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El passat diumenge, dia de la festivitat del Corpus, el
Grup de Música i Danses La Sotà va fer la seua primera
actuació a la processó general de dita festivitat. Al voltant
d’una cinquantena de participants, entre els més menuts,
músics i dansants van recórrer els carrers de la ciutat
mostrant tot el conjunt de danses, balls i músiques
preparades per a l’ocasió.

Amb l’objectiu de recuperar i mantindre el nostre patrimoni,
l’Associació ha estat treballant en la recuperació de diversos
balls tradicionals que es van deixar de ballar a Benicarló fa
més de 40 anys. El ball d’arquets (ballat en esta ocasió pels
més menuts) i ball de gitanetes (també conegut com ball de
teixidors, de cintes, de la mangrana o de la carxofa segons
poblacions) van ser el principal punt d’atenció i de treball
durant els preparatius per a este acte. Es tracta dels últims
balls perduts a Benicarló (dels quals encara queden
testimonis) abans interpretats durant les processons i altres
festivitats religioses, i de gran importància i simbolisme
ancestral en la majoria de rituals populars religiosos d’arreu de
tot el país. 

Per altra banda el grup ha incorporat este any, com a
element nou a la festa, el ball de vetes. Es tracta d’un ball
enèrgic ballat amb vetes soltes portades pels balladors, els
quals les trenen i formen diverses figures geomètriques durant
el ball. El ball té un origen molt antic i similar a les gitanetes i
actualment sols s’ha conservat en algunes poblacions com
Sueca, València i diverses poblacions de Catalunya.

Paral·lelament a la recuperació i introducció de nous
elements a la festa del Corpus benicarlando, s’han composat
noves músiques per a interpretar cadascun d’estos balls.
Encara que la dansa o ball pla és l’element conductor de totes
elles (tal com s’ha vingut fent segons la tradició) amb les
noves músiques s’intenta donar-los el protagonisme que van
tindre els diferents balls en el passat, tal i com s’interpreten en
altres poblacions valencianes. Els balls han estat composats
per Romà Senar (membre del grup) i s’interpreten a “ritme
trencat”, ritme molt antic exclusiu de la música popular de la
Península i que ha desaparegut de totes les poblacions
valencianes, perdurant només al Maestrat i als Ports
(Peníscola, Morella, Sorita, Todolella...). En esta ocasió s’han
estrenat les músiques d’arquets i vetes, mentre que la del ball
de gitanetes s’estrenarà més endavant.

Un altre element recuperat ha sigut una versió antiga de la
conegudíssima dansa, es tracta d’una peça recollida l’any
1947 per Ricardo Olmos i transmesa per Florencio Peraire
(antic dolçainer de Benicarló) la qual difereix de l’actual i que
es va interpretar durant el recorregut, conjuntament amb la
dansa de Nanos i la dansa actual. 

La Sotà, en el seu intent de fer perdurar el patrimoni
immaterial benicarlando relacionat amb les seues músiques i
danses, continua el seu treball de recerca. La tasca empresa
amb la fundació de l’entitat, ha permès descobrir de moment
una ingent quantitat de material que, pel que sembla,
conforma un corpus molt més extens del que es pensava en
principi. És per això que l’entitat té la intenció de continuar
endavant amb este treball d’investigació, per tal de garantir la
recuperació del ric patrimoni immaterial benicarlando i la seua
conservació per a futures generacions. 
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La presó d'Albocàsser considera que el rebut
que ha de pagar per les seues escombraries és
excessiu. Per això ha denunciat davant
l'Advocacia de l'Estat la taxa que el Consorci de
residus de l'Àrea I pretén aplicar-li. L’Estat, de
moment,  li ha donat la raó iniciant un contenciós
administratiu contra el consorci, per a rebaixar la
taxa d’escombraries que la presó ha d'abonar. La
polèmica factura ha alçat butllofes entre els veïns
dels 49 municipis integrats en l'organisme, que
presideix el també president de la Diputació de
Castelló, Javier Moliner.

L’Estat versus Diputació

I tots dos del mateix color polític. Sembla irònic, però
de vegades, la realitat supera la ficció. Ha tingut que
vindre una presó perquè, probablement, ens rebaixen
la taxa del fem a tots. En moltes localitats s'han
presentat al·legacions contra el tribut, que eleva i
multiplica per molt la taxa pagada fins al moment pels

veïns pel que fa al tractament de les seues
escombraries. Ara, amb la nova reglamentació, hi ha
contribuents que pagaran el doble pel servei, ja que la
nova baremació així ho estableix. És el que ha succeït
amb la presó d'Albocàsser, on, malgrat que no ha
transcendit l'import del rebut anual, sí que ha motivat
la denúncia davant l’advocacia de l'Estat i que aquesta
inicie un contenciós contra el consorci. La situació
suposa un llum d'esperança per als veïns afectats atés
que malgrat que s'han presentat nombroses
al·legacions durant la fase d'exposició al públic pels
elevats preus, aquestes no van ser tingudes en
compte. 

La situació al Baix Maestrat

En aquest sentit, el secretari comarcal BLOC-
Compromís en l'Els Ports-Maestrat, Joan Manuel
Ferrer, va afirmar que el contenciós iniciat per l'Estat
“donaria la raó a les reclamacions presentades pel
BLOC-Compromís per a evitar la pujada de taxes” en
forma d’al·legacions. I és que a Benicarló, per
exemple, la taxa prevista per als habitatges és de

text REDACCIÓ

L’ESTAT DENUNCIA LA TAXA DE BASURA DEL CONSORCI PER ABUSIVA

LA PRESÓ ESTATAL D’ALBOCÀSSER ENCAPÇALA LA LLUITA CIUDATANA

Diumenge passat de matí els submarinistes del Club de

Actividades Subacüáticas Mare Nostrum de Benicarló va
realitzar la XVII edició “Fons nets”, netejant la zona de la
Platja del Morrongo.

L'entitat que presideix Paco Flores no ho va tenir fàcil, ja
que havia una mica de mala mar, per la qual cosa la visibilitat
no era la més adequada, però un any més van aconseguir
netejar el fons de la zona de banys, bussejant a pulmó, en
aquesta ocasió més còmodes que amb les ampolles d'aire
comprimit. Com es pot veure en la fotografia, realitzada al final
del matí, en el fons van trobar de tot, però molt menys que en
les primeres edicions. Tot i que el que van trobar serveix de
denúncia per a gent que van a la mar i llença les seues restes
per la broda. Al final el regidor d’esports Ximo Pérez Ollo i el
de Medi ambient, Pedro López, van felicitar personalment a
tots els submarinistes.

text i foto VICENT FERRER

El Club de Actividades Subacuáticas va netejar el fons del Morrongo

Un miler de persones van assistir a la gran festa de
comiat de la present temporada del Benicarló Base Futbol,
una de les millors escoles futbolístiques de la Comunitat
Valenciana, que ha gestionat en l'última temporada a 19
equips federats. Entre els assistents tots els jugadors,
vestits amb els seus uniformes d'estiu, i una llarga nòmina
de familiars i convidats, entre els quals vam poder veure al
regidor d'esports, Ximo Pérez Ollo, a la plantilla del CD
Benicarló, però no van poder assistir els components del
Sporting Benicarló, que estaven de cap de setmana a
Benidorm, com premi a la temporada acabada. 

Per a evitar coles, retards, i que algú es quedés sense
menjar, la directiva va decidir que enguany el dinar sigués
un pa i porta”, podent-se veure en l’annex encobert del
Pavelló Poliesportiu paelles, fideuades, arrossjats o les
típiques calderetes, com la de Javi, sempre tan
estimada. Després del menjar va arribar el moment
dels parlaments, on va haver reconeixement a tots
els equips del Benicarló Base Futbol, parlaments
curts perquè a les sis jugava la Selecció d'Espanya,
entre ells la felicitació del regidor Pérez Ollo, felicitant
a tots pel seu continu treball en la promoció d'aquest
esport on cada any se superant sent tot un exemple
de bona gestió esportiva i col·laboració. El president
del BBF, Juan Bosch, va agrair les seues paraules i
després d'això va arribar l'emotiu moment de comiat
dels 8 jugadors juvenils, que aquesta temporada han
finalitzat el seu pas per l'Escola de Futbol de
Benicarló, després de 12 anys d'estada en l'entitat i
que passen a la disposició del Club Esportiu
Benicarló. Ells són: Ciobutaru, Jordan, Ximo, Marc,
Jonathan, Javi, Víctor i Pablo, alguns dels quals ja
han jugat enguany en el primer equip de la ciutat. 

text i foto VICENT FERRER

Gran festa de Comiat del Benicarló Base Futbol

En el fons van trobar de tot, 

però molt menys que en les primeres edicions.
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79.50 €/any, que al seu entendre
“contrasta amb el vigent en altres
poblacions similars, com per
exemple en l'àrea 2 on la taxa és
de 63.58 €/any”. A més, recorden
els nacionalistes, “duplicar la
càrrega fiscal per la recollida de
residus sòlids urbans, és a dir,
afegir a la taxa pagada a
l'Ajuntament, la que ara recapta el
Consorci, suposa una càrrega
desproporcionada en l'actual
context de crisi econòmica”. Com
exemple van detallar que un
xicotet comerç de menys de 200
m2 “ha de pagar quasi 400 €/any
només pel tractament i eliminació
de residus sòlids urbans, a més
de la taxa per la recollida, que
comporta una nova càrrega per al
xicotet empresari de la comarca
“precisament en el moment en

que més durament està lluitant
per la seua subsistència. Ferrer,
va lamentar que “sembla que
l'Estat considera excessives les
taxes que hauria de pagar la
presó d'Albocàsser. 

Anuncien noves mesures
legals contra la taxa

Ferrer considera “absolutament
injustificat que els veïns de la
zona nord de Castelló es vegen
obligats en els temps de crisi a
pagar una pujada de taxes que
deriva directament de la mala
gestió, improvisació i falta
d'actuació del PP en matèria de
residus”. Segons Ferrer, aquesta
“nefasta política de residus del
Consell ha provocat nombrosos
retards i sobrecostos que ara el
PP pretén repercutir als ciutadans.
Des de BLOC-Compromís
prendrem les decisions legals

pertinents perquè, igual que ha fet
l'Estat, tractar d'evitar esta pujada
impositiva”. El secretari del BLOC
va manifestar que si els tribunals
donen la raó a l'Estat, “el Consorci
hauria de contemplar la rebaixa
de taxes també a tots els habitants
que s'emmarquen dins de la Zona
I de Residus”. En aquest sentit, va
anunciar que “des de BLOC-
Compromís prendrem les
decisions legals pertinents
perquè, igual que ha fet l'Estat,
tractar d'evitar aquesta pujada
impositiva”. Així, va afirmar que
els veïns de la comarca “no han
de pagar la pèssima gestió del PP
en matèria de residus i no han de
patir la pujada de taxes acordada
pel consorci de Residus de la
Zona I” atés que la considera
“excessivament  abusiva i
desproporcionada”.

ve de la pàgina anterior

Els nedadors Benjamins del CN Benicarló es
van emportar de l'aigua 1 medalla d'or, 2 de
plata i 7 de bronze de l'Autonòmic. A més, María
Coll Nieto va ser presentada com Dama del
Club per a la pròxima temporada. 

Dissabte passat i diumenge 9 i 10 de Juny de
2012 es va disputar en la piscina provincial de
Castelló el Campionat Autonòmic Benjamí amb una
participació de 7 equips de la Província i 127
nedadors i nedadores. 

L'equip benicarlando va estar compost per 19
nedadors que van estar formidables en l'aigua en
ambdues jornades, destacant l'actuació individual
de la nedadora Marina Segura amb medalla d'or en
els 200 m estils i bronze en els 100 m esquena.
També de Laura Jiménez, que va ser medalla de
bronze en els 400 m lliures i bronze en els 100 m
lliures; i Sergi Saura plata en els 100 m papallona i
David García bronze en els 400 m lliures. 

Un objectiu que va cobrar forma en la impressionant
actuació dels equips de relleus masculí i femení amb la
medalla de plata de Sergi Saura, Joan Martín, Raúl Carbó i
David García en els 4x100 m lliures; Medalla de bronze de
Raúl Vicente, Oscar García, Sergi Saura i David García en els
4 x 100 m estils; Medalla de bronze de Marina Segura, Nerea
Martín, Alicia Sorlí i Laura Jiménez en els 4x100 m lliures i
medalla de bronze per a Nerea Martín, Balma Fabregat,
Marina Segura i Laura Jiménez en els 4x100 m estils. 

I pel que fa a la crònica social la Junta Directiva va
presentar a la nova Dama del Club Natació Benicarló per a la
pròxima temporada 2012- 2013, la senyoreta María Coll Nieto
de 18 anys que nada en l'actualitat en la secció Màster i a la
qual desitgem molta sort en aquest nou càrrec... i en els
exàmens de selectivitat.

text i foto CNB

10 Medalles al Campionat autonòmic benjamí

Dissabte 16
10.00 h 

Pilota valenciana. 
Jornada portes obertes. 

IES Joan Coromines.

Organitza: Club de Pilota Valenciana
Arrea-li Bona de Benicarló. 

Col·labora: Regidoria d'Esports.
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LOCAL ESPORTS

Dissabte passat al matí es disputava una nova edició
del Torneig de Bàsket 3x3 al carrer. Més de dos-cents
xiquets de diverses edats, de la ciutat i poblacions veïnes,
es reuniren a  la Plaça de la Constitució, en ple centre de
la ciutat, organitzat pel club Bàsquet Benicarló amb la
col·laboració de l'Ajuntament. 

