacions ja han protagonitzat
intercanvis durant aquest passat hivern.

text NATÀLIA SANZ

CORREDOR MEDITERRANI SENSE EXPROPIACIONS NI BARRERES



Mr Potato

No, no és que la tinguem agafada
amb la web del regidor de la carxofa
Arín, però és que no hi ha setmana
que no en facen una de grossa. I
això que encara no sabem els
quartos que ens costa la broma
perquè si no, segurament podríem
fer-li un monogràfic tafaner. I és que,
després del “peix de dur”, que ens
havien encolomat, tan fàcil com era
dir peix de roca, doncs, tocava
canviar i han optat directament pel
castellà, para que todos nos

entiendan. Així, ara, han passat del
peix a la patata. Ara, el que no tenim
massa clar és si l’opció exclusiva
per la llengua que usa Rajoy a més
del gallec era per alguna raó... de
pes, o simplement perquè el
traductor no els funcionava bé i no
volien fer riure més. Però ni així! Ni
en castellano del suyo, són capaços
de fer les coses bé. Aquesta
setmana ens han presentat el “Mes
del... Patata y Rape de Benicarló”
(mireu la foto). No sabem si és que
tenen un problema greu de
concordança lingüística o que quan
canviaven el web devien estar
mirant una seqüència de Toy Story

protagonitzada per míster Potato.
Semblava impossible que es
pogueren superar però ho han fet...

perquè darrere de tot açò hi ha
aquella percepció que en unes
llengües es fan faltes i en altres no,
senzillament perquè tots la ignorem
per igual. Igual que hi ha qui veu
llengües rares i altres que no ho són
sense eixir del menjador de casa. És
el que passa quan les coses es fan
perquè sí, sense preparació, sense
fonament, per fer aparador però, en
realitat, ens la porten molt fluixa.

Sense res
No tindrem carretera a Peníscola,

no tindrem passeig sud; tindrem un
nyap al nord i  provisional. El
definitiu, quan acaben de pagar
Bankia, si queda algun raconet i si
abans no se l’emporta la ola nord de
la Veu de la setmana passada; no
tindrem escoles públiques, tot i que
l’alcalde diga que les preferisca; no

ens podrem posar dolents perquè,
tot i tenir nou CSI, ens fa falta
personal... i cal contractar-lo a la
Coxinxina, perquè és més barat... i
difícil d’entendre (així la gent no
torna). I ara els ha tocat als agüelets

del centre geriàtric que, d’ací dos
dies, els tocarà eixir al carrer a
prendre la fresca, com un centre de
dia, però de nit, més baratet. No
volem dir res de la resta de centres
dependents perquè tots estan igual:
pendents que la Barbaritat
Valenciana pague alguna cosa. O
que mossén Mariano ens il·lumine...
si amb el que li sobre de Bankia pot
encendre un cresol. 

Tres setmanes
Durant tres setmanes hem estat

traient el que ha estat el cas de la
font de la plaça del PP que, després
d’haver estat objecte de la desídia
municipal, ara ha estat restaurada
amb tots els honors. El problema
estava en el fet que si li hagueren fet
un mínim manteniment i no
l’hagueren deixada perdre —té
nassos que passara això tenint en
compte que està davant la seu
popular i els tafaners ho vam
denunciar un grapat de vegades—,
no hauria fet falta gastar-se els
pistrincs i haurien servit per a altres
coses més productives. Però,
llevades les tanques que
l’envoltaven fins a la setmana
passada, ací us presentem la nova
font PoPular, amb aigua inclosa... a
l’espera que torne a passar el
mateix que abans. De totes
maneres, ja tenim  una altra piscina

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Mare meua! Estic esglaiat. Des de
divendres passat, que em vaig
comprar aquest exemplar fins avui,
encara tinc tots els esfínters es estat
de guàrdia, es a dir, completament
tancats, per tal que no s’escape
alguna cosa desagradable. Si,
senyora Garcia, ja fa quatre dies que
no dormo, que les meues parpelles
són incapaces d’ajuntar-se. No hi ha
somnífer que no m’haja empassat, ja
me’ls conec tots i en totes les seues
possibles combinacions i fórmules. La
meua panxa sembla un niu de
sargantanes i les meues mans no
poden passar un fil per l’ull de l’agulla.
Em fan figa les cames i em tremolen
els genolls. Em passo tot el temps
mirant al darrere, als costats, per la
finestra, pel balcó, per forat del pany,
per la mateixa gatera... Això no és
viure, senyora meua. Jo no puc
aguantar més amb aquest neguit.
Espero que ben aviat ens puga donar
alguna informació més per tal que la
meua vida recupera el seu ritme o,
directament, se’n vaja a la merda.
Sense anar més lluny, aquesta nit, a
les quatre de la matinada, m’he voltat
tota la casa vint vegades. He repassat
tots els panys de portes i finestres, he
tancat varies vegades la porta, fins i
tot he posat un armari de tres portes al
darrere. No sé si els veïns se n’hauran
adonat, tot i que he sentit algú que
faltava a la mar d’un altre i deia no sé
què d’una mudança. Potser aquest veí
estava somniant. El que ja no sé si li
vull contar és la reacció de la meua
parella davant el meu comportament.

Només li diré una cosa que per a mi és
absolutament inexplicable: ahir mateix
va agafar els xiquets i un parell de
maletes i se’n va anar sense fer cas
de les meues súpliques relatives al
perill al qual s’exposava ella i la nostra
mainada. Ara estic sol a casa, amb les
finestres segellades amb fustes i les
portes ben barrades. Estic mort de
temor, no puc evitar-ho. No entra ni
una  mica de sol per cap forat, però
encara em queden existències de
menjar al rebost per a uns quants
dies. Espero que tot plegat tinga un
bon final i que no ens passe res.
Perquè diguem ona cosa, senyora
Garcia, vostè sap quan se n’anirà la
“Ola Nord”. Totes aquestes mesures
les he pres per precaució, perquè jo
tinc molta por a les coses esotèriques
i desconegudes, i aquesta és la més
gran a la que m’he hagut d’enfrontar a
llarg de la meua vida. Primer m’ho
vaig agafar una mica amb rexufla,
perquè sonava a fotesa. Però
després, quan he buscat al diccionari
la paraula....  no l’he trobat!!! I ací ha
començat el meu neguit, que ha anat
in crescendo fins a arribar a aquesta
situació. Per això li demano, li suplico,
li imploro, que em diga si “Ola” és un
acròstic d’alguna bèstia parda que ha
de vindre a menjar-nos a tots, o si
directament és el nom del monstre i si
podria ser parent de Gotzila, King
Kong o Alien. Només tinc clar que ve
del nord, però això no m’aclareix res.

Per això pateixo més pels veïns de
la costa nord del nostre poble que,
segons que acabo de llegir, han de
prendre algun tipus de decisió pel que
fa a allò que s’ha de fer a aquesta

zona del poble. Però com que tot el
que fa referència a temes d’urbanisme
s’escapa de la meua capacitat de
comprendre les coses, acabo de
prendre dues decisions. En primer
lloc, no escriuré res al respecte perquè
segurament posaré la pota. En segon
lloc, perquè seria l’enèsima vegada
que ho faria sobre la costa nord, que
ha ocupat més vegades la portada
d’aquesta revista que la Preysler la del
“Hola”. 

Eixos de les falles han aconseguit
reduir despeses, organitzar més actes
i, a més a més, encara els han sobrat
diners. Els haurien d’incorporar
directament a l’equip econòmic de
Rajoy, a vore si li ajuden a quadrar els
comptes i els ensenyen a treure el
màxim profit dels diners de tots. Diuen
que l’any vinent es celebra el quarantè
aniversari del naixement d’aquesta
tradició que es perd a la nit dels
temps. Jo em pregunto a mi mateix: el
naixement de les falles mereix una
celebració? Pel que fa a les fotos que
apareixen a la notícia, jo em pregunto:
com és que no se les han fet davant
d’una autèntica barraca valenciana de
les moltes que tenim pel terme?
Almenys haguessen pogut agafar una
d’eixes portes barraqueta que es
multipliquen pel poble allà pels mesos
de febrer i març, i posar-li un attrezzo
una mica més autèntic i tradicional.

No vull acabar sense donar-li la
més sincera enhorabona a la que serà
propera reina de les festes de
Benicarló, que tinga un bon regnat i
que li quede un bonic record de les
mateixes. 

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

AÇÒ FA FIGA!

Una nova modalitat de fiançament autonòmic està fent
furor al cap i casal del nostre país, al cau del nostre govern
valencià. Com les arques autonòmiques ja no tenen ni un
euro, els ajuntaments ja no poden ajudar a costejar més un
ens autonòmic insaciable i pervers, Don Mariano -que
només afluixa la mosca en comptagotes- i les entitats
bancàries -sobretot les caixes que depenien dels grups
polítics amb el seus assessors polítics que han dilapidat els
diners del seus xicotets estalviadors- que no donen crèdit,
ara toca, altra volta, fer un altre forat a la corretja dels
ciutadans, per si no estava prou foradada, amb el nou
sistema de finançament autonòmic del govern valencià: “jo
ofereixo, però tu pagues”.

A partir d’ara, si la cosa estava malament, anirà –si és
possible- a pitjor. Són les xicotetes i mitjanes empreses i els
autònoms, els que avancen els diners mitjançant els llibres
de text pagats per les llibreries, les receptes pagades per les
farmàcies, el cànon de sanejament de les aigües residuals
de depuradores no existents pagat per la ciutadania, el
material dels centres hospitalaris pagat pels xicotets
proveïdors (que els grans ja no els serveixen)... Aquests són
els que  possibiliten que aquest país no s’ature. 

Aquest és el nou, i últim i revolucionari, model de
finançament autonòmic: tots plegats som la  “Financera

Impersonal Gratuïta Autonòmica”, per les seues sigles FIGA,
que és precisament el que estan fent els fonaments
d’aquesta estructura de poder corrupta i balafiadora que ha
sigut en els darrers anys la nostra Administració
autonòmica.