Xiquets de 7 a 13 anys van formar equips amb els més
curiosos noms, van ser dividits en tres categories: benjamí,
aleví i infantil. El temps va voler acompanyar a aquesta
tradicional jornada de promoció d'aquest esport i el sol va ser
testimoni de tots els partits, que van ser dirigits per jugadors
federats del club. Xiquets que mai havien jugat a aquest
esport en una competició, encara que sigués de promoció, ho
van donar tot per anar passant eliminatòries. Al final els millors
van rebre els seus corresponents trofeus i medalles. 

Les classificacions van ser aquestes: 
Benjamins: 
1 . Team Jordans 
2 . Els Lakers 
3 . Menphis Star 
4 . Bojos del Basket. 

Alevins: 
1 . Minimel i Xispa
2 . Els Diablillos
3 . Gossos Rabiosos
4 . Dracs del Basket

Infantils: 
1 . Els Miami 
2 . HBK 
3 . Pet el Brou 
4 . Benicarló. 

A la tarda els equips alevín i benjamí del Club Bàsquet
Benicarló es van desplaçar fins a Alcanar, per a disputar dos
partits amistosos, on van vèncer els jugadors cadufers. 

El diumenge l'equip aleví va viatjar fins a L'Alcora per a
participar en el Torneig Pequebasket, on van disputar tres
partits, sense poder guanyar-ne cap, atés que els rivals que
van tenir davant van ser CB Llíria, Almàssera i Capuchinos de
Múrcia

text i foto VICENT FERRER

Més dos cents xiquets al 3X3 de Bàsket 

AJUNTAMENT I POBLE
Dues veïnes de Benicarló han resultat les guanyadores en

el sorteig de dues estades en establiments turístics de l'interior
de Castelló. Les ciutadanes han estat agraciades en el sorteig
que s'emmarca en la campanya "Compra en el teu mercat i viu
l'interior" promoguda pel patronat Provincial de Turisme.
L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, acompanyat del
diputat de Turisme d'Interior, José Pons, i del vicepresident de
la Diputació i diputat de Turisme, Andrés Martínez, van lliurar
el premi a les dues veïnes de Benicarló que han guanyat el
premi. L'acte va tenir lloc en el Mercat, on durant les últimes
setmanes els clients han anat dipositant en una urna les
butlletes per a participar en el sorteig. L'alta participació ha
estat un dels punts que han destacat les autoritats presents,
així com la importància de promocionar el turisme dins de la
província. El sorteig és l'última fase de la campanya "Compra
en el teu mercat i viu l'interior", una iniciativa de la Diputació
que pretén promocionar el turisme d'interior al mateix temps
que dinamitzar els Mercats de les set poblacions on s'ha
desenvolupat.

MENYS ACCIDENTS
Benicarló ha reduït més de la meitat dels accidents de tràfic

dins del nucli urbà en sis anys. Les campanyes i actuacions
que la Policia Local de Benicarló ha realitzat en els últims anys
han donat resultat, i des de 2006 el nombre d'accidents s'ha
reduït en un 55%. Els agents han incrementat els controls de
velocitat i alcoholemia. La mateixa línia de treball es
desenvoluparà durant les pròximes setmanes en les principals
vies de la població. La campanya es portarà a terme
conjuntament amb la Direcció general de Trànsit (DGT) i
controlarà les principals vies ràpides de la ciutat, com
l'avinguda de Catalunya, carrer de Méndez Núñez, carrer de
Isaac Albéniz, avinguda del Marquès de Benicarló, Passeig

Marítim i també el nou vial de Corts Valencianes. Precisament
l'obertura d'aquest últim vial ha contribuït especialment a la
reducció dels accidents i a la disminució del trànsit rodat dins
de la ciutat. 

NOUS FONS PER AL MUCBE
El fons museolòlic del Museu de la ciutat de Benicarló

compta amb una nova col·lecció etnológica. Dos veïns de la
ciutat han donat a l'Ajuntament una àmplia col·lecció de peces
etnológicas corresponents a eines antigues de les professions
de fuster i boter. Es tracta d'un conjunt de 77 peces del segle
XIX i principis del segle XX que han donat els benicarlandos
Rodrigo Masip Marzal i María Teresa Añó Arnau, procedents
del seu llegat familiar. Les eines de boter corresponen a les
que s'utilitzaven per a la fabricació de bocois derivats de la
indústria i la comercialització del vi de Carlon, mentre que les
de fuster eren utilitzades per a la fabricació de portes,
finestres i mobles fets a mà. La Regidoria de Cultura ha
realitzat un inventari detallat de la col·lecció per a conèixer
amb exactitud l'interès cultural i patrimonial del material. Així
mateix, s'ha identificat cadascuna de les peces amb el seu
nom tècnic, descripció, ús, datació aproximada i s'ha fet una
estimació de la valoració econòmica de cada peça. En total,
les 77 peces tindrien un valor en el mercat aproximat de 6.300
euros, d'acord amb els preus de productes similars que es
poden trobar en tendes d’antiquaris o col·leccionistes. Amb
aquesta donació, l'Ajuntament incrementa el seu patrimoni i es
compromet a conservar el material de la millor manera
possible per a les generacions futures, així com a difondre'l a
través d'exposicions i altres activitats.

JORNADA DE MERCATS TRADICIONALS
El pròxim 14 de juny, Benicarló acollirà una jornada sobre

nous mercats tradicionals que servirà per a posar en valor els
productes agrícoles. La diferenciació del producte, la
integració sectorial, la innovació i l'accés al consumidor seran
alguns dels temes que es plantejaran. La Diputació de

Castelló i el Col·legi Oficial d'Enginyers han organitzat
una jornada destinada a empresaris i emprenedors
amb l'objectiu d'analitzar les últimes tendències i
estratègies que milloren la rendibilitat dels productes
agrícoles. La jornada tindrà lloc a Benicarló, en el saló
d'actes de Caixa Benicarló, dijous que ve, i comptarà
amb la presència de destacats professionals del
sector agroalimentari, com per exemple Begoña
Ubierna, administradora del mercat de San Miguel de
Madrid, un referent en la venda de productes de
qualitat, o Daniel Nebot, dissenyador de producte i
identitat visual. El contingut de la jornada el van
presentar a Benicarló l'alcalde, Marcelino Domingo, el
diputat d'Agricultura, Domingo Giner, i el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín. Els tres van coincidir a
valorar la importància d'aquest tipus de jornades per
tal de millorar les estratègies en el procés de
producció i comercialització dels productes agrícoles.

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS I CONTUNDENTS
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OPINIÓ LOCAL

Els advocats de la plataforma per la Dignitat i subsistència
dels mercadets de la Comunitat Valenciana, estudien la
presentació d'una demanda contra la regidora de Comerç,
María Ortiz, per les declaracions que va fer sobre el
representant dels venedors a Benicarló, José Carmona. Juan
José Castelló, president de l'entitat, va lamentar les
declaracions d'Ortiz, realitzades fa uns dies davant els mitjans
de comunicació en les quals “va desacreditar Carmona com
representant legal del col·lectiu, entre altres afirmacions. Els
advocats de l'entitat les estan estudiant per a veure si s'està
atacant l'honor de Carmona”. Els venedors, a més, van
presentar al·legacions a la nova ordenança que marca el
trasllat d'ubicació del mercat de venda no sedentària en el
municipi. Les parades s'emplacen actualment en el carrer
Doctor Fleming i està previst que en un breu espai de temps
se situen en la plaça de la Constitució. El secretari de la
plataforma, José Vicente Domínguez, va explicar que
l'ordenança anterior no considerava en cap moment
“provisional” l’ubicació de Doctor Fleming, per la qual cosa els
venedors no entenen el canvi d'emplaçament atès que
“sempre haurà alguna persona descontenta”. D'altra banda,
consideren un “atropellament” reduir les parades de 8 a 6
metres, “quan el compromís del consistori era garantir els 8
metres a tots els titulars i al venedor amb la parada  número
116, dotze metres”. 

Així, els venedors van denunciar que segons el projecte
es crearan sobre la plaça de la Constitució fins a quatre
carrers de direcció  de compradors i que les parades es
donaran l'esquena. Pel que fa a això van assenyalar que “tot
just hi ha espai per a treballar i muntar els llocs, dificultant
especialment les coses en cas d'inclemències
meteorològiques. Els venedors que hem viscut aquest tipus de

disposició de parades sabem que no és viable”. Domínguez va
puntualitzar que en els mercats en els quals es va utilitzar
aquest sistema “va haver d'eliminar-se”. El representant legal
dels venedors va recordar que el mercat no només ocuparà la
plaça de la Constitució, sinó que “es crearan dos carrers
separats fora de la plaça, i fins a tres illes de quatre parades
cadascuna en la plaça, esquena amb esquena, quan podrien
haver-se posat en línia”. Els venedors van denunciar també
que la plaça es troba en molt mal estat, pel que aquesta
activitat podria agreujar la situació actual. Per a corroborar les
seues paraules van recórrer a l'informe de l'arquitecte
municipal, en el qual s'especifica que “la capacitat de càrrega
que es va establir limita les possibilitats d'entrada de vehicles
en l'àmbit de la plaça, havent de prohibir l'entrada de vehicles
per a la instal·lació del mercat”. A més recorden que la plaça
està catalogada com zona verda en el pla general el que “va
en contra del seu ús com espai comercial”. Els desperfectes
que s'originen de l’ús de l'espai com a mercat, segons la nova
ordenança “haurien d'abonar-los els venedors”, cosa amb la
que no estan d’acord. Un altre dels informes als quals els
venedors li donen credibilitat és al de la policia municipal, que
alerta del caos circulatori que pot suposar la confluència de
dos col·legis i 96 vehicles més per a circular i aparcar en la
zona. Així mateix, consideren que “caldria habilitar les voreres
reduint les vorades per a no fer patir als vehicles a causa de la
seua càrrega”. Finalment, van considerar “il·lògic” que
s'obligue als venedors a uniformar els tendals, perquè “si a
cada municipi li dóna per un color, els venedors haurien de dur
darrere d'ells 6 o 7 tendals amb el consegüent desembors
econòmic”. Per aquestes al·legacions, els venedors van
sol·licitar a l'edil de Comerç que “es deixe el mercadet on està
situat actualment i on compleix amb tots els requisits, i amb el
temps i el treball de totes les parts involucrades busque una
ubicació que puga reunir més condicions que l'actual”. 

text NATÀLIA SANZ

PLANTEGEN UNA DEMANDA CONTRA LA REGIDORA DE COMERÇ

El Pont Cooperativa de Lletres, 
Un pont sobre el meridià, Benicarló, 

Onada Edicions, 2012 ("Narratives",18).

El Pont Cooperativa de Lletres és una
entitat nascuda fa ara gairebé dos anys amb la
voluntat d’aglutinar els escriptors en català de
les comarques del nord valencià, de la Plana en
amunt. Després d’un període constituent, fan la
seua presentació amb un volum col·lectiu de
narracions que du per títol Un pont sobre el

meridià, editat per l’editorial benicarlanda
Onada. Compte, el llibre no aplega tots els
autors d’El Pont: només els narradors, i tampoc
tots. Però ja és un primer fruit de la voluntat dels
membres de l’associació d’aplegar-se en
aventures creatives compartides.

Com sol afirmar-se de manera tòpica en
aquests casos, es tracta d’un recull molt divers.
I això malgrat la consigna comuna que els tretze
autors que han participar en l’aventura s’han
autoimposat: centrar-se en les comarques
castellonenques i abordar problemàtiques de
tipus social i territorial. Però és que -i no podia
ser altrament- cada escriptor ha donat una visió
i un enfocament ben diferent del peu forçat que
els limitava o inspirava. Aquesta és precisament
la gràcia d’aquesta mena de jocs literaris.

En Un pont sobre el meridià, la majoria dels
autors han optat per la crítica social més directa
i actual. És el cas de Joan B. Campos, Joan Pla
o Vicent Sanz, implacables en les seues
estampes (ben diverses entre elles, d’altra
banda) sobre la decadència política, social i econòmica
del nostre país. Aquesta mateixa visió comporta sovint
una perspectiva irònica, que percebem clarament en
algunes de les narracions esmentades abans i en les de
Jordi Colonques, Albert Garcia Pascual o Joan Andrés
Sorribes. Es tracta d’un humorisme més o menys
sorneguer o corrosiu, depenent dels casos. Hi ha una
certa coindidència en un bon grup de narracions a
considerar que la realitat social del territori dóna per a un
riure amarg. Un riure per no plorar.

D’altres autors deriven cap a vessants més intimistes,
com Rosabel Gumbau (que tampoc s’està de fer una
mirada sobre l’especulació urbanística, però amb un to
nostàlgic), o Vicent Almela i F. Mezquita Broch, que
prefereixen parlar de les respectives crisis vitals dels
protagonistes. D’altres opten per oferir-nos mirades sobre
el passat (la guerra, en el cas de Nel·lo Navarro; la
postguerra, en el de Vicent Pallarés) o sobre el present,

amb un to entre costumista, humorístic i irònic (Pasqual
Mas, Antoni Pitarch).

En conclusió, un mostrari ben variat i miscel·lani de
temes i de maneres de narrar. Un èxit, per tant, perquè
d’això es tractava: fer d’aquest llibre un aparador que
visualitzara la insòlita vitalitat de la literatura escrita en
català a les comarques de Castelló. La realitat literària
que treu el cap en aquest recull és realment
engrescadora, i posa de manifest l’existència i la
consistència d’un nodrit grup d’escriptors al territori que
mostren una més que contrastada solvència. Els
observadors atents ja sabien d’aquesta creixent vitalitat
castellonenca. Però és obvi que el fet d’haver-se aplegat
en una associació i d’oferir projectes comuns com Un pont

sobre el meridià els dóna una presència pública molt més
notòria, i els permet superar el mur d’invisibilitat a què els
té sotmesos, sovint, una cultura amb massa centres i
massa perifèries. Llarga vida, per tant, a El Pont.

Un pont de narracions

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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La temporada de platges ja ha començat a Benicarló. Al
menys a la platja del Morrongo i La Caracola, les úniques que
de moment compten amb vigilancia i neteja. Ho fa quasi un
mes abans que altres anys, amb l'objectiu de beneficiar als
empresaris dels voltants de la platja del Morrongo i la
Caracola, i els usuaris, que ja es poden banyar amb tots els
serveis en marxa. La Brigada d'Obres i Serveis es farà càrrec
enguany de la neteja de les platges. L'ampliació de la
temporada de platges era una de les prioritats de la Regidoria
de Turisme per aquest estiu, un objectiu que s'ha complit atés
que des del passat 1 de juny dos de les platges de Benicarló,
les més urbanes, compten amb els serveis de neteja i
vigilància a ple rendiment. La platja del Morrongo i la Caracola
tindran tots els serveis actius durant els quatre mesos que
durarà la temporada, mentre que en la de la Mar Xica el servei
de salvament començarà l’1 de juliol. Una altra de les novetats
d'aquesta campanya és que la Brigada d'Obres i Serveis s'ha
fet càrrec de la neteja de les platges amb l'objectiu d'abaratir
costos. Quatre operaris treballaran cada dia entre les 6 i les 10
del matí per a posar les platges a punt, amb un tractor equipat
amb un dispositiu de condicionament de platges. Amb aquest
nou element de neteja, durant els primers dies de juny s'han
extret de la platja del Morrongo fins a tres tones de pedres que
estaven barrejades amb l'arena que es va extraure en un

drenatge del port fa deu anys. Enguany, com l'any passat,
l'empresa Saepla es farà càrrec del servei de vigilància i
salvament de les platges de Benicarló. D'altra banda, la
Regidoria de Turisme es troba en ple procés per a renovar les
certificacions de qualitat i durant les pròximes setmanes les
empreses auditores faran els corresponents controls a les
nostres platges.

text NATÀLIA SANZ

L’ESTIU JA HA ARRIBAT... I LA CAMPANYA DE PLATGES NOMÉS AL MORRONGO

L'ajuntament de Benicarló ha precintat el contendor
industrial que va instal·lar en el Mercat Municipal. El motiu no
és altre que el mal ús que s'estava fent del mateix i que
provocava males olors i molèsties als veïns i passejants de la
zona. El contenidor, que va entrar en funcionament el passat
mes de desembre, estava destinat a l'ús exclusiu dels
venedors del mercat municipal. Marcelino Domingo, alcalde
de Benicarló, va explicar que “ja fa temps que venim detectant
problemes derivats del mal ús del contenidor”, per la qual cosa
es va requerir els usuaris perquè assistiren a diverses
reunions. En elles “se'ls va explicar com s'ha de dipositar
correctament les escombraries, el que es pot llençar dins i el
que no. Ara ja s'han pres les mesures i el problema està
pràcticament solucionat”, va assegurar. Malgrat això,

Domingo es va mostrar disposat a “seguir controlant el
problema” a través de les reunions que es mantindran amb els
venedors. Si col·laborem, entre tots ho aconseguirem”, va
assegurar el primer edil, que es va mostrar satisfet al
considerar que “els venedors s'han conscienciat perquè el
problema perjudica a tots: a ells i a tot el poble”, per les males
olors que desprenia la instal·lació. El contenidor industrial del
Mercat Municipal de Benicarló és l'únic de la Comunitat
Valenciana d'aquestes característiques. Té capacitat per
acollir cinc tones d'escombraries, en els seus 10 metres
cúbics de superfície. El contenidor, que en superfície és
similar a una bústia, s'obri gràcies a una targeta de codificació
electrònica que només tindran els propietaris d’una parada al
mercat. Després de dipositar les escombraries, el sistema
subterrani s'encarrega de compactar-la en un procés que dura
35 segons. En la pràctica, el contenidor reemplaça a 50
contenidors en el carrer i va tenir un cost de 125.000 euros.

text i foto NATÀLIA SANZ

PRECINTEN EL CONTENIDOR DEL MERCAT PER LES OLORS

Vosté que és viveta ja se n’haurà
adonat, però per si de cas, li ho
reafirmo: sóc un indignat. Un indignat
pudent i malcarat amb tendència als
atacs d’ira. M’agradaria ser més
amable, tindre més corretja i no
empipar-me cada vegada que sento la
ràdio o miro a la tele alguna cosa que
no siga sálvame, de luxe naturalment.
Tot són tòpics, però sí, tinc motius per
ser candidat, ferm candidat, a adquirir
una magnífica úlcera d’estómac. Quan
vaig llegir el tema de la setmana de La
Veu se’m van regirar les tripes, la sang
em va pujar –ho notava jo- al cap i no
vaig tindre més remei que maleir
infinites vegades als fills de puta que
han permés que arribem on hem anat.
Perdone la vulgaritat, les coses són
com són i tenen un nom. 

Que la Generalitat Valenciana li
dega més d’un milió d’euros a
l’Ajuntament de Benicarló és un insult.
No és demagògia, de veritat, però si
em poso a pensar tots els diners que
s’han cremat i els que segurament
algú s’haurà embutxacat tinc ganes
d’agredir. Hi ha dret que existisca
Terra Mítica?, hi ha dret que el tal
Olivas –el de la cara de sepiot que va
vindre ací un any a presidir la
processó del Santo Cristo- se n’haja
fotut tant i tant de nosaltres els
valencianets?, hi ha dret que s’haja
gastat un sol euro en coses tan
insubstancials com la siudat de la
lenguas, la siudat de la lus o la siudat
de las siensias? Per favor, per favor.
Llàstima de vara que deien els vells.
Sense anar més lluny, per exemple,
amb els diners que se li han pagat al
València CF, a l’Hèrcules o al Villarreal
CF per dur un ridícul lletreret de
Comunidad Valenciana (te doy todo;
quin fàstic) ara no tindríem cap
problema a l’OACSE. I així podria
posar-li exemples i exemples, tot ells
per tancar algú a la presó, 

I mentrestant, què fan els nostres
polítics locals? En comptes de dimitir
i/o plantar cara als seus caps de

Castelló i València, callen com a
senyoretes de la vida i demanen un
crèdit perquè –això sí- són bones
persones i veuen clar que és un crim
de lesa humanitat deixar desemparats
els més dèbils de la societat. Per a
quan una roda de premsa de
Marcelino Domingo i de Xaro Miralles
per dir a l’opinió pública que estan
passant pel cercolet del que els diuen
els seus partits? Són primer
benicarlandos o són primer militants?
Si primer són benicarlandos han de
quadrar-se i dir que ja n’hi ha prou.
Que no volen que es faça l’AVE a
Galícia, que no volen que amb els
diners de tots s’haja de fer front als
lladrocinis –legals o il·legals- que han
comés personatges de la banca
espanyola, que no volen que
continuen fotent-se’n de tots els
benicarlandos. I si no ho veuen així,
que pensen que hi haurà, que hi ha,
molts benicarlandos, que pensaran,
que pensem, que per a ells primer és
el partit i després el seu poble. I Juan
Manuel Ferrer que no es crega que no
té pecat, no, que quan va poder

governar no va dubtar a pactar amb la
gent d’un partit que en aquells
moments a València feia i desfeia al
seu gust.  

Ai, Déu meu, Déu meu! Per cert,
(no sé per què dic per cert, no ho sé)
li han dedicat més fotos a color a la
Peña Madridista de Benicarló que al
CDB en quinze anys de vida que té
aqueixa revista seua. Impressionant,
de veritat. Un club de futbol que
representa, ho infereixo per la
bandera que es veu en una de les
instantànies, tots els espanyols. Està
bé, això. Hi reflexionaré. Igual deu ser
veritat, que els valors espanyols els
representen Mourinho, Cristiano,
Pepe i Aitor Karanka. Sí, sí, hi
pensaré; no ho dic de broma. 

Ho anirem matant, vinga. Em fa
feliç la vitalitat cultural del nostre
poble. L’Estel del Collet, les corals, la
banda de música, el grup de danses la
Sotà. Quin goig més gran! És allò que
se’n diu la societat civil.  Aquests ens
salvaran, n’estic plenament
convençut.  

Bona nit, senyora meua.

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

text EL LECTOR

No tot ha de ser indignant en aquest món, també tenim goig. Per exemple, açí
està laguanyadora d’un cap desetmana de vacances. Felicitats!
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Les regidories de Benestar Social, Comerç, Medi ambient i
Participació Ciutadana de Benicarló han presentat una
iniciativa conjunta amb l'objectiu de cobrir les necessitats
bàsiques de les persones amb el risc d'exclusió social i també
per a promoure valors ambientals. El Mercat Sostenible que se
celebrarà en els pròxims mesos, naix de la necessitat
d'afrontar la situació actual, donant possibles alternatives a
totes aquelles persones que passen un mal moment per
motius econòmics. Es tracta d'un espai que permetrà a
aquestes persones, amb un perfil definit prèviament, oferir i
comercialitzar productes als ciutadans de Benicarló. A més,
també es tracta que aquesta venda facilite als participants la
promoció d'hàbits positius i amb un clar benefici personal i
social, tant en l'elaboració dels productes com en la venda. La
previsió del consistori és arribar a les 25 desocupades en la
primera jornada de celebració. El Mercat Sostenible, que se
situarà en la plaça de darrere de l'Auditori, també busca ser un
espai que incorpore una nova oferta comercial i d'oci i que
dinamitze nous espais públics de Benicarló. Els productes
seran de segona mà o fets a mà, amb la qual cosa
l'Ajuntament també vol promoure les bones pràctiques i els
valors ambientals. 

Per a participar en el Mercat Sostenible hi ha tres vies
possibles. D'una banda, ser una entitat social que tinga com

una de les seues finalitats la millora de les persones, sobretot
en relació a la seua exclusió social, com per exemple Proyde,
Mans Unides, Caritas, Creu Roja o Grup de Dones
Progressistes, entre unes altres. Les famílies o persones amb
necessitats econòmiques també tindran un espai dins d'aquest
mercat sostenible. Un altre dels grups que podran participar
són els artesans de Benicarló, que en el procés d'elaboració
dels productes mantinguen com prioritat les bones pràctiques,
el respecte al medi ambient i la recuperació de les tradicions i
antics oficis. I el tercer perfil està reservat per a un espai
d'intercanvi de productes entre particulars, que propiciarà la
reutilizació de tot tipus de materials i productes. Tots els
participants haurien de ser de Benicarló i haurien de garantir
que els productes que comercialitzaran tinguen un origen
totalment lícit. “El nostre objectiu és donar cabuda a tots
aquells que vulguen participar”, va indicar el tècnic de
Benestar Social, Enric Belda. Un altre dels objectius que cerca
la iniciativa és “que els participants puguen valorar la
possibilitat de crear una empresa o establir-se com autònom
en la fabricació i venda dels seus productes”. De moment,
l'Ajuntament ha programat una primera edició per el 23 de juny
i a partir del mes de juliol el Mercat serà tots els segons
dissabtes de mes, de 10 a 13.30 hores. Les dates previstes
fins a finals d'any són el 14 de juliol, l’11 d'agost, el 8 de
setembre, el 13 d'octubre, el 10 de novembre i el 8 o 15 de
desembre.

text NATÀLIA SANZ

MERCAT SOSTENIBLE PER ALS MÉS NECESITATS
IMPAGABLE

Impagable el favor que el nobel peruà, Vargas Llosa, ha
fet a Rajoy –no sabem si per mala consciència d’haver
rebutjat la direcció del “Cervantes”-, en ser entrevistat en
tve –d’ara endavant tp: “telepopular”-. Efectivament, Don
Mario ha diagnosticat que la crisi econòmica espanyola no
l’ha desencadenada les subprime americanes, la bombolla
immobiliària, la cobdícia dels Murdock o els Lehman

Brothers, l’evasió de capitals, les estafes majúscules de la
Gürtel, ni la despesa gegantina de les guerres en curs. No:

senzillament, hem viscut per damunt de les nostres
possibilitats. Culpable, doncs, la ciutadania. I a l’hora
d’acusar directament no ha dubtat en referir-se als
“socialistes”, des de Felipe Gonzàlez (!) a Zapatero, de cap
manera a la fallida de la UE, ni a la crítica situació de tot el
planeta.

Curiosa manera d’amortitzar el nobel –de literatura no
d’economia!-, donant oxigen a la maldestra, injusta i
suïcida política del govern del PP.

Marc Antoni Adell

TALIBANS

Ara és un directiu (?) d’Educació (!), a València, el qui
acusa desvergonyidament de “talibans”, als directors de
centres escolars i al professorat de la pública, que
qüestionen la política educativa dels “populars”. No és nou:
el conseller Tarancón ja ho havia fet, només que aleshores
es referia al professorat universitari sensibilitzat per la
llengua i el país i ara el directiu (?) d’Educació (!) ho aplica
al de primària i secundària, arran de les protestes

estudiantils generades en la “primavera valenciana”.
Poc originals sí que són, a més de sectaris i

oportunistes. No és prou que són nomenats per la seua
manifesta incompetència, que en fan exhibició sense cap
rubor.

Així es desautoritzen públicament i notòria i
desautoritzen al seu partit: el PP, l’única política que
practiquen és la de la desqualificació i la visceralitat.

Marc Antoni Adell



pasta gansa! Un desastre... no,
perdó, tres! I a quin més gros!