Ara, la cosa ja ha arribat a tals extrems que, fins i tot els
més desfavorits de la societat, la gent gran i els
discapacitats, depenents de centres municipals (centres que
fa anys que haurien d’haver passat a mans de la
Generalitat)  poden quedar-se sense atenció atés que la
nostra Administració autonòmica  no paga ni les minses
subvencions que té acordades. S’obliga així  a endeutar-se,
encara més, a ajuntaments i ciutadans per a cobrir un servei
imprescindible.

I és que l’ens autonòmic, per culpa d’aquesta classe
política governant, s’ha convertit en un pou sense fons on
l’amiguisme, l’endollisme, les corrupteles i el balafiament
dels recursos públics, deixen la cova d’Ali Baba i els
quaranta lladres com si foren les germanetes de la caritat.

Però el curiós de tot açò és que la societat, sembla estar
tan aborrallonada que, fins i tot, ho accepta com un mal
“típic”, intrínsec, de la nostra democràcia. Ni a les
repúbliques bananeres els deixarien fer el que ací s’ha fet.

I mentrestant, com si ploguera, els nostres polítics locals
callen –còmplices?, covards?, ignorants?- i demanen
préstecs. O és que estem nosaltres equivocats? 

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
laveubenicarlo@terra.es

Administració, subscripcions

© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004

Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2

12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

836
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

Carxofa: Espai deixat intencionadament en blanc.

Panissola: per a la Conselleria d'Infraestructures per deixar-nos -una vegada més- amb el cul a l'aire
respecte a les promeses electorals i les necessitats d'infraestructures a Benicarló i comarca. A la Veu de
fa dos setmanes, ja va sortir, ara vorem si Marcelino s’ho agafa seriosament i dimiteix o planta la tenda de
campanya davant la casa de la consellera fins que li faça complir la seua promesa electoral... recíproca.

CARXOFA I PANISSOLA

Amoralitat i rapinya: més vergonya
i més impunitat?

L’alçament del secret del sumari en la
causa de les ajudes a ONG ha tingut el
mateix efecte que si haguérem destapat
la trapa d’una claveguera: fa tanta pudor
que ens podríem asfixiar aguantant la
respiració. La coincidència en el temps
d’aquesta causa judicial amb la
declaració de l’exalcalde de Manises, i
expresident d’Emarsa, Enrique Crespo
–que acusa morts en descàrrec seu!–,
ha acabat d’abocar les despulles de la
decència moral al pou cec de la
democràcia tal com l’entenen els
dirigents populars. En efecte, quan
encara estem esquivant les aigües
pudents de la depuradora de Pinedo,
ens hem assabentat que els
responsables polítics, els alts càrrecs de
l’Administració valenciana i els
empresaris relacionats amb les ajudes
públiques al tercer món no solament
demostren posseir una gran habilitat en
pràctiques il·lícites i il·legals, sinó que
arriben a mostrar una baixesa moral
sense parangó. 

Esgarrifa llegir les converses entre
aquests aspirants a capo de la màfia
amb referències xenòfobes, que palesen
el veritable interés dels màxims
responsables de la Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania i els seus socis
en el negoci: traure rèdit de la misèria.
Amoralitat i rapinya amb noms de

càrrecs públics! Per això, és del tot
incomprensible que el president dels
valencians no haja cessat de manera
fulminant l’exconseller i actual portaveu
del grup parlamentari Popular a les Corts
Valencianes, que es pot escudar en la
presumpció d’innocència fins al dia del
Judici Final, però que queda èticament
inhabilitat com a representant públic pel
simple fet d’ocupar el cim de
l’organigrama imputat!

El diàleg entre dos dels imputats en
què al·ludeixen a la diputada de
Compromís a les Corts, Mireia Mollà,
assoleix un grau de violència verbal tan
brutal que horroritza pensar que aquesta
gent gestionava l’ajuda a països
empobrits, delmats per la fam i la
malaltia, i víctimes potencials d’una
avarícia sense límits.

Fins fa poc, els valencians hem hagut
de suportar la vergonya de tindre un
president que actuava com un il·luminat,
cregut de posseir la capacitat per a
predir l’adveniment de l’edén a la nostra
terra. La caiguda de l’emperador va
deixar al descobert no solament la nuesa
de la seua consciència, sinó també, i
sobretot, la brutícia sobre la qual s’havia
edificat la imatge portentosa i brillant
d’esta, nuestra Comunidad. L’enèsim
(que no últim) capítol de corrupció,
saqueig, dilapidació i furt a les arques
públiques de les institucions valencianes
ens mostra com el càncer s’ha propagat
fins a extrems encara inèdits, com la
xenofòbia i la violència sexual.

I a pesar d’haver tingut l’oportunitat de
reprovar públicament i oberta aquests
comportaments del tot inadmissibles, el
PP valencià continua mostrant un grau
de permissibilitat amb la corrupció que
no es correspon amb la recta moral de
què fan gala sempre que poden els seus
dirigents. De fet, el mateix Blasco ha
impedit que prosperara una proposta de
Compromís per la qual les Corts
condemnen la conversa entre els
imputats en què es refereixen, en termes
totalment escabrosos, a Mireia Mollà.
Contradictori, si més no, que un partit
que apel·la seguit seguit a votar en
consciència ara la deixe de banda per no
trencar la disciplina de vot. Ni que siga
per descarregar la consciència!

Si la societat valenciana no és capaç
de rebutjar obertament la podridura en
què han submergit les nostres
institucions precisament els encarregats
de gestionar els serveis públics i
d’administrar els nostres diners –a qui
s’ha de presumir, per l’autoritat que els
han atorgat els seus conciutadans, una
manera de procedir conscient i
responsable–, estem abocats al fracàs
col·lectiu més absolut. Només el retorn a
un comportament ètic i cívic ens pot
salvar d’aquest marasme indesitjable.

Nathalie Torres, 

butlletí de la Fundació NEXE

4/6/2012

Dimecres 13
19.00 h Inauguració de l'exposició de fotografia

submarina i de paisatge

«Dos visions del Mar», de Ximo

Foix 
(fins a l'11 de juliol). 

Edifici Gòtic. 
Organitza: Regidoria de Cultura.
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AÇÒ FA FIGA!

Una nova modalitat de fiançament autonòmic està fent
furor al cap i casal del nostre país, al cau del nostre govern
valencià. Com les arques autonòmiques ja no tenen ni un
euro, els ajuntaments ja no poden ajudar a costejar més un
ens autonòmic insaciable i pervers, Don Mariano -que
només afluixa la mosca en comptagotes- i les entitats
bancàries -sobretot les caixes que depenien dels grups
polítics amb el seus assessors polítics que han dilapidat els
diners del seus xicotets estalviadors- que no donen crèdit,
ara toca, altra volta, fer un altre forat a la corretja dels
ciutadans, per si no estava prou foradada, amb el nou
sistema de finançament autonòmic del govern valencià: “jo
ofereixo, però tu pagues”.

A partir d’ara, si la cosa estava malament, anirà –si és
possible- a pitjor. Són les xicotetes i mitjanes empreses i els
autònoms, els que avancen els diners mitjançant els llibres
de text pagats per les llibreries, les receptes pagades per les
farmàcies, el cànon de sanejament de les aigües residuals
de depuradores no existents pagat per la ciutadania, el
material dels centres hospitalaris pagat pels xicotets
proveïdors (que els grans ja no els serveixen)... Aquests són
els que  possibiliten que aquest país no s’ature. 

Aquest és el nou, i últim i revolucionari, model de
finançament autonòmic: tots plegats som la  “Financera

Impersonal Gratuïta Autonòmica”, per les seues sigles FIGA,
que és precisament el que estan fent els fonaments
d’aquesta estructura de poder corrupta i balafiadora que ha
sigut en els darrers anys la nostra Administració
autonòmica.

Ara, la cosa ja ha arribat a tals extrems que, fins i tot els
més desfavorits de la societat, la gent gran i els
discapacitats, depenents de centres municipals (centres que
fa anys que haurien d’haver passat a mans de la
Generalitat)  poden quedar-se sense atenció atés que la
nostra Administració autonòmica  no paga ni les minses
subvencions que té acordades. S’obliga així  a endeutar-se,
encara més, a ajuntaments i ciutadans per a cobrir un servei
imprescindible.

I és que l’ens autonòmic, per culpa d’aquesta classe
política governant, s’ha convertit en un pou sense fons on
l’amiguisme, l’endollisme, les corrupteles i el balafiament
dels recursos públics, deixen la cova d’Ali Baba i els
quaranta lladres com si foren les germanetes de la caritat.

Però el curiós de tot açò és que la societat, sembla estar
tan aborrallonada que, fins i tot, ho accepta com un mal
“típic”, intrínsec, de la nostra democràcia. Ni a les
repúbliques bananeres els deixarien fer el que ací s’ha fet.

I mentrestant, com si ploguera, els nostres polítics locals
callen –còmplices?, covards?, ignorants?- i demanen
préstecs. O és que estem nosaltres equivocats? 
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Carxofa: Espai deixat intencionadament en blanc.

Panissola: per a la Conselleria d'Infraestructures per deixar-nos -una vegada més- amb el cul a l'aire
respecte a les promeses electorals i les necessitats d'infraestructures a Benicarló i comarca. A la Veu de
fa dos setmanes, ja va sortir, ara vorem si Marcelino s’ho agafa seriosament i dimiteix o planta la tenda de
campanya davant la casa de la consellera fins que li faça complir la seua promesa electoral... recíproca.

CARXOFA I PANISSOLA

Amoralitat i rapinya: més vergonya
i més impunitat?