Els més selectius del món.
Llegim al periòdic “La Razón”

el següent titular: “Bildu y CiU
dejan a San Sebastián y
Barcelona sin ver a la
Selección”. I nosaltres, com
bons espanyols que som ja
estàvem patint per si havíem de
sortir al carrer a traure les
estanqueres i fer força, atés que
com ara els de La Veu s’han fet
del Reial Madrit (la
contraportada de la setmana
passada no deixa lloc
al dubte), no siguera
cas que ens furtaren
aquesta destarotada
secció nostra. Però,
bé, sembla que l’aigua
no arribarà al riu.
Encara així, als
tafaners ens ha
assaltat un xicotet
dubte. Al llegir la
notícia es podia
entreveure, com no,
que els alcaldes i els
governants d’estes
ciutats eren uns “rojos
i separatistes”, per no
voler ficar les
pantelles gegants per
vore la seleción. Això
que vol dir, que ací,
els nostres
governants, del PP,
com tampoc ficaran

pantalles també són “rojos i
separatistas” ? No res, doncs
dimissió per a tots! En resum, pa
i circ.

Presses i corrillos
Això sembla era el que tenien

els del clergat em la passada
processó del Corpus. I és que el
clergat d’este poble, va ser
incapaç d’esperar a que
acabaren de ballar les dansaires
de la Sotà, i allà que van ficar, a
corre-cuita, pel mig, als xiquets
de Primera Comunió perquè
entraren apressa a l’església. I
com no, ells al darrera. Sembla
que tenien molta pressa. Què
devien voler arrapar puesto a
algun bar de la cantonada per
veure a la roja eixa de dalt? Clar,
com aquesta vegada no havien
ficat la pantallota eixa davant de
casa seua com al passat torneig.
Ara, quan havien d’entrar la
Custodia i autoritats, aleshores
sí que s’apartaren... Sembla que
hi ha classes

Govern fallero
Tot i que una mica massa

tard, els tafaners també ens hem

fet ressò d’això que la Junta
Local Fallera, tot i les retallades
que han rebut, i el ball de
bastons que hi va haver per la
successió a les passades
eleccions a presi faller, ha tret un
superàvit d’una mica més de
1000 euros. Amb una retallada
del 20% i fent un bon grapat
d’actes sense baixar la seua
qualitat va, i resulta que són
capaços de quadrar els comptes
i traure benefici. Els tafaners no
és que siguem massa fallers que
diguem però... sabem valorar les
coses ben fetes. Des d’ací
podíem proposar que el nostre
govern faller, al benicarlando
ens referim, amb el seu Presi
Manchón al capdavant, dels de
València no ens refiem, que allí
mana la Rita i ja sé sap...
s’encarregue dels comptes
municipals. I si la cosa
funciona.... que facen el salt als
autonòmics. Segur que casos
gurtels, emarses, vestits, regals i
prebendes diverses no en
tindríem. I damunt acabaríem
amb superàvit. Potser en breu
tindrem un partit polític faller,
no?

ve de la pàgina anterior
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Prop de 90 persones utilitzen cada dia el menjador social
de Benicarló. El servei, que es va engegar fa un any per a
donar a mejar a les famílies més necessitades del municipi,
s'ha vist desbordat per la gravetat de la crisi econòmica, que
assota als més desfavorits del municipi. Fa tan sol tres mesos
no se superaven els 50 comensals diaris. El servei, no obstant
això, tancarà les seues portes el pròxim 22 de juny, com va
ocórrer el passat any, ja que només està en funcionament en
els mesos més freds de l'any. Durant el temps que estiga fora
de servei s'aprofitarà per a reorganitzar-lo en aspectes com la
intendència. La regidora de Benestar social, Sarah Vallés, va
explicar que el descans estival servirà per a fer diversos
ajustaments en la cuina, reorganitzar comandes i compres i
millorar el servei en general. Així, va explicar que un dels
problemes amb els quals s'han trobat és el proveïment de
menjar ja que “actualment s'està recorrent a certs punts per a
arreplegar menjar i volíem aprofitar els mesos d'estiu per a
reorganitzar i incorporar noves coses”, va indicar Vallés. 

“Tots sabem que a Benicarló hi ha finques de cultiu que en
un moment donat, resulta que la producció s'ha cremat i ja no
és apte per a la venda. L'agricultor et dóna 3 dies abans de
llaurar el camp i et brinda la possibilitat d'anar i recol·lectar el
que faça falta. Això durant l'any ens ha passat i, de cop i volta,
havies de trobar gent i un vehicle per a arreplegar el menjar”,

va detallar la edil. La problemàtica ha estat tal que el consistori
es planteja que, de cara a l'any que ve, “ens han oferit
coordinar aqueix assumpte per a tenir contacte amb
agricultors que puguen trobar-se amb aqueixes situacions,
però requereix que ens organitzem abans amb una brigada de
persones que col·laboren amb el menjador social, ja que se
suposa que és la pròpia gent que assisteix la que et pot tirar
una mà”, va explicar Vallés. Amb els productes recol·lectats en
el camp, els cuiners voluntaris del servei s'encarreguen
d'elaborar el menú del dia. Cal recordar que aquest es
compon de tres plats, dos de calent i unes postres, que
serveixen per a donar per a mejar als usuaris del menjador
social. Només els usuaris sense família mengen en les
instal·lacions, situades en un local de la Fundació Bancaixa,
mentre que la resta, més de 50, se l’emporten a casa per a
menjar amb els seus fills. El menjar s'elabora diàriament per
voluntaris integrats en les ONG Càrites Benicarló, Dones
Progresistes, Amas de Casa, Creu Roja i Sant Vicent de
Paüls. Els voluntaris han realitzat un curs de manipulador
d'aliments per a poder garantir que estiga tot en perfecte ordre
i amb les màximes garanties per als usuaris. Recordar que en
aquests moments a Benicarló existeixen 400 nuclis familiars
als quals Serveis Socials els presta ajuda, a més de 90
famílies que estan dins del projecte Rendeix Garantia per no
tenir cap tipus d'ingrés. La major part dels atesos són “parats,
amb una llarga vida laboral que ara es troben sense res” a
causa de l'actual conjuntura econòmica.

text NATÀLIA SANZ

BUSQUEN VOLUNTARIS PER COLLIR ALIMENTS PER AL COMEDOR SOCIAL



Primer desastre administratiu
de la setmana.

Si es que no es pot ficar la
pota més endins, o potser si, ara
ho vorem. Resulta que això, el
que veurem a continuació, es va
aprovar l’altre dia (millor dit es va
voler aprovar), atés que seria
necessari segons el criteri dels
nostres benvolguts mandataris:
“Visto que por Decreto del
Teniente de Alcalde delegado
del Área de Contratación, de
fecha 14 de mayo de 2012, se
resuelve declarar la tramitación
de urgencia del expediente nº
13/2012 del Negociado de
Contratación Administrativa,
relativo al servicio de
conserjería, vigilancia,
limpieza y explotación del bar
del Pabellón Cubierto
Municipal de Benicarló” I així
que passen el dies i a la nostra
casa gran reben una carta d’una
senyora, molt amable ella,
indicant-los que volia presentar-
se a l’oferta, però no ho va poder
fer perquè resulta que “ha
comprobado que el mismo se
refiere en todo momento al
Mercado Central de Benicarló,
es decir, que el pliego de
prescripciones técnicas no
tiene nada que ver con el
objeto del contrato de esta
licitación. Alça morena! Fora
parlen del Pavelló i dins apareix
el Mercat central. No ens
estranya que després la gent
s’embolique al presentar els
papers si el nostre govern
municipal és el primer

embolicador.

Primer desastre administratiu
de la setmana (i 2).

Ara, si volíem caldo... dos
tasses. Havien de confirmar-ho,
no siguera cas que no fos cert i
així, comprovat, publiquen que
“el pliego de prescripciones
técnicas... del bar del Pabellón
Cubierto Municipal de Benicarló
está haciendo referencia a
trabajos a realizar en el Mercado
Central de Benicarló”. Vinga,
que ja es pot presentar tohom! O
no?

Segon desastre administratiu
de la setmana.

I continuen en la mateixa línia
que el desastre anterior, però
una mica més despistats, si cap.
Així, publiquen al BOP l’anunci
de licitació per el programa dirigit
a joves i adolescents
“Generacció nº1”. I uns dies més
tard resulta que se n’adonen que
“...en el informe de
acompañamiento... no se
adjuntó el documento anexo
al que se refiere su cláusula

1.3.” que segons sembla i
textual del BOP “...es un
documento contractual
imprescindible...”. Està clar, la
fórmula d’estalvi de l’ajuntament
es ara... treure a licitació els
serveis però fent impossible que
es puguen portar a terme. I
després ens queixem. 

Tercer desastre: Amb poques
llums.

Doncs ací en va una altra
cantada. Esta, encara és més
gros si cap... perque ho han
publicat al “Diario Oficial de la
Unión Europea”, “Boletín Oficial
del Estado”, “Boletín Oficial de la
Provincia” i en el perfil del
contractant. I es que ja que la fas
grossa, la publiques a tot arreu!
Què ha passat ara? Doncs que
trauen a licitació (bé, han
intentat), el procediment de
licitació del servei de
subministrament d’energia
elèctrica d’alguns edificis... i
poc després... el suspenen! Ep,
altra volta la tornen a embolicar?
Doncs, sí. I és que, com diu la
dita, no hi ha dos sense tres. I
ací, això sembla que s’ho agafen
al peu de la lletra perquè resulta
que després de publicar-ho a tot
el rastre de llocs que hem
enumerat abans se n’adonen
que “existe un error material
en el pliego de prescripciones
técnicas” que “las tablas
contenidas en el mismo están
incompletas, y que dicho error
se ha extendido, en
consecuencia, al
correspondiente anuncio de
licitación”. Oe, oe, oe, oe quina
xapussa, oe!  A vore que no hi
ha ningú a eixa casa de tots, de
l’ajuntament, que revise el que
s’ha de publicar? Osti tu, doncs
no ens costarà poc car això
d’anar publicant i despublicant
tot el que envien! Per què, no es
pense ningú que això de publicar
és debades, no? Que val una

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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La depuradora paralitzada i els centres socials, pendents
d'un fil per la falta de pagament de la Generalitat Valenciana.
En el primer dels casos es tracta d'una infraestructura
necessària per al municipi, que en l'actualitat només disposa
d'una planta de pretractament per a les seues aigües residuals
que, a més, és insuficient per al cabal actual del municipi. En
el segon cas, un centenar de treballadors de quatre centres
socials assistencials poden cobrar les seues nòmines perquè
el consistori s'ha erigit en garant del seu treball signant un
crèdit, els interessos del qual pagaran tots els benicarlandos. I
els usuaris atesos en ells, pendents de la situació, que ningú
sap quin final tindrà. De moment l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, ha mostrat la seua intenció de no tancar
cap d'ells. Però també ha advertit que la situació no és
sostenible. Actualment, el deute de la Conselleria envers les
arques municipals és de 1.289.000 euros, entre les
subvencions corresponents al 2011 i 2012 “. En aquests
moments, és necessari que es mullen una mica i que tinguen
en compte que açò és prioritari, més que altres coses que
s'estan fent per ací. Han de ser conscients que ací hi ha un
ajuntament que està donant la cara per la Generalitat
Valenciana i el que han de fer és complir”, va denunciar
Domingo. Tot i aixó, Benicarló descarta tancar les residències.
L'edil de Benestar Social, Sarah Vallés, va explicar que la
Conselleria d'Economia ha mostrat el seu interès i
predisposició a resoldre la falta de liquiditat que pateix el

OACSE a conseqüència de l'impagament de la subvenció
corresponent per a la gestió de les residències. “En principi les
decisions serien ampliar el crèdit o trobar altres vies per a
poder fer-lo efectiu, però en cap case deixar de gestionar els
centres”, va assegurar. Amb l'operació de crèdit signada fa uns
díes es pretén pagar als treballadors, a més de plantar cara a
les factures de proveïdors pendents de cobrament dels mesos
de gener i febrer d'enguany. “Estiga com estiga la cosa a finals
d'aquest mes de juny decidirem què fer”, va dir Vallés, atés
que el crèdit només serveix per a salvar aquest mes.

D'altra banda, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de
Benicarló està bloquejada i, de moment, no pareix  que les
obres es reinicien en curt espai de temps. Domingo va
reconèixer que la falta de recursos econòmics per part del
Consell ha provocat la paralització de les obres. “Està parada,
ja vaig parlar amb la consellera però mentre no paguen
l'empresa no continuarà les obres”, va recordar Domingo. I és
que l'endeutament de la conselleria amb l'empresa
adjudicatària va ser el que va provocar la paralització de les
obres. “Quan paguen començaran altra vegada, però si no
arriben a una solució la de Benicarló no serà l'única que es
detindrà sinó que li seguiran altres”, va advertir el primer edil.
Els treballs en la planta, situada en uns terrenys dotacionales
de la partida Vilaperdiu, van començar fa més d'un any. La
futura estació ocupa una superfície de 151.234 m², en una
parcel·la que es troba al costat de la CV135, la rambla de
Cervera i l'antic abocador municipal.

text i foto NATÀLIA SANZ

DEPURADORA PARALITZADA
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La merda de la presó

Ara resulta que els de la presó d’Albocàsser ens estan
ensenyant el camí que hem de prendre perquè des de la
Diputació, i més millor dit del Consorci de Residus de la
Zona I, no ens agafen per més beneits... del que ja sembla
que som.