L’alçament del secret del sumari en la
causa de les ajudes a ONG ha tingut el
mateix efecte que si haguérem destapat
la trapa d’una claveguera: fa tanta pudor
que ens podríem asfixiar aguantant la
respiració. La coincidència en el temps
d’aquesta causa judicial amb la
declaració de l’exalcalde de Manises, i
expresident d’Emarsa, Enrique Crespo
–que acusa morts en descàrrec seu!–,
ha acabat d’abocar les despulles de la
decència moral al pou cec de la
democràcia tal com l’entenen els
dirigents populars. En efecte, quan
encara estem esquivant les aigües
pudents de la depuradora de Pinedo,
ens hem assabentat que els
responsables polítics, els alts càrrecs de
l’Administració valenciana i els
empresaris relacionats amb les ajudes
públiques al tercer món no solament
demostren posseir una gran habilitat en
pràctiques il·lícites i il·legals, sinó que
arriben a mostrar una baixesa moral
sense parangó. 

Esgarrifa llegir les converses entre
aquests aspirants a capo de la màfia
amb referències xenòfobes, que palesen
el veritable interés dels màxims
responsables de la Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania i els seus socis
en el negoci: traure rèdit de la misèria.
Amoralitat i rapinya amb noms de

càrrecs públics! Per això, és del tot
incomprensible que el president dels
valencians no haja cessat de manera
fulminant l’exconseller i actual portaveu
del grup parlamentari Popular a les Corts
Valencianes, que es pot escudar en la
presumpció d’innocència fins al dia del
Judici Final, però que queda èticament
inhabilitat com a representant públic pel
simple fet d’ocupar el cim de
l’organigrama imputat!

El diàleg entre dos dels imputats en
què al·ludeixen a la diputada de
Compromís a les Corts, Mireia Mollà,
assoleix un grau de violència verbal tan
brutal que horroritza pensar que aquesta
gent gestionava l’ajuda a països
empobrits, delmats per la fam i la
malaltia, i víctimes potencials d’una
avarícia sense límits.

Fins fa poc, els valencians hem hagut
de suportar la vergonya de tindre un
president que actuava com un il·luminat,
cregut de posseir la capacitat per a
predir l’adveniment de l’edén a la nostra
terra. La caiguda de l’emperador va
deixar al descobert no solament la nuesa
de la seua consciència, sinó també, i
sobretot, la brutícia sobre la qual s’havia
edificat la imatge portentosa i brillant
d’esta, nuestra Comunidad. L’enèsim
(que no últim) capítol de corrupció,
saqueig, dilapidació i furt a les arques
públiques de les institucions valencianes
ens mostra com el càncer s’ha propagat
fins a extrems encara inèdits, com la
xenofòbia i la violència sexual.

I a pesar d’haver tingut l’oportunitat de
reprovar públicament i oberta aquests
comportaments del tot inadmissibles, el
PP valencià continua mostrant un grau
de permissibilitat amb la corrupció que
no es correspon amb la recta moral de
què fan gala sempre que poden els seus
dirigents. De fet, el mateix Blasco ha
impedit que prosperara una proposta de
Compromís per la qual les Corts
condemnen la conversa entre els
imputats en què es refereixen, en termes
totalment escabrosos, a Mireia Mollà.
Contradictori, si més no, que un partit
que apel·la seguit seguit a votar en
consciència ara la deixe de banda per no
trencar la disciplina de vot. Ni que siga
per descarregar la consciència!

Si la societat valenciana no és capaç
de rebutjar obertament la podridura en
què han submergit les nostres
institucions precisament els encarregats
de gestionar els serveis públics i
d’administrar els nostres diners –a qui
s’ha de presumir, per l’autoritat que els
han atorgat els seus conciutadans, una
manera de procedir conscient i
responsable–, estem abocats al fracàs
col·lectiu més absolut. Només el retorn a
un comportament ètic i cívic ens pot
salvar d’aquest marasme indesitjable.

Nathalie Torres, 

butlletí de la Fundació NEXE

4/6/2012

Dimecres 13
19.00 h Inauguració de l'exposició de fotografia

submarina i de paisatge

«Dos visions del Mar», de Ximo

Foix 
(fins a l'11 de juliol). 

Edifici Gòtic. 
Organitza: Regidoria de Cultura.



Mr Potato

No, no és que la tinguem agafada
amb la web del regidor de la carxofa
Arín, però és que no hi ha setmana
que no en facen una de grossa. I
això que encara no sabem els
quartos que ens costa la broma
perquè si no, segurament podríem
fer-li un monogràfic tafaner. I és que,
després del “peix de dur”, que ens
havien encolomat, tan fàcil com era
dir peix de roca, doncs, tocava
canviar i han optat directament pel
castellà, para que todos nos

entiendan. Així, ara, han passat del
peix a la patata. Ara, el que no tenim
massa clar és si l’opció exclusiva
per la llengua que usa Rajoy a més
del gallec era per alguna raó... de
pes, o simplement perquè el
traductor no els funcionava bé i no
volien fer riure més. Però ni així! Ni
en castellano del suyo, són capaços
de fer les coses bé. Aquesta
setmana ens han presentat el “Mes
del... Patata y Rape de Benicarló”
(mireu la foto). No sabem si és que
tenen un problema greu de
concordança lingüística o que quan
canviaven el web devien estar
mirant una seqüència de Toy Story

protagonitzada per míster Potato.
Semblava impossible que es
pogueren superar però ho han fet...

perquè darrere de tot açò hi ha
aquella percepció que en unes
llengües es fan faltes i en altres no,
senzillament perquè tots la ignorem
per igual. Igual que hi ha qui veu
llengües rares i altres que no ho són
sense eixir del menjador de casa. És
el que passa quan les coses es fan
perquè sí, sense preparació, sense
fonament, per fer aparador però, en
realitat, ens la porten molt fluixa.

Sense res
No tindrem carretera a Peníscola,

no tindrem passeig sud; tindrem un
nyap al nord i  provisional. El
definitiu, quan acaben de pagar
Bankia, si queda algun raconet i si
abans no se l’emporta la ola nord de
la Veu de la setmana passada; no
tindrem escoles públiques, tot i que
l’alcalde diga que les preferisca; no

ens podrem posar dolents perquè,
tot i tenir nou CSI, ens fa falta
personal... i cal contractar-lo a la
Coxinxina, perquè és més barat... i
difícil d’entendre (així la gent no
torna). I ara els ha tocat als agüelets

del centre geriàtric que, d’ací dos
dies, els tocarà eixir al carrer a
prendre la fresca, com un centre de
dia, però de nit, més baratet. No
volem dir res de la resta de centres
dependents perquè tots estan igual:
pendents que la Barbaritat
Valenciana pague alguna cosa. O
que mossén Mariano ens il·lumine...
si amb el que li sobre de Bankia pot
encendre un cresol. 

Tres setmanes
Durant tres setmanes hem estat

traient el que ha estat el cas de la
font de la plaça del PP que, després
d’haver estat objecte de la desídia
municipal, ara ha estat restaurada
amb tots els honors. El problema
estava en el fet que si li hagueren fet
un mínim manteniment i no
l’hagueren deixada perdre —té
nassos que passara això tenint en
compte que està davant la seu
popular i els tafaners ho vam
denunciar un grapat de vegades—,
no hauria fet falta gastar-se els
pistrincs i haurien servit per a altres
coses més productives. Però,
llevades les tanques que
l’envoltaven fins a la setmana
passada, ací us presentem la nova
font PoPular, amb aigua inclosa... a
l’espera que torne a passar el
mateix que abans. De totes
maneres, ja tenim  una altra piscina

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Mare meua! Estic esglaiat. Des de
divendres passat, que em vaig
comprar aquest exemplar fins avui,
encara tinc tots els esfínters es estat
de guàrdia, es a dir, completament
tancats, per tal que no s’escape
alguna cosa desagradable. Si,
senyora Garcia, ja fa quatre dies que
no dormo, que les meues parpelles
són incapaces d’ajuntar-se. No hi ha
somnífer que no m’haja empassat, ja
me’ls conec tots i en totes les seues
possibles combinacions i fórmules. La
meua panxa sembla un niu de
sargantanes i les meues mans no
poden passar un fil per l’ull de l’agulla.
Em fan figa les cames i em tremolen
els genolls. Em passo tot el temps
mirant al darrere, als costats, per la
finestra, pel balcó, per forat del pany,
per la mateixa gatera... Això no és
viure, senyora meua. Jo no puc
aguantar més amb aquest neguit.
Espero que ben aviat ens puga donar
alguna informació més per tal que la
meua vida recupera el seu ritme o,
directament, se’n vaja a la merda.
Sense anar més lluny, aquesta nit, a
les quatre de la matinada, m’he voltat
tota la casa vint vegades. He repassat
tots els panys de portes i finestres, he
tancat varies vegades la porta, fins i
tot he posat un armari de tres portes al
darrere. No sé si els veïns se n’hauran
adonat, tot i que he sentit algú que
faltava a la mar d’un altre i deia no sé
què d’una mudança. Potser aquest veí
estava somniant. El que ja no sé si li
vull contar és la reacció de la meua
parella davant el meu comportament.

Només li diré una cosa que per a mi és
absolutament inexplicable: ahir mateix
va agafar els xiquets i un parell de
maletes i se’n va anar sense fer cas
de les meues súpliques relatives al
perill al qual s’exposava ella i la nostra
mainada. Ara estic sol a casa, amb les
finestres segellades amb fustes i les
portes ben barrades. Estic mort de
temor, no puc evitar-ho. No entra ni
una  mica de sol per cap forat, però
encara em queden existències de
menjar al rebost per a uns quants
dies. Espero que tot plegat tinga un
bon final i que no ens passe res.
Perquè diguem ona cosa, senyora
Garcia, vostè sap quan se n’anirà la
“Ola Nord”. Totes aquestes mesures
les he pres per precaució, perquè jo
tinc molta por a les coses esotèriques
i desconegudes, i aquesta és la més
gran a la que m’he hagut d’enfrontar a
llarg de la meua vida. Primer m’ho
vaig agafar una mica amb rexufla,
perquè sonava a fotesa. Però
després, quan he buscat al diccionari
la paraula....  no l’he trobat!!! I ací ha
començat el meu neguit, que ha anat
in crescendo fins a arribar a aquesta
situació. Per això li demano, li suplico,
li imploro, que em diga si “Ola” és un
acròstic d’alguna bèstia parda que ha
de vindre a menjar-nos a tots, o si
directament és el nom del monstre i si
podria ser parent de Gotzila, King
Kong o Alien. Només tinc clar que ve
del nord, però això no m’aclareix res.

Per això pateixo més pels veïns de
la costa nord del nostre poble que,
segons que acabo de llegir, han de
prendre algun tipus de decisió pel que
fa a allò que s’ha de fer a aquesta

zona del poble. Però com que tot el
que fa referència a temes d’urbanisme
s’escapa de la meua capacitat de
comprendre les coses, acabo de
prendre dues decisions. En primer
lloc, no escriuré res al respecte perquè
segurament posaré la pota. En segon
lloc, perquè seria l’enèsima vegada
que ho faria sobre la costa nord, que
ha ocupat més vegades la portada
d’aquesta revista que la Preysler la del
“Hola”. 

Eixos de les falles han aconseguit
reduir despeses, organitzar més actes
i, a més a més, encara els han sobrat
diners. Els haurien d’incorporar
directament a l’equip econòmic de
Rajoy, a vore si li ajuden a quadrar els
comptes i els ensenyen a treure el
màxim profit dels diners de tots. Diuen
que l’any vinent es celebra el quarantè
aniversari del naixement d’aquesta
tradició que es perd a la nit dels
temps. Jo em pregunto a mi mateix: el
naixement de les falles mereix una
celebració? Pel que fa a les fotos que
apareixen a la notícia, jo em pregunto:
com és que no se les han fet davant
d’una autèntica barraca valenciana de
les moltes que tenim pel terme?
Almenys haguessen pogut agafar una
d’eixes portes barraqueta que es
multipliquen pel poble allà pels mesos
de febrer i març, i posar-li un attrezzo
una mica més autèntic i tradicional.

No vull acabar sense donar-li la
més sincera enhorabona a la que serà
propera reina de les festes de
Benicarló, que tinga un bon regnat i
que li quede un bonic record de les
mateixes. 

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

text EL LECTOR



on començar o acabar les festes. Li
han posat també tessel·les blavetes
d’aquelles que conviden tant a fer
un banyet.

Surfpper
Els tafaners ens hem assabentat

que, després de la portada de la
setmana passada, s’ha desfermat
una bogeria surfera a les files del
govern popular benicarlando que
pot superar la millor platja de la
costa gaditana. Així, tenim entès,
que, encapçalats pel regidor
d’urbanisme, López,  que ha estat el
primer en apujar-se a la Ola Nord
benicarlanda, ja s’està pensant a
buscar un nou enfocament a les
obres que, en un futur esperem no
massa llunyà, poden convertir
aquella zona en la surferia nacional
per antonomàsia. Sabem també que
a les files socialistes, la cap de
l’oposició, Miralles , tampoc no voria
malament això de la promoció
surfera. Fins i tot hem sabut que és
una gran amant de surfejar. El que
no sabem encara és si el nostre
alcalde pujarà o baixarà  de la Taula
després de les situacions que li toca
viure. El que és cert és que aquesta
Ola porta seguici i les xarxes més o
menys socials en van plenes tota la
setmana. Qui més qui més ha vist
una metàfora d’aquesta onada en
les anques de la senyoreta
fotografiada a la pàgina d’esports.
Què és? Que els autors són família
del Dr. Climent o que la xica va ser
el millor del partit?

Errada, o no?
Per cert, ja que parlem del surf de

la portada de La Veu de la setmana
passada, a vore que ho entenguem,
això del surf venia per la ola Nord

benicarlanda? Certament, els
tafaners, ens vam quedar una mica
amb la mosca darrera l’orella al
vore-ho. Primer, vam pensar si
serien les sigles d’alguna nova
associació, una nova empresa
turística,... però, al final, creiem, no
podria ser una errada ortogràfica?
No res,  com eixes que fan al web

del sabor? El que està clar és que
alguns ho dissimulen millor, o a
millor era això el que volien al ficar
les cursives però... com a l’interior
no les hi ha? Ai, la Ola i l’Ona. De
tota manera, segur, que pocs es van
assabentar... fins ara. Toca a tots,
inclosos els de La Veu.

Neteja algues
Diu que dimarts al matí una plaga

d’algues, d’eixes que de tant en tant
surten a la platja del Morrongo i la
deixen de color, va envair l’arena de
la platja benicarlanda. Sembla que
les màquines de la neteja van sortir,
ràpid, ràpid, a fer la seua feina
però... perill, ja estava plena de
banyistes. Ja se sap: jubilats que es
desperten enjorn i no tenen altra
faena i funcionaris d’un institut de
Castelló, que a l’hora del café
aprofiten per vindre a fer un banyet
mentre deixen els xiquets cantant la
taula del 9. Allí tens els operaris de
les màquines de la neteja fent mans
i mànegues, o ziga-zagues, que
diria Guardiola, per tal d’esquivar els
banyistes. Això sí, al final la van
deixar més neta que una patena. 

Sense més
L’altre dia un tafaner que anava

pel carrer va sentir, i vore, un fet
curiós. Ell anava passejant per
darrere de l’església, entrant a la

zona blava, allí on aparca tot quisqui
i només multen uns quants, i es va
adonar de com era de certa aquesta
afirmació. Resulta que va
presenciar com un municipal i una
dona discutien civilitzadament
perquè el primer li havia encolomat
una multa per aparcar on no es
podia. La persona en qüestió li va
indicar al policia que només s’havia
aturat un momentet, que havia anat
a buscar una cosa a casa i no havia
tardat ni cinc minuts. El policia, molt
correctament, li va fer saber que
aparcar allí era sancionable i per
això la multa de reglament. La dona
va acceptar la recepta però li va fer
vore al policia que allí hi havia
aparcats, també, dos vehicles que
estaven abans que ella i no tenien la
recepta del malagre. Llavors el
policia, tot ufanós ell, li va contestar
“ai senyora, a eixos no els la fiquem,
que no tenen seguro, ni res de res, i
després no paguen res, de res”. La
cara de la pobra dona era el reflex
del seu estat d’ànim que,
òbviament, no traduirem ací en
paraules. No res, que en aquest
país més val tindre la cara
cuirassada, ser un desaprensiu, un
malbaratador i xoriço, que un
ciutadà complidor que paga
religiosament els impostos. Fins i
tot, de tant en tant, et toca la loteria.

ve de la pàgina anterior
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El futur Corredor Mediterrani no suposarà una nova barrera
arquitectònica ni obligarà a fer expropiacions en el terme
municipal de Benicarló. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, va fer una crida a la tranquil·litat després de la
reunió que va mantenir amb la consellera d'Infraestructures,
Isabel Bonig, que li va informar dels detalls de la construcció
del corredor. “En el 2015 serà una realitat en aquesta zona,
però no serà necessari fer més expropiacions, ni tampoc
suposarà una nova barrera arquitectònica en el nostre terme
municipal”, va dir l'alcalde. I és que des que es va conèixer la
notícia de la construcció d'aquesta nova via de comunicació,
els ciutadans estaven inquiets per la possible repercussió que
tindria sobre el seu territori. Domingo va reconèixer que
“Benicarló està afectat” però va garantir que no es construiria
una nova barrera en el terme municipal atés que “de moment,
només es posarà un tercer carril”. L'alcalde va assegurar
sentir-se satisfet per les informacions recaptades en la seua
reunió amb Bonig ja que la ciutat disposarà d'un eix de
comunicació europeu proper a la població sense que
s'interpose en els seus quefers diaris. 

La gran amplitud del terme municipal, ja ha estat creuada
en diverses ocasions per diferents infraestructures de
comunicació. En concret, l’AP7, la via del tren, la N340 i el
desdoblament de la N340, que en aquests moments s'està
construint. L'ús intensiu que es fa de les terres de cultiu en tot
el terme municipal proporciona beneficis econòmics a un
ampli sector, que encara segueix constituint un dels puntales
financers de la ciutat. És per això que la ciutat veia amb recel
l'anunci del pas del Corredor mediterrani pel terme municipal,
máxime quan encara no s'han fet efectius els pagaments per
les expropiacions del desdoblament de la N340 malgrat que ja
s'han cedit els terrenys i, per tant, s'ha deixat de percebre

l’aprofitament econòmic de l'ús agrícola. De fet, al ple
municipal d’este mes es va acordar reclamar el pagament de
les indemnitzacions per les expropiacions de la variant N-340
al seu pas per Benicarló. Es farà mitjançant una moció
plenària unànime, que van presentar i van aprovar
conjuntament els tres grups polítics amb representació
municipal. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló va
recordar que “els propietaris no han cobrat encara, i això que
fa molt que van cedir els seus terrenys al ministeri perquè es
construïra el desdoblament”. 