La cosa va perquè des del Consorci de Residus, ara que
tenim l’abocador nou amb una planta de suposat reciclatge,
només a mitges, ens volen cobrar una taxa abusiva que
supera amb escreix, vora un 25% més, el que es cobra a

l’altra zona del costat, la Zona II. Així, nosaltres, per ser més
“guapos”, haurem de pagar 79,50€/any de mitjana mentre
que a l’altra zona, a la II, paguen només 63,58 €/any. I això,
sense afegir-hi la doble càrrega impositiva que suposa atés
que tindrem la de l’ajuntament i la del Consorci.

Pel que sembla, l’afany recaptatori dels populars a la
Diputació no té fre i ara s’ha de pagar tot el que s’ha anat
acumulant pels anys d’neficàcia en tirar endavant aquesta
situació que fa més de vint anys que hauria d’haver estat
solucionada.

I com ací els nostres governants estan acostumats a
pegar la cabotada, acatxant el cap i no dient res, tot i que
resulte paradoxal pel mateix color polític d’amdos bàndols,
que són del PP,  resulta que haurem d’esperar a que el
recurs presentat per la presó d’Albocàsser a través de
l’advocacia de l’Estat contra aquesta taxa, que ja ha estat
admès a tràmit, ens acabe indicant qui té la raó en esta
situació abusiva. I és que serà a partir d’ací, si l’Estat
guanya, que probáblement, podrem demanar que la
resolució s’aplique a tota la Zona I.

Mal que ens pese, mentrestant, sembla que haurem de
continuar gratant-nos les butxaques.
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“Qui ens rescatarà dels rescatadors?”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa1: per als joves que van acabar les Proves d’Acces a la Universitat (PAU). Prou de patir, prou
de no dormir. A descansar uns dies que s'ho han guanyat. S'ha  acabat una etapa i ara... ara, pobres, qui
sap que els espera. Tant de bo tots puguen triar la carrera que desitgen i, ai, tinguen mitjans suficients per
poder-se-la pagar. Sort, campions.

Carxofa 2: per al Grup de música i danses La Sotà, que ha estat capaç de recuperar les danses del
Corpus perdudes fa anys. També carxofa per als veïns i veïnes que, de forma desinteressada,
confeccionaren els tapissos que guarniren els carrer per on passava la processó.... tan de bo no es perda
el costum.

Carxofa 3: per a l’escola de futbol del Benicarló Base Futbol. El seu treball ben fet és el seu futur. La
cloenda multitudinària que va tenir en el seu dinar de final de temporada és la mostra més fefaent del que
hem dit. Enhorabona!

Panissola 1: per als de sempre, als lladres que ens han tractat de burros i als burros que els hem votat.
A la presó! Tot i que, per desgràcia, no en vorem ni a un entrar. Però al menys, el dret al pataleig... encara
no ens l’han pogut llevar. El que havíem dit, a la garjola més fonda... i perdent la clau.

Panissola 2: per els porcs que tiren la brossa abans de les hores establides. Si hi ha un horari és per
alguna cosa. Ara, no estaria de més que, d’una vegada aplicaren l’ordenança que hi ha. Una multa a
temps... fa miracles. Una mirada... cap una altra banda, fa que alguna gent se n’aprofite encara més per
fer el que li done la gana. 

CARXOFA I PANISSOLA

Divendres 15
20.00 h

L'Any Fuster a l'Ateneu. 
Xarrada «Fuster i la ciència», 

a càrrec de Teresa Galcerà. 

Seu de l'Ateneu 
(c. de Sant Jaume, 8).

Organitza: Ateneu Cultural de Benicarló.
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intentat), el procediment de
licitació del servei de
subministrament d’energia
elèctrica d’alguns edificis... i
poc després... el suspenen! Ep,
altra volta la tornen a embolicar?
Doncs, sí. I és que, com diu la
dita, no hi ha dos sense tres. I
ací, això sembla que s’ho agafen
al peu de la lletra perquè resulta
que després de publicar-ho a tot
el rastre de llocs que hem
enumerat abans se n’adonen
que “existe un error material
en el pliego de prescripciones
técnicas” que “las tablas
contenidas en el mismo están
incompletas, y que dicho error
se ha extendido, en
consecuencia, al
correspondiente anuncio de
licitación”. Oe, oe, oe, oe quina
xapussa, oe!  A vore que no hi
ha ningú a eixa casa de tots, de
l’ajuntament, que revise el que
s’ha de publicar? Osti tu, doncs
no ens costarà poc car això
d’anar publicant i despublicant
tot el que envien! Per què, no es
pense ningú que això de publicar
és debades, no? Que val una

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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La depuradora paralitzada i els centres socials, pendents
d'un fil per la falta de pagament de la Generalitat Valenciana.
En el primer dels casos es tracta d'una infraestructura
necessària per al municipi, que en l'actualitat només disposa
d'una planta de pretractament per a les seues aigües residuals
que, a més, és insuficient per al cabal actual del municipi. En
el segon cas, un centenar de treballadors de quatre centres
socials assistencials poden cobrar les seues nòmines perquè
el consistori s'ha erigit en garant del seu treball signant un
crèdit, els interessos del qual pagaran tots els benicarlandos. I
els usuaris atesos en ells, pendents de la situació, que ningú
sap quin final tindrà. De moment l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo, ha mostrat la seua intenció de no tancar
cap d'ells. Però també ha advertit que la situació no és
sostenible. Actualment, el deute de la Conselleria envers les
arques municipals és de 1.289.000 euros, entre les
subvencions corresponents al 2011 i 2012 “. En aquests
moments, és necessari que es mullen una mica i que tinguen
en compte que açò és prioritari, més que altres coses que
s'estan fent per ací. Han de ser conscients que ací hi ha un
ajuntament que està donant la cara per la Generalitat
Valenciana i el que han de fer és complir”, va denunciar
Domingo. Tot i aixó, Benicarló descarta tancar les residències.
L'edil de Benestar Social, Sarah Vallés, va explicar que la
Conselleria d'Economia ha mostrat el seu interès i
predisposició a resoldre la falta de liquiditat que pateix el

OACSE a conseqüència de l'impagament de la subvenció
corresponent per a la gestió de les residències. “En principi les
decisions serien ampliar el crèdit o trobar altres vies per a
poder fer-lo efectiu, però en cap case deixar de gestionar els
centres”, va assegurar. Amb l'operació de crèdit signada fa uns
díes es pretén pagar als treballadors, a més de plantar cara a
les factures de proveïdors pendents de cobrament dels mesos
de gener i febrer d'enguany. “Estiga com estiga la cosa a finals
d'aquest mes de juny decidirem què fer”, va dir Vallés, atés
que el crèdit només serveix per a salvar aquest mes.

D'altra banda, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de
Benicarló està bloquejada i, de moment, no pareix  que les
obres es reinicien en curt espai de temps. Domingo va
reconèixer que la falta de recursos econòmics per part del
Consell ha provocat la paralització de les obres. “Està parada,
ja vaig parlar amb la consellera però mentre no paguen
l'empresa no continuarà les obres”, va recordar Domingo. I és
que l'endeutament de la conselleria amb l'empresa
adjudicatària va ser el que va provocar la paralització de les
obres. “Quan paguen començaran altra vegada, però si no
arriben a una solució la de Benicarló no serà l'única que es
detindrà sinó que li seguiran altres”, va advertir el primer edil.
Els treballs en la planta, situada en uns terrenys dotacionales
de la partida Vilaperdiu, van començar fa més d'un any. La
futura estació ocupa una superfície de 151.234 m², en una
parcel·la que es troba al costat de la CV135, la rambla de
Cervera i l'antic abocador municipal.

text i foto NATÀLIA SANZ

DEPURADORA PARALITZADA



pasta gansa! Un desastre... no,
perdó, tres! I a quin més gros!

Els més selectius del món.
Llegim al periòdic “La Razón”

el següent titular: “Bildu y CiU
dejan a San Sebastián y
Barcelona sin ver a la
Selección”. I nosaltres, com
bons espanyols que som ja
estàvem patint per si havíem de
sortir al carrer a traure les
estanqueres i fer força, atés que
com ara els de La Veu s’han fet
del Reial Madrit (la
contraportada de la setmana
passada no deixa lloc
al dubte), no siguera
cas que ens furtaren
aquesta destarotada
secció nostra. Però,
bé, sembla que l’aigua
no arribarà al riu.
Encara així, als
tafaners ens ha
assaltat un xicotet
dubte. Al llegir la
notícia es podia
entreveure, com no,
que els alcaldes i els
governants d’estes
ciutats eren uns “rojos
i separatistes”, per no
voler ficar les
pantelles gegants per
vore la seleción. Això
que vol dir, que ací,
els nostres
governants, del PP,
com tampoc ficaran

pantalles també són “rojos i
separatistas” ? No res, doncs
dimissió per a tots! En resum, pa
i circ.

Presses i corrillos
Això sembla era el que tenien

els del clergat em la passada
processó del Corpus. I és que el
clergat d’este poble, va ser
incapaç d’esperar a que
acabaren de ballar les dansaires
de la Sotà, i allà que van ficar, a
corre-cuita, pel mig, als xiquets
de Primera Comunió perquè
entraren apressa a l’església. I
com no, ells al darrera. Sembla
que tenien molta pressa. Què
devien voler arrapar puesto a
algun bar de la cantonada per
veure a la roja eixa de dalt? Clar,
com aquesta vegada no havien
ficat la pantallota eixa davant de
casa seua com al passat torneig.
Ara, quan havien d’entrar la
Custodia i autoritats, aleshores
sí que s’apartaren... Sembla que
hi ha classes

Govern fallero
Tot i que una mica massa

tard, els tafaners també ens hem

fet ressò d’això que la Junta
Local Fallera, tot i les retallades
que han rebut, i el ball de
bastons que hi va haver per la
successió a les passades
eleccions a presi faller, ha tret un
superàvit d’una mica més de
1000 euros. Amb una retallada
del 20% i fent un bon grapat
d’actes sense baixar la seua
qualitat va, i resulta que són
capaços de quadrar els comptes
i traure benefici. Els tafaners no
és que siguem massa fallers que
diguem però... sabem valorar les
coses ben fetes. Des d’ací
podíem proposar que el nostre
govern faller, al benicarlando
ens referim, amb el seu Presi
Manchón al capdavant, dels de
València no ens refiem, que allí
mana la Rita i ja sé sap...
s’encarregue dels comptes
municipals. I si la cosa
funciona.... que facen el salt als
autonòmics. Segur que casos
gurtels, emarses, vestits, regals i
prebendes diverses no en
tindríem. I damunt acabaríem
amb superàvit. Potser en breu
tindrem un partit polític faller,
no?

ve de la pàgina anterior
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Prop de 90 persones utilitzen cada dia el menjador social
de Benicarló. El servei, que es va engegar fa un any per a
donar a mejar a les famílies més necessitades del municipi,
s'ha vist desbordat per la gravetat de la crisi econòmica, que
assota als més desfavorits del municipi. Fa tan sol tres mesos
no se superaven els 50 comensals diaris. El servei, no obstant
això, tancarà les seues portes el pròxim 22 de juny, com va
ocórrer el passat any, ja que només està en funcionament en
els mesos més freds de l'any. Durant el temps que estiga fora
de servei s'aprofitarà per a reorganitzar-lo en aspectes com la
intendència. La regidora de Benestar social, Sarah Vallés, va
explicar que el descans estival servirà per a fer diversos
ajustaments en la cuina, reorganitzar comandes i compres i
millorar el servei en general. Així, va explicar que un dels
problemes amb els quals s'han trobat és el proveïment de
menjar ja que “actualment s'està recorrent a certs punts per a
arreplegar menjar i volíem aprofitar els mesos d'estiu per a
reorganitzar i incorporar noves coses”, va indicar Vallés. 

“Tots sabem que a Benicarló hi ha finques de cultiu que en
un moment donat, resulta que la producció s'ha cremat i ja no
és apte per a la venda. L'agricultor et dóna 3 dies abans de
llaurar el camp i et brinda la possibilitat d'anar i recol·lectar el
que faça falta. Això durant l'any ens ha passat i, de cop i volta,
havies de trobar gent i un vehicle per a arreplegar el menjar”,

va detallar la edil. La problemàtica ha estat tal que el consistori
es planteja que, de cara a l'any que ve, “ens han oferit
coordinar aqueix assumpte per a tenir contacte amb
agricultors que puguen trobar-se amb aqueixes situacions,
però requereix que ens organitzem abans amb una brigada de
persones que col·laboren amb el menjador social, ja que se
suposa que és la pròpia gent que assisteix la que et pot tirar
una mà”, va explicar Vallés. Amb els productes recol·lectats en
el camp, els cuiners voluntaris del servei s'encarreguen
d'elaborar el menú del dia. Cal recordar que aquest es
compon de tres plats, dos de calent i unes postres, que
serveixen per a donar per a mejar als usuaris del menjador
social. Només els usuaris sense família mengen en les
instal·lacions, situades en un local de la Fundació Bancaixa,
mentre que la resta, més de 50, se l’emporten a casa per a
menjar amb els seus fills. El menjar s'elabora diàriament per
voluntaris integrats en les ONG Càrites Benicarló, Dones
Progresistes, Amas de Casa, Creu Roja i Sant Vicent de
Paüls. Els voluntaris han realitzat un curs de manipulador
d'aliments per a poder garantir que estiga tot en perfecte ordre
i amb les màximes garanties per als usuaris. Recordar que en
aquests moments a Benicarló existeixen 400 nuclis familiars
als quals Serveis Socials els presta ajuda, a més de 90
famílies que estan dins del projecte Rendeix Garantia per no
tenir cap tipus d'ingrés. La major part dels atesos són “parats,
amb una llarga vida laboral que ara es troben sense res” a
causa de l'actual conjuntura econòmica.

text NATÀLIA SANZ

BUSQUEN VOLUNTARIS PER COLLIR ALIMENTS PER AL COMEDOR SOCIAL
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Les regidories de Benestar Social, Comerç, Medi ambient i
Participació Ciutadana de Benicarló han presentat una
iniciativa conjunta amb l'objectiu de cobrir les necessitats
bàsiques de les persones amb el risc d'exclusió social i també
per a promoure valors ambientals. El Mercat Sostenible que se
celebrarà en els pròxims mesos, naix de la necessitat
d'afrontar la situació actual, donant possibles alternatives a
totes aquelles persones que passen un mal moment per
motius econòmics. Es tracta d'un espai que permetrà a
aquestes persones, amb un perfil definit prèviament, oferir i
comercialitzar productes als ciutadans de Benicarló. A més,
també es tracta que aquesta venda facilite als participants la
promoció d'hàbits positius i amb un clar benefici personal i
social, tant en l'elaboració dels productes com en la venda. La
previsió del consistori és arribar a les 25 desocupades en la
primera jornada de celebració. El Mercat Sostenible, que se
situarà en la plaça de darrere de l'Auditori, també busca ser un
espai que incorpore una nova oferta comercial i d'oci i que
dinamitze nous espais públics de Benicarló. Els productes
seran de segona mà o fets a mà, amb la qual cosa
l'Ajuntament també vol promoure les bones pràctiques i els
valors ambientals. 