Per la sessió plenària a més va passar la petició de la
reversió de la planta baixa de l'antic Centre de Salut. Les
instal·lacions, que van ser cedides en el seu moment a la
conselleria per a instal·lar l'antic ambulatori, han quedat
buides després de la inauguració del nou centre de salut. El
dictamen té com objectiu resoldre l'ús de la planta baixa en
favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social i
recuperar-lo per a ús propi. L'alcalde Marcelino Domingo, va
manifestar la voluntat de l'Ajuntament de donar cabuda en
aquest espai a les entitats socials que treballen en la ciutat i
deixar de pagar alguns lloguers que s'abonen en l'actualitat.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del Ple van ser l'aprovació
de les normes d'agermanament per a Benicarló, amb la
intenció de promoure les relacions amb altres poblacions i
propiciar l'intercanvi d'idees i la cooperació en les àrees
d'agricultura, social, cultural, comercial i turística. També
s'aprovarà la proposta d'agermanament amb la ciutat bretona
de Saint-Pol-de-Léon, amb qui Benicarló va iniciar l'any 2010
una relació basada sobretot en l'agricultura i en el cultiu de la
carxofa, però també en altres camps com el comerç, la
cultura, el turisme i l'educació. De fet, els alumnes de
Secundària d'ambdues poblacions ja han protagonitzat
intercanvis durant aquest passat hivern.

text NATÀLIA SANZ

CORREDOR MEDITERRANI SENSE EXPROPIACIONS NI BARRERES
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El passat dissabte 2 de Juny
la Coral Polifònica
Benicarlanda varem celebrar el
XXIIIe Aplec Cant a les
Comarques. 

Aquesta vegada les corals
convidades sigueren el Cor da
Capo de Benicarló dirigit per Mari
Carmen Gellida  i la Coral
Industrial de Sabadell., dirigida
per Enric Fernandez, amb la
col·laboració, com a directora
invitada, de Maria Calzada.

Varem aprofitar aquest
esdeveniment per fer un sentit i
merescut homenatge al Senyor
Ramon Paris, un dels fundadors i
cantaire molts anys, peça clau de
la nostra associació que amb el
seu tarannà conciliador i dialogant
sempre ens ha donat bons
consells per arribar a fer 60 anys. Un home savi al que hem
volgut dedicar aquest concert  on hem tingut representada  de
manera simbòlica la joventut del Cor Da Capo i la veterania
dels 125 anys, que donen per moltes histories, de la coral
sabadellenca. 

I nosaltres en mig per organitzar esdeveniments com
aquest, que facin gaudir al nostre public de uns moments de
bona musica. Com va dir la nostra presidenta, amb aquestes
reunions de cors que compartim amb la gent que acudeix als
concerts,  pretenem fer poble i país. I també divertir-nos, es
clar ! que de patiments  ja en tenim prou .

Repertori modern i amb molta tècnica el que ens va oferir el
Cor Da Capo, tradició de musica vocal catalana en la
Industrial, i com sempre... tot el cor damunt del escenari en la
interpretació de la Coral Polifònica. Estrenàrem dues noves
peces, la cançó a Mahalta de Lluís Llach i la Cançó de les
Mans de Raimon.  Molta gent, i molt entregada al Magatzem
de Mar on ens sentim ja com a casa a pesar de haver-se
habilitat com a sala de concerts nomes fa un any.

Després  el soparet de costum preparat amb molta cura
pels companys coralistes i festeta, ja mes relaxats. El dia
següent els companys de Sabadell visitaren un dels nostres
mes estimats tresors: el poblat ibèric del Puig,  i gaudiren de
un dinar de germanor abans de tornar cap a Sabadell amb la
promesa de que els hi tornarem la visita.

Doncs ja veieu que no parem. Ara fins a l'altra, que es la
trobada de Cors infantils a el dia 16 de juny a les 20 h a
L'Església Vella de Xert on hi participara la Nostra Coral
Petiquillo amb la Coral infantil Misericòrdia de Vinaròs i les
Veus blanques de Xert- Ja ho sabeu, dissabte 16:  una volteta
pels encisadors carrers medievals de Xert i després a sentir
els nostres "angelets" cantant. 

text i foto CPB

XXIIIe Aplec Cant a les Comarques

(I)RESPONSABLES  

El govern de Rajoy passarà a la història com una colla
d’irresponsables –al què alguns i algunes afegeixen la
seua incompetència manifesta-, que palesa el què ja era
una evidència: no tenen programa i només han aconseguit
accedir al poder pel desgast que els mercats –d’una
banda- i l’assetjament parlamentari i mediàtic –de l’altra-
han sotmès al gabinet de Rodríguez Zapatero.

Vegeu, si no, el desprestigi que s’ha aconseguit amb les
mesures per (des)controlar la banca –amb el “summum” de
la nacionalització de  bankia-, que ha fet denunciar al
director del BCE que les coses s’han fet de la pitjor forma
possible.

Don Mariano faria bé en reconèixer-ho, demanar
disculpes a la ciutadania i dimitir per incompetent i
presumptuós. Eleccions generals ja! 

Marc Antoni Adell

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) ha publicat l'oferta definitiva
dels cursos d'estiu a Benicarló. Finalment, s'impartiran dos
cursos d'anglés i un d'italià. La matrícula es pot formalitzar fins
al 3 de juny. Aquest estiu, l'aulari de Benicarló de l'EOI
impartirà cursos intensius d'anglés i italià, organitzats per l'EOI
Castelló amb la col·laboració de la Societat de Professors
SOPROF-EOI. Finalment, d'acord amb la demanda, l'aulari de
Benicarló oferirà dos cursos d'anglés, un de nivell bàsic (A2) i
un de nivell intermedi (B1), i un curs d'italià de nivell iniciació
plus (A0/A1). Les classes es donaran a l'IES Joan Coromines
de 10 a 13 hores. Les persones que ja han fet la preinscripció
poden formalitzar la matrícula fins al 3 de juny, seguint les
indicacions que es troben al web de l'EOI. L'11 de juny es
publicaran les vacants, en cas que no formalitzen la matrícula
totes les persones inscrites.

text NATÀLIA SANZ

CURSOS INTENSIUS D'ANGLÉS I ITALIÀ PER A AQUEST ESTIU
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LOCAL OPINIÓ

El Grup de Música i Danses La Sotà recuperarà balls i
músiques típiques del Corpus benicarlando en la
processó del diumenge de Copus. 

En concret, els treballs de restauració s'han encaminat a la
incorporació de músiques que s'han deixat d'interpretar en la
processó “fa més de trenta anys”, com va assenyalar Pere
Gumbau, membre de la junta directiva de l'entitat. El seguici
procesional que compon el sèquit que tradicionalment
formava part del Corpus de Benicarló estarà integrat, gràcies
al treball d'investigació realitzat per La Sotà, pel “ball de
gitanetes, el de arquets i el de la jota, al que ja es va afegir en
Falles el de les cintes per a enriquir el conjunt”. Les
coreografies van ser recomposades per a acompanyar la
música de la Dansà que es conservava en algunes partitures.
Però ara, les variacions de la Dansà de Benicarló
salvaguardades per l'investigador Olmos en el seu estudi
realitzat en 1948, tornaran a ser interpretades aprofitant la
processó que recorrerà els carrers de Benicarló diumenge que
ve per a commemorar el Corpus. Però no serà l'única novetat
que l'activa entitat estrenarà aqueix dia. “S'ha recomposat la

música específica que acompanya a cadascun dels grups”, va
detallar Gumbau. 

L'investigador va recordar que “creiem que les nostres
danses no només seguien els ritmes de jota i vals que han
arribat fins a nosaltres. És molt probable, per vestigis històrics
que coneixem, que es ballaren amb ritme trencat, com les
conservades a Morella”. El pas també ha estat recuperat per a
ser interpretat al ritme de les músiques restaurades que
sonaran en el Corpus. Més de quaranta persones, entre
músics i dançants, integraran el seguici procesional que
s'unirà als gegants i cabuts, autoritats i xiquets que han pres la
Primera Comunió enguany. Tots ells han estat assajant molt al
llarg dels últims mesos perquè la seua actuació permeta als
benicarlandos gaudir amb la recuperació de la seua folklore,
que és, en definitiva, un dels objectius de l'entitat, nascuda al
setembre del passat any. En aquest temps, ja han aconseguit
reunir a més de noranta entusiastes de la recuperació de les
seues tradicions, que formen part activa de l'entitat participant
en les classes de ball, música i castanyetes que quasi
diàriament s'imparteixen. 

Malgrat l'èxit d'acollida, des de l'entitat s'ha recordat que les
portes estan obertes a tots els amants de la cultura popular. El
calendari d'activitats i actuacions ja està quasi complet per a
enguany.

text NATÀLIA SANZ

LES DANSES TRADICIONALS TORNEN A LA PROCESSÓ DEL CORPUS

A LA DERIVA
A la deriva va –i ens fa anar a tots els espanyols- el sr.

Rajoy, nou llogater de la Moncloa: el deute extern
desbocat, la prima de risc pels núvols, la “banca amiga”
–bankia- enfonsada, les borses sacsejades, els comptes
autonòmics –“populars” of course!- desbaratats, l’atur
insostenible, l’educació pública desmantellada, la sanitat a
les últimes, les manifestacions i protestes ciutadanes a
l’ordre del dia...i el país al punt de mira dels interventors de
Brussel·les.

On és aquella pretesa seguretat que exhibia el “líder” del
PP, quan prometia “arreglar” tots els errors de Zapatero,
amb la confiança (?!) dels mercats i la complicitat de Frau
Merkel? Què s’ha fet d’aquell somriure -displicent i burleta-
quan assetjava el govern anterior, amb l’obstrucció
sistemàtica de totes les iniciatives per remuntar la crisi?

Decididament, el sr. Rajoy s’ha mostrat com el què és:
un farsant i un incompetent. Ja es tarda massa en exigir-li

la dimissió i la convocatòria d’eleccions generals.
Marc Antoni Adell

Des de ja fa uns quants anys, Gerard Quintana, la
característica veu dels Sopa de Cabra, va teixint la seva
nova etapa amb un aire més específic de cantautor. En el
compacte Treu banya (2007) hi ha una bona combinació
de cançons escrites pel propi cantant i d’altres que posa
música a poemes de veus importants de la poesia
catalana d’avui com Perejaume, Dolors Miquel, David
Castillo i Jordi Cornudella. Precisament d’aquest darrer
em permeto transcriure el text d’un poema fet cançó que,
sens dubte, és de rabiosa actualitat.

El poema fet cançó que us recomano molt
sincerament porta per títol De Mataró a Llavaneres  i
intenta reflectir els sentiments d’algú que –com ara diem-
se sent profundament indignat davant la gestió
lamentable i molt sovint obertament  corrupta que fan
molts responsables  de serveis públics. Pel que explica el
propi cantant, el poeta va trobar la inspiració en els
escandalosos retards a REVFE que aconseguien allò que
semblava quasi impossible: fer de trajectes breus –de
rodalies- veritables epopeies, viatges quasi tan llargs com
el d’Ulisses tot retornant a la seva Ítaca estimada i
enyorada. Davant de la incompetència i de la barra més
descarada dels responsables –directes o indirectes,
ideològics o de fet- d’uns retards quotidians i
monumentals, el poeta sent la necessitat de dir el que
pensa.

Avui aquest poema fet cançó pren una significació

més general i encara més autèntica. No el llegim pensant

només en els responsables i gestors d’un servei públic en

concret sinó pensant en l’exèrcit de barruts de tots colors

i de diverses condicions que ens han portat a la crisi

actual i que se n’aprofiten sense vergonya o que

continuen vivint còmodament i vivint de tots nosaltres  en

la seva torre d’ivori dels despatxos oficials o d’alts

manaires d’empreses privades. No us costarà gens anar

posant noms i rostres a les consideracions emocionals

del poeta. Poema fet cançó que, de fet, enllaça amb el

clàssic de Pi de la Serra que deia a la seva tornada: “Si

els fills de puta volessin no veuríem mai el sol”. A veure si

us agrada.

MATARÓ-LLAVANERES 

Fills de la Gran Puta 
d'ombra allargada i petja diminuta:  
llenguallargs llepaculs de gasetilla, 
funcionaris de patilla i de cartilla, 
tous de carrera i bufats de bandera 
creuhonorats in pectore o a la pitrera, 
aprovats purulents i pestilents de nota, 
putrefactes doctors en bancarrota, 
catedràtics, apàtics, limfàtics, raquítics, 
torracollons públicament mefítics, 
àugurs falsaris de sèquits gregaris 
arraïmats pels lladrucs dels sicaris, 
cagallons, cagadurs i cagadubtes 
estupradors de ruïnes abruptes, 
comerciants de merda selenita 
llorejats amb corones d’uralita, 
crítics cretins, crenetistes frenètics, 
pixatinters d’excessos diurètics, 
bards neotísics i protorreumàtics 
més bufanúvols que nefelobàtics, 
cecs acadèmics, prostàtics i endèmics,  
i saltimbanquis recontraacadèmics, 
alts ocupants de poltrones i càrrecs 
ben acoflats al tou dels vostres fems, 
anue's-en tots plegats a fregir espàrrecs, 
oh pústules de sempre i del meu temps! 

Així doncs, us ha agradat? Poesia pura,cançó
necessària per aquests temps.

Una cançó per aquests temps

text  JOAN HERAS

Fronteres
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ESPORTS LOCAL

Els templaris establits a Benicarló van ser els primers a
conrear els ceps de la garnacha tintorera i explotar els vins que
extreien d'elles amb fins comercials. Però no va ser fins al
segle XVII quan el Ví Carlón va començar a ser tingut en
compte en els mercats de tot el món, arribant a el seu màxim
apogeu en el segle XIX, data que la plaga de la filoxera va
acabar amb les plantacions que s'havien estés ja per tota la
comarca. El comerç internacional es va acabar i amb ell, la
principal font d'ingressos de Benicarló. Van quedar com record
els afamats tangos argentins, que encara evoquen un passat
gloriós dels camps benicarlandos. Ara, en plena crisi
econòmica i quan cal cercar noves idees, fins a sota les
pedres, l'ajuntament de Benicarló impulsa i protegeix el
projecte de recuperació de la producció del Vi Carlón. Ho farà
sobre la base dels ceps que “han sobreviscut en els marges de
pedra que separen els camps de secà”, va explicar Eduardo
Arín, regidor d'Agricultura. Ell és un dels tres agricultors que
iniciaran l'experiència de tornar a conrear-les en les seues
explotacions agrícoles. Però que ningú s'enganye creient que
ho fan per un sentiment romàntic. El projecte té darrere una
intencionalitat de promoció econòmica que l'edil de l'àrea,
Juan Manuel Urquizu, presentava a l'ajuntament de Benicarló
juntament amb l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo.
Aquest últim explicava que “hem decidit constituir l'associació
de viticultors Vaig veure en Carlón, una paosta encaminada a
recuperar aquest ric patrimoni i crear una possibilitat de negoci
en la ciutat”. Urquizu, per la seua banda, va detallar que

només podran formar part de l'entitat “presonas físiques que
tinguen plantades almenys 500 ceps d'aquesta varietat, i que
demostren que part dels seus ingressos procedeixen de la
seua explotació”.

El selecte club, del que formen part de moment només els
necessaris per a constituir l'associació, disposarà d'un comitè
d'investigació, un tècnic i altre de seguiment per a garantir que
es complisquen amb els objectius. L'edil de Promoció
Econòmica va recordar que la ciutat va arribar a exportar grans
quantitats de vi a tot el món. “En 1683 van eixir del port de
Benicarló 16 milions d'ampolles”, una xifra elevada que se
superarà i arribarà a la seua màxim en 1890, quan van ser
exportats 17 milions de litres a tot el món. L'ajuntament de
Benicarló “lidera el projecte des del punt de vista econòmic”
amb l'objectiu de plantar fins a 25.000 ceps en primera
instància. D'elles s'espera obtenir “un vi de qualitat, que es
dirigisca a mercats sibarites”. Per a això haurien d'esperar com
a mínim tres anys, que és el temps “que tarden els ceps a
traure una mica de qualitat”. Les intencions del nou col·lectiu,
com va detallar l'edil d'Agricultura, són “conrear els ceps com
es feia antigament, plantant-les sense espatleres i sense
regar-les”. Posteriorment, s'intentarà mantenir el mètode que
utilitzaven els templaris per a l'elaboració del vi. La iniciativa de
l'ajuntament de Benicarló arriba just en el moment que s'ha
conegut que les exportacions de productes agrícoles han
aconseguit superar les de vehicles. En plena crisi econòmica
mundial a Espanya, i aquest primer trimestre de 2012, per
primera vegada, la indústria alimentària ha pres la davantera a
l'automobilística.

text NATÀLIA SANZ

La recuperació de la producció del Vi Carlón

Un any més, la Regidoria d'Esports ha presentat una
completa Campanya Esportiva d'Estiu, amb gran diversitat
d'activitats. La principal novetat és el Diverestiu, un campus
esportiu en horari de tarda amb més de 10 activitats de tot
tipus per a xiquets i xiquetes d'entre 5 a 16 anys.

La Regidoria d'Esports ha apostat enguany per conciliar la
vida laboral i familiar organitzant un campus esportiu en horari
de tarda (de 17 a 20 hores) que inclourà activitats a la platja,
esports de raqueta, escacs, gimnàstica rítmica, futbol sala,
natació o handbol, entre d'altres. El programa es divideix en
funció de les edats. Hi haurà unes activitats per als xiquets i
xiquetes d'entre 5 i 12 anys i unes altres activitats per a joves
d'entre 12 i 16 anys, inclòs busseig i altres activitats nàutiques.
La novetat principal d'aquest campus és que els usuaris es
podran inscriure al campus complet (del 25 de juny al 27 de
juliol) per un preu de 60 euros o en activitats concretes, amb
un preu de 15 euros per cada activitat. Les matriculacions
estaran obertes a partir del 6 de juny en horari d'11 a 14 hores
a l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament.

La resta de l'oferta de la Campanya Esportiva
d'Estiu mantindrà i fins i tot millorarà la dels anys anteriors,

amb una gran quantitat d'oferta per als més joves, com judo,
gimnàstica rítmica, funky-hip-hop, futbol sala, patins en línia,
triatló, natació, bicicleta de muntanya, escacs o batejos de
busseg, a partir dels 10 anys. També hi haurà una gran
quantitat d'activitats físiques per a adults que van des de
tennis, a dansa del ventre, patins en línia o busseig, entre
d'altres. A la platja, l'oferta se centrarà en ioga i gimnàstica de
manteniment i pel que fa als campus esportius, enguany hi
haurà l'Escola Municipal de Vela, organitzada per
l'Ajuntament, el campus de la Piscina, dos campus de
bàsquet, el campus de futbol i un campus de pesca, que
s'ofereix per primera vegada.

Una altra de les novetats de la campanya d'enguany és la
realització d'un Pla de Formació que inclou cursos per a
monitors d'escacs, monitors de futbol i un curs de primers
auxilis, a banda d'una jornada formativa que tindrà lloc el 7 de
juliol per tractar temes com les patologies de l'esquena o el
panorama actual de les titulacions esportives. Pel que fa als
tornejos i campionats, hi haurà tornejos de bàsquet, el
tradicional torneig de futbol sala o un torneig de futbol sala
infantil. Finalment, en la Gala de l'Esport 2012, que tindrà lloc
el 16 de juny, s'entregaran els reconeixements al millor
esportista, a la persona amb una millor trajectòria esportiva, i
a l'entitat més destacada de la temporada. 

text i foto NATÀLIA SANZ

Campanya Esportiva d'Estiu
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LOCAL ESPORTS

La Conselleria de Benestar Social s'ha compromès a
ampliar a partir del 1 de juliol el Centre de Dia Nou d'octubre
de Benicarló, de manera que el centre ja funcionarà a ple
rendiment. Des que es va inaugurar, el 1 de setembre de
2011, la llicència que havia atorgat l'administració autonòmica
era per a vuit usuaris, amb el compromís de fer una
incorporació progressiva fins a completar la capacitat del
centre. Amb aquesta ampliació, el Centre de Dia s'ajusta als
plans de viabilitat per a centres de dia fixats per conselleria i
que estableixen en 15 el nombre mínim de places. Aquesta
ampliació la va anunciar el secretari autonòmic d'Autonomia
Personal i Dependència, Joaquín Martínez, i la directora
general de Persones amb Discapacitat i Dependència, Pilar
Collado, en una reunió mantinguda aquesta setmana amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, i la regidor de Benestar Social,
Sarah Vallés.