Per a participar en el Mercat Sostenible hi ha tres vies
possibles. D'una banda, ser una entitat social que tinga com

una de les seues finalitats la millora de les persones, sobretot
en relació a la seua exclusió social, com per exemple Proyde,
Mans Unides, Caritas, Creu Roja o Grup de Dones
Progressistes, entre unes altres. Les famílies o persones amb
necessitats econòmiques també tindran un espai dins d'aquest
mercat sostenible. Un altre dels grups que podran participar
són els artesans de Benicarló, que en el procés d'elaboració
dels productes mantinguen com prioritat les bones pràctiques,
el respecte al medi ambient i la recuperació de les tradicions i
antics oficis. I el tercer perfil està reservat per a un espai
d'intercanvi de productes entre particulars, que propiciarà la
reutilizació de tot tipus de materials i productes. Tots els
participants haurien de ser de Benicarló i haurien de garantir
que els productes que comercialitzaran tinguen un origen
totalment lícit. “El nostre objectiu és donar cabuda a tots
aquells que vulguen participar”, va indicar el tècnic de
Benestar Social, Enric Belda. Un altre dels objectius que cerca
la iniciativa és “que els participants puguen valorar la
possibilitat de crear una empresa o establir-se com autònom
en la fabricació i venda dels seus productes”. De moment,
l'Ajuntament ha programat una primera edició per el 23 de juny
i a partir del mes de juliol el Mercat serà tots els segons
dissabtes de mes, de 10 a 13.30 hores. Les dates previstes
fins a finals d'any són el 14 de juliol, l’11 d'agost, el 8 de
setembre, el 13 d'octubre, el 10 de novembre i el 8 o 15 de
desembre.

text NATÀLIA SANZ

MERCAT SOSTENIBLE PER ALS MÉS NECESITATS
IMPAGABLE

Impagable el favor que el nobel peruà, Vargas Llosa, ha
fet a Rajoy –no sabem si per mala consciència d’haver
rebutjat la direcció del “Cervantes”-, en ser entrevistat en
tve –d’ara endavant tp: “telepopular”-. Efectivament, Don
Mario ha diagnosticat que la crisi econòmica espanyola no
l’ha desencadenada les subprime americanes, la bombolla
immobiliària, la cobdícia dels Murdock o els Lehman

Brothers, l’evasió de capitals, les estafes majúscules de la
Gürtel, ni la despesa gegantina de les guerres en curs. No:

senzillament, hem viscut per damunt de les nostres
possibilitats. Culpable, doncs, la ciutadania. I a l’hora
d’acusar directament no ha dubtat en referir-se als
“socialistes”, des de Felipe Gonzàlez (!) a Zapatero, de cap
manera a la fallida de la UE, ni a la crítica situació de tot el
planeta.

Curiosa manera d’amortitzar el nobel –de literatura no
d’economia!-, donant oxigen a la maldestra, injusta i
suïcida política del govern del PP.

Marc Antoni Adell

TALIBANS

Ara és un directiu (?) d’Educació (!), a València, el qui
acusa desvergonyidament de “talibans”, als directors de
centres escolars i al professorat de la pública, que
qüestionen la política educativa dels “populars”. No és nou:
el conseller Tarancón ja ho havia fet, només que aleshores
es referia al professorat universitari sensibilitzat per la
llengua i el país i ara el directiu (?) d’Educació (!) ho aplica
al de primària i secundària, arran de les protestes

estudiantils generades en la “primavera valenciana”.
Poc originals sí que són, a més de sectaris i

oportunistes. No és prou que són nomenats per la seua
manifesta incompetència, que en fan exhibició sense cap
rubor.

Així es desautoritzen públicament i notòria i
desautoritzen al seu partit: el PP, l’única política que
practiquen és la de la desqualificació i la visceralitat.

Marc Antoni Adell



pàgina 6    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 15

LOCAL OPINIÓ

La temporada de platges ja ha començat a Benicarló. Al
menys a la platja del Morrongo i La Caracola, les úniques que
de moment compten amb vigilancia i neteja. Ho fa quasi un
mes abans que altres anys, amb l'objectiu de beneficiar als
empresaris dels voltants de la platja del Morrongo i la
Caracola, i els usuaris, que ja es poden banyar amb tots els
serveis en marxa. La Brigada d'Obres i Serveis es farà càrrec
enguany de la neteja de les platges. L'ampliació de la
temporada de platges era una de les prioritats de la Regidoria
de Turisme per aquest estiu, un objectiu que s'ha complit atés
que des del passat 1 de juny dos de les platges de Benicarló,
les més urbanes, compten amb els serveis de neteja i
vigilància a ple rendiment. La platja del Morrongo i la Caracola
tindran tots els serveis actius durant els quatre mesos que
durarà la temporada, mentre que en la de la Mar Xica el servei
de salvament començarà l’1 de juliol. Una altra de les novetats
d'aquesta campanya és que la Brigada d'Obres i Serveis s'ha
fet càrrec de la neteja de les platges amb l'objectiu d'abaratir
costos. Quatre operaris treballaran cada dia entre les 6 i les 10
del matí per a posar les platges a punt, amb un tractor equipat
amb un dispositiu de condicionament de platges. Amb aquest
nou element de neteja, durant els primers dies de juny s'han
extret de la platja del Morrongo fins a tres tones de pedres que
estaven barrejades amb l'arena que es va extraure en un

drenatge del port fa deu anys. Enguany, com l'any passat,
l'empresa Saepla es farà càrrec del servei de vigilància i
salvament de les platges de Benicarló. D'altra banda, la
Regidoria de Turisme es troba en ple procés per a renovar les
certificacions de qualitat i durant les pròximes setmanes les
empreses auditores faran els corresponents controls a les
nostres platges.

text NATÀLIA SANZ

L’ESTIU JA HA ARRIBAT... I LA CAMPANYA DE PLATGES NOMÉS AL MORRONGO

L'ajuntament de Benicarló ha precintat el contendor
industrial que va instal·lar en el Mercat Municipal. El motiu no
és altre que el mal ús que s'estava fent del mateix i que
provocava males olors i molèsties als veïns i passejants de la
zona. El contenidor, que va entrar en funcionament el passat
mes de desembre, estava destinat a l'ús exclusiu dels
venedors del mercat municipal. Marcelino Domingo, alcalde
de Benicarló, va explicar que “ja fa temps que venim detectant
problemes derivats del mal ús del contenidor”, per la qual cosa
es va requerir els usuaris perquè assistiren a diverses
reunions. En elles “se'ls va explicar com s'ha de dipositar
correctament les escombraries, el que es pot llençar dins i el
que no. Ara ja s'han pres les mesures i el problema està
pràcticament solucionat”, va assegurar. Malgrat això,

Domingo es va mostrar disposat a “seguir controlant el
problema” a través de les reunions que es mantindran amb els
venedors. Si col·laborem, entre tots ho aconseguirem”, va
assegurar el primer edil, que es va mostrar satisfet al
considerar que “els venedors s'han conscienciat perquè el
problema perjudica a tots: a ells i a tot el poble”, per les males
olors que desprenia la instal·lació. El contenidor industrial del
Mercat Municipal de Benicarló és l'únic de la Comunitat
Valenciana d'aquestes característiques. Té capacitat per
acollir cinc tones d'escombraries, en els seus 10 metres
cúbics de superfície. El contenidor, que en superfície és
similar a una bústia, s'obri gràcies a una targeta de codificació
electrònica que només tindran els propietaris d’una parada al
mercat. Després de dipositar les escombraries, el sistema
subterrani s'encarrega de compactar-la en un procés que dura
35 segons. En la pràctica, el contenidor reemplaça a 50
contenidors en el carrer i va tenir un cost de 125.000 euros.

text i foto NATÀLIA SANZ

PRECINTEN EL CONTENIDOR DEL MERCAT PER LES OLORS

Vosté que és viveta ja se n’haurà
adonat, però per si de cas, li ho
reafirmo: sóc un indignat. Un indignat
pudent i malcarat amb tendència als
atacs d’ira. M’agradaria ser més
amable, tindre més corretja i no
empipar-me cada vegada que sento la
ràdio o miro a la tele alguna cosa que
no siga sálvame, de luxe naturalment.
Tot són tòpics, però sí, tinc motius per
ser candidat, ferm candidat, a adquirir
una magnífica úlcera d’estómac. Quan
vaig llegir el tema de la setmana de La
Veu se’m van regirar les tripes, la sang
em va pujar –ho notava jo- al cap i no
vaig tindre més remei que maleir
infinites vegades als fills de puta que
han permés que arribem on hem anat.
Perdone la vulgaritat, les coses són
com són i tenen un nom. 

Que la Generalitat Valenciana li
dega més d’un milió d’euros a
l’Ajuntament de Benicarló és un insult.
No és demagògia, de veritat, però si
em poso a pensar tots els diners que
s’han cremat i els que segurament
algú s’haurà embutxacat tinc ganes
d’agredir. Hi ha dret que existisca
Terra Mítica?, hi ha dret que el tal
Olivas –el de la cara de sepiot que va
vindre ací un any a presidir la
processó del Santo Cristo- se n’haja
fotut tant i tant de nosaltres els
valencianets?, hi ha dret que s’haja
gastat un sol euro en coses tan
insubstancials com la siudat de la
lenguas, la siudat de la lus o la siudat
de las siensias? Per favor, per favor.
Llàstima de vara que deien els vells.
Sense anar més lluny, per exemple,
amb els diners que se li han pagat al
València CF, a l’Hèrcules o al Villarreal
CF per dur un ridícul lletreret de
Comunidad Valenciana (te doy todo;
quin fàstic) ara no tindríem cap
problema a l’OACSE. I així podria
posar-li exemples i exemples, tot ells
per tancar algú a la presó, 

I mentrestant, què fan els nostres
polítics locals? En comptes de dimitir
i/o plantar cara als seus caps de

Castelló i València, callen com a
senyoretes de la vida i demanen un
crèdit perquè –això sí- són bones
persones i veuen clar que és un crim
de lesa humanitat deixar desemparats
els més dèbils de la societat. Per a
quan una roda de premsa de
Marcelino Domingo i de Xaro Miralles
per dir a l’opinió pública que estan
passant pel cercolet del que els diuen
els seus partits? Són primer
benicarlandos o són primer militants?
Si primer són benicarlandos han de
quadrar-se i dir que ja n’hi ha prou.
Que no volen que es faça l’AVE a
Galícia, que no volen que amb els
diners de tots s’haja de fer front als
lladrocinis –legals o il·legals- que han
comés personatges de la banca
espanyola, que no volen que
continuen fotent-se’n de tots els
benicarlandos. I si no ho veuen així,
que pensen que hi haurà, que hi ha,
molts benicarlandos, que pensaran,
que pensem, que per a ells primer és
el partit i després el seu poble. I Juan
Manuel Ferrer que no es crega que no
té pecat, no, que quan va poder

governar no va dubtar a pactar amb la
gent d’un partit que en aquells
moments a València feia i desfeia al
seu gust.  

Ai, Déu meu, Déu meu! Per cert,
(no sé per què dic per cert, no ho sé)
li han dedicat més fotos a color a la
Peña Madridista de Benicarló que al
CDB en quinze anys de vida que té
aqueixa revista seua. Impressionant,
de veritat. Un club de futbol que
representa, ho infereixo per la
bandera que es veu en una de les
instantànies, tots els espanyols. Està
bé, això. Hi reflexionaré. Igual deu ser
veritat, que els valors espanyols els
representen Mourinho, Cristiano,
Pepe i Aitor Karanka. Sí, sí, hi
pensaré; no ho dic de broma. 

Ho anirem matant, vinga. Em fa
feliç la vitalitat cultural del nostre
poble. L’Estel del Collet, les corals, la
banda de música, el grup de danses la
Sotà. Quin goig més gran! És allò que
se’n diu la societat civil.  Aquests ens
salvaran, n’estic plenament
convençut.  

Bona nit, senyora meua.