L'altre tema que van tractar a la reunió va ser el traspàs de
la gestió de la Residència de discapacitats profunds El Collet
a la Consellería de Benestar Social. La voluntat de
l'administració autonòmica és formalitzar el traspàs com més
prompte possible, després de solucionar algunes qüestions
tècniques relatives a la gestió dels recursos humans i una
vegada la conselleria d'Economia autoritze el traspàs. Amb la

signatura del document i l'assumpció de la gestió i la despesa
de la residència, es complirà el compromís adquirit pel
conseller Juan Cotino durant la seua visita a Benicarló al juliol
del 2009. El responsable autonòmic de Benestar Social es
comprometia a més a mantenir la mateixa plantilla i el servei
oferit fins a ara. Cal recordar que el centre per a discapacitats
profunds és l'únic de gestió municipal a la Comunitat
Valenciana, a pesar que el centre ofereix un servei a nivell
autonòmic. El consistori inverteix de les seues arques
municipals més de 200.000 euros per al seu finançament.

text i foto NATÀLIA SANZ

AMPLIEN LES PLACES AL CENTRE DE DÍA 

Un any més, amb l'arribada del mes de juny, s'ha celebrat
la Gran Festa de l'Esport Escolar de Benicarló. Des del 2007
va ampliar la seua participació a altres poblacions de Castelló
Nord, cosa que ha fet que, en aquesta ultima edició, hagen
participat més de 1.100 xiquets, entre els centres escolars de
la ciutat i clubs de les comarques del Maestrat i Els Ports. El
lliurament de premis i de medalles per a tots els participants,
va tenir lloc en el Pavelló Poliesportiu amb la presència de
l'alcalde Marcelino Domingo. 

La promoció de l'esport entre els més menuts és una
realitat i la qual cal destacar l'ajuda de 13 entitats esportives
*benicarlandas que col·laboren en el desenvolupament del
programa Esport Escolar, al sumar un grup de treball de 40
monitors, àrbitres i col·laboradors. 

El regidor d'esports, Joaquín Pérez Ollo, a l’acabament de
l'acte, manifestava, “el nostre objectiu per a la pròxima
temporada és seguir millorant en totes aquelles coses que
puguem, que sempre les haurà: instal·lacions, materials,
horaris de les activitats, calendaris de competicions, i més; per
a seguir treballant en la línia d'oferir activitats esportives per a
tots els gustos i sota els criteris de formació, participació,
inclusió i amb transmissió de valors educatius”.

text i foto VICENT FERRER

Gran Festa de l’Esport Escolar i Jocs Comarcals

El Club Triatló Basiliscus va tindre representació al
classificatori per al campionat d'Espanya de triatló, en
categoria sub-23, al triatló de Madrid. Aquesta competició
es va celebrar el passat diumenge 27 de maig en l'entorn
de la " Casa de Campo", que va ser seu eixe mateix cap
de setmana de les series mundial de triatló.

El benicarlando Ferran Remolina Rallo va prendre part en
la prova de Triatló Sprint, que constava de 750m. de natació,
23km. de ciclisme -en un circuit amb important desnivell- i
5km. de carrera a peu, igualment amb desnivell.

Un dia ideal per a la practica esportiva amb 28º de
temperatura ambient i 23º a l'aigua. A les 10:45h es donava
l'eixida als 400 triatletes, 33 de la categoria de Ferran que
lluitarien per les 11 places que donaven accés al Campionat
d'Espanya de triatló en la categoria sub-23. Ferran va realitzar
una excel·lent natació, sortint de l'aigua en sexta posició. El
segment de ciclisme va ser un patiment continu, per les dures
rampes del circuit i per no ser el seu punt fort. Contràriament,
en la cursa a peu Ferran va tindre que donar-ho tot marcant el
millor temps parcial, corrents inclús a ritmes de triatletes d'elit
nacional. Finalment va aconseguir classificar-se en 8º posició
de la categoria i el 38 de la general, aconseguint d'aquesta
manera la classificació per al Campionat d'Espanya que es
celebrarà el mes de setembre.

Desde el Club Triatló Basiliscus volem donar-li
l'enhorabona per la classificació i animar-lo a continuar en la
progressió.

text i foto FRANCISCO DAVID BAYARRI

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

CLASSIFICATORI CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIATLÓ, MADRID 2012

L’equip de fusters, escatadors i pintors de l’Estel del Collet
ja treballen en l’aparellament d’elements a utilitzar en
l’exposició fotogràfica cartells i feres: “De Betlem a la sénia de
Pau”, la inauguració de la qual tindrà lloc el dia 2 de novembre
a la Fundació Caixa Benicarló.

Previsors que són, tu.

text i foto JAUME ROLÍNDEZ 

“De Betlem a la sénia de Pau”
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sol mes, però hi ha proveïdors
pendents de cobrament des d’inici de
l’any. “Ara, amb aquest crèdit, s’ha
ordenat el pagament de les factures
de gener i febrer”, va puntualitzar
l’edil. Lamentablement la sol·licitud
del crèdit només permetrà cobrir les
despeses d’aquest mes ja que si el
consistori no rep la subvenció de
conselleria, es veurà obligat a final de
mes a demanar un nou avançament al
banc per a garantir que treballadors i
proveïdors seguisquen percebent el
seu salari. 

L’OACSE, DESPESES I
FUNCIONS 

Tres milions d’euros del pressupost
municipal de Benicarló es destinen a
la gestió del Oacse, del que depenen
quatre centres d’atenció a persones
amb discapacitat i persones majors.
En el cas de la residència del Collet,
en la qual s’atenen a discapacitats
profunds, la inversió del consistori és
de 200.000 euros. És per això que
s’ha reclamat en repetides ocasions
que la gestió passe a ser directament
des de l’Ivadis, el qual també gestiona
el centre ocupacional El Maestrat. La
Residència d’autònoms Sant
Francesc atén a 20 persones, que
viuen de manera pràcticament
autònoma. En el cas de la Residència
de profunds de l’Ajuntament, El Collet,
hi ha 40 places, mentre que en el
Centre de dia de l’Ajuntament a partir
del mes de juliol hauran disponibles
20 places per a persones majors. En
total, Benicarló compta amb sis
centres i més de 170 places
d’assistència especialitzada per a
persones amb discapacitat.
Finalment, en el geriàtric existeixen
64 places de residents, de les quals
28 les té reservades en ajuntament de
Benicarló per a residents vàlids,
mentre que les 34 restants les
gestiona directament conselleria de
Benestar Social.

... I MÉS QUE NO COBREN 
Lamentablement, la situació del

Oacse no és única. Per posar només
dos exemples, ni els llibreters ni els
farmacèutics perceben els diners

compromesos per part de la
Generalitat Valenciana per a fer
efectiva la gratuïtat dels llibres de text
i la part de la despesa dels
medicaments amb recepta del
sistema nacional de salut.

En el primer cas, des de principis
de curs se’ls deu el Bono-llibre que
servia perquè les famílies no
tingueren aquesta despesa extra a
principi del curs escolar. D’aquesta
manera han estat els propis llibreters
els que han estat, i estan, finançant a
la mateixa Generalitat en aquest
dispendi que, suposadament, havia
de ser assumit per la Conselleria
d’Educació. Recordem que el Bono-
Llibre va ser bandera dels populars
valencians prometent la gratuïtat dels
llibres de text en les últimes
campanyes electorals. La hipocresia
del PP ha arribat a l’extrem de ficar-se
la medalla d’una gratuïtat falsa que,
ara per ara, ha fet que vora un miler
de llibreries de la nostra Comunitat
estiguen en perill de tancar portes a
l’haver d’assumir aquesta despesa
directament, esperant que, algun dia,
la Conselleria d’Educació, es “digne”
pagar uns diners que deu i que no són
seus. Segons ha pogut saber La Veu
de Benicarló la conselleria ha fet

efectius, a través de l’empresa que
gestiona els Bono-llibres, Educadhoc,
algun d’aquests pagaments. Tot i així,
amb aquests pagaments encara
s’està molt lluny de cobrir els total dels
més de 5 milions d’euros que la
Generalitat deu a les llibreries
valencianes. Els pagaments
efectuats no han seguit cap criteri i hi
ha llibreries que han cobrat una part
com també hi ha d’altres que encara
no ha rebut ni un euro.

I les oficines de farmàcia encara
estan igual. Així, també els
farmacèutics valencians, per la seua
banda, tornaven aquesta setmana a la
vaga atés que la Generalitat
Valenciana els deu uns 480 milions
d’euros en concepte de les receptes
expedides en els seus establiments
durant tot el 2012. El Col·legi de
Farmacèutics Valencians i
l’Associació Empresarial
Farmacèutica Valenciana asseguren
que els empresaris del sector “no
poden ni han de suportar aquesta
situació econòmica” que suposa
l’avançament des les seues pròpies
butxaques de les quantitats no
pagades per l’administració
autonòmica.

ve de la pàgina anterior

Homenatge al millor nadador del 2011, Joan Ferran
Barrachina

Els nedadors i nedadores alevins van aconseguir 11
medalles la XXX Edició dels Jocs Esportius de la CV i una
mínima nacional per Marc Vea. 

Les proves es van disputar en dues jornades el passat cap
de setmana, 2 i 3 de Juny, a les instal·lacions de la piscina
municipal de Benicarló en la XXX Edició dels Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana – Campionat Aleví de la Natació
Provincial, amb un total de 108 nedadors i nedadores de 8
Clubs de la Província. 

Un triomfador indiscutible en aquest campionat va ser el
nedador del Club Natació Benicarló Marc Vea que es va penjar
tres ors en les seues 3 participacions individuals i una mínima
nacional Aleví en els 400 m estils... i així fins a les 11 medalles
individuals. 

En l'equip femení, amb 6 medalles, destacarem l'actuació
individual de Júlia Barrachina or en 200 m estils amb un crono
de 3:05.83; plata en 100 braça; María García plata en 200
estils; Ester Segura plata 400 estils; Ariadna Coll bronze en
200 papallona i Gemma Labernia bronze en 100 braça i
bronze en 200 estils.

Van formar equip de relleus en els 4x100 lliures i 4x100
estils amb la 5a posició en ambdues carreres i la 5a posició
final en el torneig. L'equip va estar compost per: Ester Segura,
Ariadna Coll, María García, Blanca Pérez, Bianca Beer,
Gemma Rillo, Júlia Barrachina i Gemma Labernia.

En l'equip masculí, amb 5 medalles, no van desaprofitar les
opcions i a nivell individual van destacar Marc Vea amb tres
ors en els 400 m lliures, amb un crono de 4:55.27, or en 400
m estils  i 5:31.70 (Mínima Nacional), i or en 200 lliures  amb
2:21.30; David Curto bronze en 100 papallona i Victor
Monserrat bronze en100 papallona.

Van formar equip de relleus en els 4x100 lliures i 4x100
estils amb la 4a posició en ambdues ocasions i la 4a posició
en la final del torneig. L'equip masculí va estar compost per
Marc Vea, David Curto, Alberto García, Salva Sorlí, Pablo Ebrí,
Victor Monserrat i Nacho Falcó. 

També es va procedir a homenatjar per part de la nova
Junta de Natació al nedador júnior Joan Ferran Barrachina pel
seu nomenament com a millor nedador de la temporada 2011
i candidat al millor esportista benicarlando. Una figura de la
natació de la ciutat, actual recordista històric del Club Natació
Benicarló en els 200 i 400 m lliures i en els 100 i 200 m
papallona, així com la segona millor marca en els 100 lliures,
200 i 400 m estils, participant en els Campionats d'Espanya a
Pontevedra, Palma de Mallorca i Màlaga aquesta ocasió
nadant una final preolímpica en els 200 m papallona. 

Joan Ferran que neda des dels tres anys és una de les
figures més destacades en la natació de la Comunitat
Valenciana, sent el vigent Campió Autonòmic Júnior en els 200
papallona i va ser el primer nedador a guanyar el mateix any
la Travessies de Sant Pere i la Peníscola Benicarló 2011.

Enhorabona a Ferran que una vegada finalitzats els estudis
de Batxiller li esperen uns durs dies per a enfrontar-se a altra
difícil prova, la selectivitat, on també li desitgem molta sort. 

I per a finalitzar informar que s'han obert les inscripcions
per a la pròxima temporada de natació fins al pròxim 25 de
Juny tots els dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 hores en les
Oficines del Club Natació Benicarló. 

text i foto CNB

Marc Vea Insuperable
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El pou sense fons que és la Generalitat Valenciana a

punt d’engolir-se i provocar la fallida  del centre Geriàtric

i d’altres organismes socials depenents municipals.

I en van...

L’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats

(OACSE) de Benicarló s’ha vist obligat a signar una operació

de crèdit de 200.000 euros per a poder pagar les nòmines

d’este mes dels treballadors i les factures dels proveïdors. La

Generalitat Valenciana els deu quasi 1.300.000 euros.

La causa d’aquesta situació és que l’Organisme no ha
rebut encara la subvenció de la Generalitat per al 2012, per
la qual cosa el consistori manca de fons per a satisfer les
despeses originades pels costos de personal i la seua gestió.
Així, el OACSE va signar una operació de tresoreria de
200.000 euros que donaran liquiditat a l’Organisme Autònom
que gestiona el Centre Geriàtric, la Residència El Collet, la
Residència Sant Francesc i el Centre de Dia Nou d’octubre.
L’objectiu d’aquesta operació de crèdit serà plantar cara a les
nòmines dels 100 treballadors que té el OACSE i assumir les
factures dels proveïdors, que no han cobrat des del mes de
gener. Actualment, el deute de la Consellería envers

l’ajuntament de Benicarló és de 1.289.000 euros, entre les
subvencions corresponents al 2011 i 2012. La regidora de
Benestar Social i presidenta de la OACSE, Sarah Vallés, ha
assegurat que l’Ajuntament continuarà treballant per a
aconseguir que les subvencions arriben “com més prompte
possible i evitar que el OACSE s’haja d’endeutar més, per a
poder seguir plantant cara a les nòmines i a les factures”. 

LA GESTIÓ DE L’OACSE
Vallés va denunciar que “encara se’ns deuen 200.000

euros de les subvencions del 2011” corresponents als
pagaments per la gestió del centre Geriàtric. L’edil de
Benestar Social va detallar que el OACSE es gestiona durant
el primer trimestre de l’any “amb els diners que avança
l’ajuntament de la part que li correspon de la gestió”. Al
voltant del mes d’abril “s’avança el 60% de les subvencions
de conselleria”, la despesa de la qual es justifica mitjançant
factures per a permetre el seu cobrament. L’ajuntament, va
explicar Vallés “ja ha remès la justificació com tots els anys
per a rebre aqueixa quantitat, però la conselleria d’Hisenda
la té retinguda”. És per això que l’organisme s’ha vist obligat
a sol·licitar el crèdit “per a garantir que els treballadors
cobren les seues nòmines i els proveïdors les seues
factures, que és ara mateix la nostra prioritat”. De moment,
els treballadors no han deixat de percebre el seu sou ni un

text REDACCIÓ

... a punt d’engolir-se el Centre Geriàtric i...

L'equip HE-LE TEAM i la seua Yamaha R1 van ser els
protagonistes aquest dissabte, de la festa motera que es
va celebrar en la Plaça Santa María de Peníscola, per a la
presentació dels pilots i moto que participaran en les 24
Hores de Montmeló, prova per a la qual l'equip s'està
preparant des de fa ja uns mesos. 

L'equip va acudir al complet a la presentació, els seus
quatre pilots i el quadre de mecànics, instal·lant en la plaça el
camió amb tots els utensilis en exposició, les peces i la
motocicleta perquè tots els afeccionats pogueren comprovar,
de prop, com és el desplegament de mitjans necessari per a
una competició de l'envergadura i la història de les 24h de
Montmeló. Una prova que és la successora de les mítiques 24
Hores de Montjuïc 

L'HE-LE Team està compost per Pablo Herrero Tonda,
Roberto Esteller Sanz, David López Artigas i Miguel Muñoz
Porcar, pilots semi-professionals de les nostres comarques,
que sumen més de deu anys d'experiència en aquest tipus de
carreres, i que afronten un nou repte, en la categoria de
debutants, després de fer podi en l'última competició de vuit
hores ininterrompudes de carrera.

La cita a Barcelona desperta una gran expectació, no
només entre els afeccionats nacionals, sinó també
internacional, fonamentalment a França, d'on arriben multitud
d'equips i mitjans de comunicació. 

L'HE-LE TEAM és 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 després de la presentació
Rafael Suescun, President del Patronat Municipal de Turisme
de Peníscola.

text i foto VICENT FERRER

L'equip HE-LE TEAM a punt per a les 24 Hores de Montemeló

Un estiu més, la pista del Marynton acollirà una nova edició
del tradicional Torneig d'Estiu de Futbol-Sala, que enguany
compleix el seu XXXII aniversari. 

En aquesta ocasió les places disponibles per als equips
interessats a participar es limita a 18 i la inscripció estarà

oberta fins a completar el contingent, o fins al dia 25 de Juny
a les 20,00 h si no arribara a completar-se. L'edat mínima per
a participar és de 15 anys complits el dia 29 de Juny de 2.012
i no hi ha edat màxima. L'import de la inscripció és de 240 €
per equip, més 60 € en concepte d'assegurança individual
d'accidents per als jugadors participants (fins a 12 per equip),
i 100 € en concepte de fiança reintegrable en cas de no ser

consumida. En total, s'haurà d'ingressar per
a poder participar en el Torneig la quantitat
de 400 €. El Torneig començarà el divendres
29 de Juny i acabarà el Divendres 3 d'Agost,
jugant-se dos partits (a les 22,00 h. i 23,00
h.) de dilluns a dijous i 3 partits (a les 21,00
h., 22,00 h. i 23,00 h.) els divendres. El
sorteig i repartiment de reglaments es
realitzarà el dilluns 25 de Juny a les 20,30 h.
en la sala de premsa del Pavelló Municipal.
Haurà 1.000 € en premis repartits de la
següent forma: 500 € per al 1r classificat +
inscripció per a la XXXIII Edició del Torneig;
250 € per al 2n; 150 € per al 3r; i 100 € per al
4t, a més de trofeus per als 4 primers equips,
jugadors de l'equip campió, guanyador de
l'esportivitat i millor jugador. Per a informació
i inscripcions trucar als telèfons: 625 655 249
i 659 375 808. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

En marxa el XXXII Torneid d’Estiu “Ciutat de Benicarló” de futbol sala
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El dia 1 de juny, Fabián Flos anunciava en el local de la
Penya Madridista de Benicarló el final de la seua etapa com
president de la mateixa. Després de dotze anys al capdavant
de la penya, Flos va destacar, emocionat, l'ambient de
convivència i les moltes experiències viscudes. Algunes de les
fites durant aquests anys han estat la destacada presència de
les Dames en les festes patronals i el cadafal de la penya
durant els “bous a la mar”, així com la recent visita del
periodista Tomás Roncero. Flos va tenir paraules d'agraïment
per a persones destacades de l'entitat, rebent diversos
obsequis dels socis.

text i fotos JESÚS MAESTRO

Fabián Flos finalitza la seua etapa com president de la Penya Madridista