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

text EL LECTOR

No tot ha de ser indignant en aquest món, també tenim goig. Per exemple, açí
està laguanyadora d’un cap desetmana de vacances. Felicitats!
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OPINIÓ LOCAL

Els advocats de la plataforma per la Dignitat i subsistència
dels mercadets de la Comunitat Valenciana, estudien la
presentació d'una demanda contra la regidora de Comerç,
María Ortiz, per les declaracions que va fer sobre el
representant dels venedors a Benicarló, José Carmona. Juan
José Castelló, president de l'entitat, va lamentar les
declaracions d'Ortiz, realitzades fa uns dies davant els mitjans
de comunicació en les quals “va desacreditar Carmona com
representant legal del col·lectiu, entre altres afirmacions. Els
advocats de l'entitat les estan estudiant per a veure si s'està
atacant l'honor de Carmona”. Els venedors, a més, van
presentar al·legacions a la nova ordenança que marca el
trasllat d'ubicació del mercat de venda no sedentària en el
municipi. Les parades s'emplacen actualment en el carrer
Doctor Fleming i està previst que en un breu espai de temps
se situen en la plaça de la Constitució. El secretari de la
plataforma, José Vicente Domínguez, va explicar que
l'ordenança anterior no considerava en cap moment
“provisional” l’ubicació de Doctor Fleming, per la qual cosa els
venedors no entenen el canvi d'emplaçament atès que
“sempre haurà alguna persona descontenta”. D'altra banda,
consideren un “atropellament” reduir les parades de 8 a 6
metres, “quan el compromís del consistori era garantir els 8
metres a tots els titulars i al venedor amb la parada  número
116, dotze metres”. 

Així, els venedors van denunciar que segons el projecte
es crearan sobre la plaça de la Constitució fins a quatre
carrers de direcció  de compradors i que les parades es
donaran l'esquena. Pel que fa a això van assenyalar que “tot
just hi ha espai per a treballar i muntar els llocs, dificultant
especialment les coses en cas d'inclemències
meteorològiques. Els venedors que hem viscut aquest tipus de

disposició de parades sabem que no és viable”. Domínguez va
puntualitzar que en els mercats en els quals es va utilitzar
aquest sistema “va haver d'eliminar-se”. El representant legal
dels venedors va recordar que el mercat no només ocuparà la
plaça de la Constitució, sinó que “es crearan dos carrers
separats fora de la plaça, i fins a tres illes de quatre parades
cadascuna en la plaça, esquena amb esquena, quan podrien
haver-se posat en línia”. Els venedors van denunciar també
que la plaça es troba en molt mal estat, pel que aquesta
activitat podria agreujar la situació actual. Per a corroborar les
seues paraules van recórrer a l'informe de l'arquitecte
municipal, en el qual s'especifica que “la capacitat de càrrega
que es va establir limita les possibilitats d'entrada de vehicles
en l'àmbit de la plaça, havent de prohibir l'entrada de vehicles
per a la instal·lació del mercat”. A més recorden que la plaça
està catalogada com zona verda en el pla general el que “va
en contra del seu ús com espai comercial”. Els desperfectes
que s'originen de l’ús de l'espai com a mercat, segons la nova
ordenança “haurien d'abonar-los els venedors”, cosa amb la
que no estan d’acord. Un altre dels informes als quals els
venedors li donen credibilitat és al de la policia municipal, que
alerta del caos circulatori que pot suposar la confluència de
dos col·legis i 96 vehicles més per a circular i aparcar en la
zona. Així mateix, consideren que “caldria habilitar les voreres
reduint les vorades per a no fer patir als vehicles a causa de la
seua càrrega”. Finalment, van considerar “il·lògic” que
s'obligue als venedors a uniformar els tendals, perquè “si a
cada municipi li dóna per un color, els venedors haurien de dur
darrere d'ells 6 o 7 tendals amb el consegüent desembors
econòmic”. Per aquestes al·legacions, els venedors van
sol·licitar a l'edil de Comerç que “es deixe el mercadet on està
situat actualment i on compleix amb tots els requisits, i amb el
temps i el treball de totes les parts involucrades busque una
ubicació que puga reunir més condicions que l'actual”. 

text NATÀLIA SANZ

PLANTEGEN UNA DEMANDA CONTRA LA REGIDORA DE COMERÇ

El Pont Cooperativa de Lletres, 
Un pont sobre el meridià, Benicarló, 

Onada Edicions, 2012 ("Narratives",18).

El Pont Cooperativa de Lletres és una
entitat nascuda fa ara gairebé dos anys amb la
voluntat d’aglutinar els escriptors en català de
les comarques del nord valencià, de la Plana en
amunt. Després d’un període constituent, fan la
seua presentació amb un volum col·lectiu de
narracions que du per títol Un pont sobre el

meridià, editat per l’editorial benicarlanda
Onada. Compte, el llibre no aplega tots els
autors d’El Pont: només els narradors, i tampoc
tots. Però ja és un primer fruit de la voluntat dels
membres de l’associació d’aplegar-se en
aventures creatives compartides.

Com sol afirmar-se de manera tòpica en
aquests casos, es tracta d’un recull molt divers.
I això malgrat la consigna comuna que els tretze
autors que han participar en l’aventura s’han
autoimposat: centrar-se en les comarques
castellonenques i abordar problemàtiques de
tipus social i territorial. Però és que -i no podia
ser altrament- cada escriptor ha donat una visió
i un enfocament ben diferent del peu forçat que
els limitava o inspirava. Aquesta és precisament
la gràcia d’aquesta mena de jocs literaris.

En Un pont sobre el meridià, la majoria dels
autors han optat per la crítica social més directa
i actual. És el cas de Joan B. Campos, Joan Pla
o Vicent Sanz, implacables en les seues
estampes (ben diverses entre elles, d’altra
banda) sobre la decadència política, social i econòmica
del nostre país. Aquesta mateixa visió comporta sovint
una perspectiva irònica, que percebem clarament en
algunes de les narracions esmentades abans i en les de
Jordi Colonques, Albert Garcia Pascual o Joan Andrés
Sorribes. Es tracta d’un humorisme més o menys
sorneguer o corrosiu, depenent dels casos. Hi ha una
certa coindidència en un bon grup de narracions a
considerar que la realitat social del territori dóna per a un
riure amarg. Un riure per no plorar.

D’altres autors deriven cap a vessants més intimistes,
com Rosabel Gumbau (que tampoc s’està de fer una
mirada sobre l’especulació urbanística, però amb un to
nostàlgic), o Vicent Almela i F. Mezquita Broch, que
prefereixen parlar de les respectives crisis vitals dels
protagonistes. D’altres opten per oferir-nos mirades sobre
el passat (la guerra, en el cas de Nel·lo Navarro; la
postguerra, en el de Vicent Pallarés) o sobre el present,

amb un to entre costumista, humorístic i irònic (Pasqual
Mas, Antoni Pitarch).

En conclusió, un mostrari ben variat i miscel·lani de
temes i de maneres de narrar. Un èxit, per tant, perquè
d’això es tractava: fer d’aquest llibre un aparador que
visualitzara la insòlita vitalitat de la literatura escrita en
català a les comarques de Castelló. La realitat literària
que treu el cap en aquest recull és realment
engrescadora, i posa de manifest l’existència i la
consistència d’un nodrit grup d’escriptors al territori que
mostren una més que contrastada solvència. Els
observadors atents ja sabien d’aquesta creixent vitalitat
castellonenca. Però és obvi que el fet d’haver-se aplegat
en una associació i d’oferir projectes comuns com Un pont

sobre el meridià els dóna una presència pública molt més
notòria, i els permet superar el mur d’invisibilitat a què els
té sotmesos, sovint, una cultura amb massa centres i
massa perifèries. Llarga vida, per tant, a El Pont.

Un pont de narracions

text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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LOCAL ESPORTS

Dissabte passat al matí es disputava una nova edició
del Torneig de Bàsket 3x3 al carrer. Més de dos-cents
xiquets de diverses edats, de la ciutat i poblacions veïnes,
es reuniren a  la Plaça de la Constitució, en ple centre de
la ciutat, organitzat pel club Bàsquet Benicarló amb la
col·laboració de l'Ajuntament. 

Xiquets de 7 a 13 anys van formar equips amb els més
curiosos noms, van ser dividits en tres categories: benjamí,
aleví i infantil. El temps va voler acompanyar a aquesta
tradicional jornada de promoció d'aquest esport i el sol va ser
testimoni de tots els partits, que van ser dirigits per jugadors
federats del club. Xiquets que mai havien jugat a aquest
esport en una competició, encara que sigués de promoció, ho
van donar tot per anar passant eliminatòries. Al final els millors
van rebre els seus corresponents trofeus i medalles. 

Les classificacions van ser aquestes: 
Benjamins: 
1 . Team Jordans 
2 . Els Lakers 
3 . Menphis Star 
4 . Bojos del Basket. 

Alevins: 
1 . Minimel i Xispa
2 . Els Diablillos
3 . Gossos Rabiosos
4 . Dracs del Basket

Infantils: 
1 . Els Miami 
2 . HBK 
3 . Pet el Brou 
4 . Benicarló. 

A la tarda els equips alevín i benjamí del Club Bàsquet
Benicarló es van desplaçar fins a Alcanar, per a disputar dos
partits amistosos, on van vèncer els jugadors cadufers. 

El diumenge l'equip aleví va viatjar fins a L'Alcora per a
participar en el Torneig Pequebasket, on van disputar tres
partits, sense poder guanyar-ne cap, atés que els rivals que
van tenir davant van ser CB Llíria, Almàssera i Capuchinos de
Múrcia

text i foto VICENT FERRER

Més dos cents xiquets al 3X3 de Bàsket 

AJUNTAMENT I POBLE
Dues veïnes de Benicarló han resultat les guanyadores en

el sorteig de dues estades en establiments turístics de l'interior
de Castelló. Les ciutadanes han estat agraciades en el sorteig
que s'emmarca en la campanya "Compra en el teu mercat i viu
l'interior" promoguda pel patronat Provincial de Turisme.
L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, acompanyat del
diputat de Turisme d'Interior, José Pons, i del vicepresident de
la Diputació i diputat de Turisme, Andrés Martínez, van lliurar
el premi a les dues veïnes de Benicarló que han guanyat el
premi. L'acte va tenir lloc en el Mercat, on durant les últimes
setmanes els clients han anat dipositant en una urna les
butlletes per a participar en el sorteig. L'alta participació ha
estat un dels punts que han destacat les autoritats presents,
així com la importància de promocionar el turisme dins de la
província. El sorteig és l'última fase de la campanya "Compra
en el teu mercat i viu l'interior", una iniciativa de la Diputació
que pretén promocionar el turisme d'interior al mateix temps
que dinamitzar els Mercats de les set poblacions on s'ha
desenvolupat.

MENYS ACCIDENTS
Benicarló ha reduït més de la meitat dels accidents de tràfic

dins del nucli urbà en sis anys. Les campanyes i actuacions
que la Policia Local de Benicarló ha realitzat en els últims anys
han donat resultat, i des de 2006 el nombre d'accidents s'ha
reduït en un 55%. Els agents han incrementat els controls de
velocitat i alcoholemia. La mateixa línia de treball es
desenvoluparà durant les pròximes setmanes en les principals
vies de la població. La campanya es portarà a terme
conjuntament amb la Direcció general de Trànsit (DGT) i
controlarà les principals vies ràpides de la ciutat, com
l'avinguda de Catalunya, carrer de Méndez Núñez, carrer de
Isaac Albéniz, avinguda del Marquès de Benicarló, Passeig

Marítim i també el nou vial de Corts Valencianes. Precisament
l'obertura d'aquest últim vial ha contribuït especialment a la
reducció dels accidents i a la disminució del trànsit rodat dins
de la ciutat. 

NOUS FONS PER AL MUCBE
El fons museolòlic del Museu de la ciutat de Benicarló

compta amb una nova col·lecció etnológica. Dos veïns de la
ciutat han donat a l'Ajuntament una àmplia col·lecció de peces
etnológicas corresponents a eines antigues de les professions
de fuster i boter. Es tracta d'un conjunt de 77 peces del segle
XIX i principis del segle XX que han donat els benicarlandos
Rodrigo Masip Marzal i María Teresa Añó Arnau, procedents
del seu llegat familiar. Les eines de boter corresponen a les
que s'utilitzaven per a la fabricació de bocois derivats de la
indústria i la comercialització del vi de Carlon, mentre que les
de fuster eren utilitzades per a la fabricació de portes,
finestres i mobles fets a mà. La Regidoria de Cultura ha
realitzat un inventari detallat de la col·lecció per a conèixer
amb exactitud l'interès cultural i patrimonial del material. Així
mateix, s'ha identificat cadascuna de les peces amb el seu
nom tècnic, descripció, ús, datació aproximada i s'ha fet una
estimació de la valoració econòmica de cada peça. En total,
les 77 peces tindrien un valor en el mercat aproximat de 6.300
euros, d'acord amb els preus de productes similars que es
poden trobar en tendes d’antiquaris o col·leccionistes. Amb
aquesta donació, l'Ajuntament incrementa el seu patrimoni i es
compromet a conservar el material de la millor manera
possible per a les generacions futures, així com a difondre'l a
través d'exposicions i altres activitats.

JORNADA DE MERCATS TRADICIONALS
El pròxim 14 de juny, Benicarló acollirà una jornada sobre

nous mercats tradicionals que servirà per a posar en valor els
productes agrícoles. La diferenciació del producte, la
integració sectorial, la innovació i l'accés al consumidor seran
alguns dels temes que es plantejaran. La Diputació de

Castelló i el Col·legi Oficial d'Enginyers han organitzat
una jornada destinada a empresaris i emprenedors
amb l'objectiu d'analitzar les últimes tendències i
estratègies que milloren la rendibilitat dels productes
agrícoles. La jornada tindrà lloc a Benicarló, en el saló
d'actes de Caixa Benicarló, dijous que ve, i comptarà
amb la presència de destacats professionals del
sector agroalimentari, com per exemple Begoña
Ubierna, administradora del mercat de San Miguel de
Madrid, un referent en la venda de productes de
qualitat, o Daniel Nebot, dissenyador de producte i
identitat visual. El contingut de la jornada el van
presentar a Benicarló l'alcalde, Marcelino Domingo, el
diputat d'Agricultura, Domingo Giner, i el regidor
d'Agricultura, Eduardo Arín. Els tres van coincidir a
valorar la importància d'aquest tipus de jornades per
tal de millorar les estratègies en el procés de
producció i comercialització dels productes agrícoles.

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS I CONTUNDENTS
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79.50 €/any, que al seu entendre
“contrasta amb el vigent en altres
poblacions similars, com per
exemple en l'àrea 2 on la taxa és
de 63.58 €/any”. A més, recorden
els nacionalistes, “duplicar la
càrrega fiscal per la recollida de
residus sòlids urbans, és a dir,
afegir a la taxa pagada a
l'Ajuntament, la que ara recapta el
Consorci, suposa una càrrega
desproporcionada en l'actual
context de crisi econòmica”. Com
exemple van detallar que un
xicotet comerç de menys de 200
m2 “ha de pagar quasi 400 €/any
només pel tractament i eliminació
de residus sòlids urbans, a més
de la taxa per la recollida, que
comporta una nova càrrega per al
xicotet empresari de la comarca
“precisament en el moment en

que més durament està lluitant
per la seua subsistència. Ferrer,
va lamentar que “sembla que
l'Estat considera excessives les
taxes que hauria de pagar la
presó d'Albocàsser. 

Anuncien noves mesures
legals contra la taxa

Ferrer considera “absolutament
injustificat que els veïns de la
zona nord de Castelló es vegen
obligats en els temps de crisi a
pagar una pujada de taxes que
deriva directament de la mala
gestió, improvisació i falta
d'actuació del PP en matèria de
residus”. Segons Ferrer, aquesta
“nefasta política de residus del
Consell ha provocat nombrosos
retards i sobrecostos que ara el
PP pretén repercutir als ciutadans.
Des de BLOC-Compromís
prendrem les decisions legals

pertinents perquè, igual que ha fet
l'Estat, tractar d'evitar esta pujada
impositiva”. El secretari del BLOC
va manifestar que si els tribunals
donen la raó a l'Estat, “el Consorci
hauria de contemplar la rebaixa
de taxes també a tots els habitants
que s'emmarquen dins de la Zona
I de Residus”. En aquest sentit, va
anunciar que “des de BLOC-
Compromís prendrem les
decisions legals pertinents
perquè, igual que ha fet l'Estat,
tractar d'evitar aquesta pujada
impositiva”. Així, va afirmar que
els veïns de la comarca “no han
de pagar la pèssima gestió del PP
en matèria de residus i no han de
patir la pujada de taxes acordada
pel consorci de Residus de la
Zona I” atés que la considera
“excessivament  abusiva i
desproporcionada”.

ve de la pàgina anterior

Els nedadors Benjamins del CN Benicarló es
van emportar de l'aigua 1 medalla d'or, 2 de
plata i 7 de bronze de l'Autonòmic. A més, María
Coll Nieto va ser presentada com Dama del
Club per a la pròxima temporada. 

Dissabte passat i diumenge 9 i 10 de Juny de
2012 es va disputar en la piscina provincial de
Castelló el Campionat Autonòmic Benjamí amb una
participació de 7 equips de la Província i 127
nedadors i nedadores. 

L'equip benicarlando va estar compost per 19
nedadors que van estar formidables en l'aigua en
ambdues jornades, destacant l'actuació individual
de la nedadora Marina Segura amb medalla d'or en
els 200 m estils i bronze en els 100 m esquena.
També de Laura Jiménez, que va ser medalla de
bronze en els 400 m lliures i bronze en els 100 m
lliures; i Sergi Saura plata en els 100 m papallona i
David García bronze en els 400 m lliures. 

Un objectiu que va cobrar forma en la impressionant
actuació dels equips de relleus masculí i femení amb la
medalla de plata de Sergi Saura, Joan Martín, Raúl Carbó i
David García en els 4x100 m lliures; Medalla de bronze de
Raúl Vicente, Oscar García, Sergi Saura i David García en els
4 x 100 m estils; Medalla de bronze de Marina Segura, Nerea
Martín, Alicia Sorlí i Laura Jiménez en els 4x100 m lliures i
medalla de bronze per a Nerea Martín, Balma Fabregat,
Marina Segura i Laura Jiménez en els 4x100 m estils. 

I pel que fa a la crònica social la Junta Directiva va
presentar a la nova Dama del Club Natació Benicarló per a la
pròxima temporada 2012- 2013, la senyoreta María Coll Nieto
de 18 anys que nada en l'actualitat en la secció Màster i a la
qual desitgem molta sort en aquest nou càrrec... i en els
exàmens de selectivitat.

text i foto CNB

10 Medalles al Campionat autonòmic benjamí

Dissabte 16
10.00 h 

Pilota valenciana. 
Jornada portes obertes. 

IES Joan Coromines.

Organitza: Club de Pilota Valenciana
Arrea-li Bona de Benicarló. 

Col·labora: Regidoria d'Esports.
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La presó d'Albocàsser considera que el rebut
que ha de pagar per les seues escombraries és
excessiu. Per això ha denunciat davant
l'Advocacia de l'Estat la taxa que el Consorci de
residus de l'Àrea I pretén aplicar-li. L’Estat, de
moment,  li ha donat la raó iniciant un contenciós
administratiu contra el consorci, per a rebaixar la
taxa d’escombraries que la presó ha d'abonar. La
polèmica factura ha alçat butllofes entre els veïns
dels 49 municipis integrats en l'organisme, que
presideix el també president de la Diputació de
Castelló, Javier Moliner.

L’Estat versus Diputació

I tots dos del mateix color polític. Sembla irònic, però
de vegades, la realitat supera la ficció. Ha tingut que
vindre una presó perquè, probablement, ens rebaixen
la taxa del fem a tots. En moltes localitats s'han
presentat al·legacions contra el tribut, que eleva i
multiplica per molt la taxa pagada fins al moment pels

veïns pel que fa al tractament de les seues
escombraries. Ara, amb la nova reglamentació, hi ha
contribuents que pagaran el doble pel servei, ja que la
nova baremació així ho estableix. És el que ha succeït
amb la presó d'Albocàsser, on, malgrat que no ha
transcendit l'import del rebut anual, sí que ha motivat
la denúncia davant l’advocacia de l'Estat i que aquesta
inicie un contenciós contra el consorci. La situació
suposa un llum d'esperança per als veïns afectats atés
que malgrat que s'han presentat nombroses
al·legacions durant la fase d'exposició al públic pels
elevats preus, aquestes no van ser tingudes en
compte. 

La situació al Baix Maestrat

En aquest sentit, el secretari comarcal BLOC-
Compromís en l'Els Ports-Maestrat, Joan Manuel
Ferrer, va afirmar que el contenciós iniciat per l'Estat
“donaria la raó a les reclamacions presentades pel
BLOC-Compromís per a evitar la pujada de taxes” en
forma d’al·legacions. I és que a Benicarló, per
exemple, la taxa prevista per als habitatges és de

text REDACCIÓ

L’ESTAT DENUNCIA LA TAXA DE BASURA DEL CONSORCI PER ABUSIVA

LA PRESÓ ESTATAL D’ALBOCÀSSER ENCAPÇALA LA LLUITA CIUDATANA

Diumenge passat de matí els submarinistes del Club de

Actividades Subacüáticas Mare Nostrum de Benicarló va
realitzar la XVII edició “Fons nets”, netejant la zona de la
Platja del Morrongo.

L'entitat que presideix Paco Flores no ho va tenir fàcil, ja
que havia una mica de mala mar, per la qual cosa la visibilitat
no era la més adequada, però un any més van aconseguir
netejar el fons de la zona de banys, bussejant a pulmó, en
aquesta ocasió més còmodes que amb les ampolles d'aire
comprimit. Com es pot veure en la fotografia, realitzada al final
del matí, en el fons van trobar de tot, però molt menys que en
les primeres edicions. Tot i que el que van trobar serveix de
denúncia per a gent que van a la mar i llença les seues restes
per la broda. Al final el regidor d’esports Ximo Pérez Ollo i el
de Medi ambient, Pedro López, van felicitar personalment a
tots els submarinistes.
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Un miler de persones van assistir a la gran festa de
comiat de la present temporada del Benicarló Base Futbol,
una de les millors escoles futbolístiques de la Comunitat
Valenciana, que ha gestionat en l'última temporada a 19
equips federats. Entre els assistents tots els jugadors,
vestits amb els seus uniformes d'estiu, i una llarga nòmina
de familiars i convidats, entre els quals vam poder veure al
regidor d'esports, Ximo Pérez Ollo, a la plantilla del CD
Benicarló, però no van poder assistir els components del
Sporting Benicarló, que estaven de cap de setmana a
Benidorm, com premi a la temporada acabada. 

Per a evitar coles, retards, i que algú es quedés sense
menjar, la directiva va decidir que enguany el dinar sigués
un pa i porta”, podent-se veure en l’annex encobert del
Pavelló Poliesportiu paelles, fideuades, arrossjats o les
típiques calderetes, com la de Javi, sempre tan
estimada. Després del menjar va arribar el moment
dels parlaments, on va haver reconeixement a tots
els equips del Benicarló Base Futbol, parlaments
curts perquè a les sis jugava la Selecció d'Espanya,
entre ells la felicitació del regidor Pérez Ollo, felicitant
a tots pel seu continu treball en la promoció d'aquest
esport on cada any se superant sent tot un exemple
de bona gestió esportiva i col·laboració. El president
del BBF, Juan Bosch, va agrair les seues paraules i
després d'això va arribar l'emotiu moment de comiat
dels 8 jugadors juvenils, que aquesta temporada han
finalitzat el seu pas per l'Escola de Futbol de
Benicarló, després de 12 anys d'estada en l'entitat i
que passen a la disposició del Club Esportiu
Benicarló. Ells són: Ciobutaru, Jordan, Ximo, Marc,
Jonathan, Javi, Víctor i Pablo, alguns dels quals ja
han jugat enguany en el primer equip de la ciutat. 
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En el fons van trobar de tot, 

però molt menys que en les primeres edicions.
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El passat diumenge, dia de la festivitat del Corpus, el
Grup de Música i Danses La Sotà va fer la seua primera
actuació a la processó general de dita festivitat. Al voltant
d’una cinquantena de participants, entre els més menuts,
músics i dansants van recórrer els carrers de la ciutat
mostrant tot el conjunt de danses, balls i músiques
preparades per a l’ocasió.

Amb l’objectiu de recuperar i mantindre el nostre patrimoni,
l’Associació ha estat treballant en la recuperació de diversos
balls tradicionals que es van deixar de ballar a Benicarló fa
més de 40 anys. El ball d’arquets (ballat en esta ocasió pels
més menuts) i ball de gitanetes (també conegut com ball de
teixidors, de cintes, de la mangrana o de la carxofa segons
poblacions) van ser el principal punt d’atenció i de treball
durant els preparatius per a este acte. Es tracta dels últims
balls perduts a Benicarló (dels quals encara queden
testimonis) abans interpretats durant les processons i altres
festivitats religioses, i de gran importància i simbolisme
ancestral en la majoria de rituals populars religiosos d’arreu de
tot el país. 

Per altra banda el grup ha incorporat este any, com a
element nou a la festa, el ball de vetes. Es tracta d’un ball
enèrgic ballat amb vetes soltes portades pels balladors, els
quals les trenen i formen diverses figures geomètriques durant
el ball. El ball té un origen molt antic i similar a les gitanetes i
actualment sols s’ha conservat en algunes poblacions com
Sueca, València i diverses poblacions de Catalunya.

Paral·lelament a la recuperació i introducció de nous
elements a la festa del Corpus benicarlando, s’han composat
noves músiques per a interpretar cadascun d’estos balls.
Encara que la dansa o ball pla és l’element conductor de totes
elles (tal com s’ha vingut fent segons la tradició) amb les
noves músiques s’intenta donar-los el protagonisme que van
tindre els diferents balls en el passat, tal i com s’interpreten en
altres poblacions valencianes. Els balls han estat composats
per Romà Senar (membre del grup) i s’interpreten a “ritme
trencat”, ritme molt antic exclusiu de la música popular de la
Península i que ha desaparegut de totes les poblacions
valencianes, perdurant només al Maestrat i als Ports
(Peníscola, Morella, Sorita, Todolella...). En esta ocasió s’han
estrenat les músiques d’arquets i vetes, mentre que la del ball
de gitanetes s’estrenarà més endavant.

Un altre element recuperat ha sigut una versió antiga de la
conegudíssima dansa, es tracta d’una peça recollida l’any
1947 per Ricardo Olmos i transmesa per Florencio Peraire
(antic dolçainer de Benicarló) la qual difereix de l’actual i que
es va interpretar durant el recorregut, conjuntament amb la
dansa de Nanos i la dansa actual. 

La Sotà, en el seu intent de fer perdurar el patrimoni
immaterial benicarlando relacionat amb les seues músiques i
danses, continua el seu treball de recerca. La tasca empresa
amb la fundació de l’entitat, ha permès descobrir de moment
una ingent quantitat de material que, pel que sembla,
conforma un corpus molt més extens del que es pensava en
principi. És per això que l’entitat té la intenció de continuar
endavant amb este treball d’investigació, per tal de garantir la
recuperació del ric patrimoni immaterial benicarlando i la seua
conservació per a futures generacions. 
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