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A les cinc del matí li sona el despertador a Juan Lluch,
d'abril a juny. Són els mesos que treballa per a l'artista faller
Vicente Martínez, que té taller a Borriana. L'artista
benicarlando és un dels deu empleats que treballen per a ell
en la realització de les dues fogueres que planta a Alacant.
Així que Juan tots els dies des de fa alguns anys, realitza el
trajecte que separa Benicarló de Borriana sense importar-li les
hores de somni que duu acumulades aquestes últimes
setmanes. I és que perquè les fogueres estigueren plantades
en el carrer aquesta setmana en el taller de Martínez s'han
hagut de complir horaris maratonians. Des de les set del matí
l'activitat era intensa en la nau industrial que allotja el taller. I
més d'un dia eren quasi les dotze de la nit i les llums seguien
enceses. Per a Juan Lluch, acostumat com està a treballar
sense horari, no hi ha dolor. Ni les hores de conducció ni
l'horari de treball són capaços d'acovardir a aquest jove artista
faller que, com Vicente, acumula un interessant i esplèndid
palmarès de premis.  Nascuts amdós al 1978, són dos pesos
pesants de l'art de les falles que uneixen el seu enginy en
Fogueres per brindar dos monuments molt especials. Un està
plantat en la demarcació d'Altozano i competeix a Especial.
L'altre, Passeig de Gómiz, ha pujat enguany a Primera de la
mà de Martínez. 

Els carrers d'Alacant admiraran aquesta setmana l'enginy i
la capacitat creativa d'aquests dos artistes fallers que, malgrat
la seua joventut, ja han aconseguit fer-se un espai en el món
de les grans falles que, per separat, planten a València,
Borriana i Benicarló, a més d'algunes poblacions de l'àrea
metropolitana com Torrent. Al voltant del 19 de març

competeixen per guanyar els màxims guardons. Però en
Fogueres treballen braç a braç per a dur la seua creativitat fins
a Alacant. Amb els problemes que comporta, com el del
transport de les peces o desplaçar a tot l'equip fins a Alacant
per a la plantà. De fet, fa quasi dos mesos que tenen l'hotel
reservat per a evitar esglais d'última hora. I durant tota aquesta
setmana, els operaris del taller treballen a escarada a Alacant
per a deixar llests els monuments. És l'hora de la veritat per a
Vicente Martínez, que competeix un any més pel primer premi
que ja ha aconseguit en diverses edicions de Fogueres. Per a
tot el seu taller serà de nou una experiència diferent, ja que
l'estil de les fogueres quadren més amb la seua versió artística
dels monuments. La línia innovadora que sol imperar en elles
és el mitjà natural idoni de Martínez i Lluch, acostumats com
estan a la innovació, els ninots moderns i l'aposta arriscada en
la plantà dels seus monuments. En Alacant, sens dubte, ho
tenen més fàcil.

text i fotos NATÀLIA SANZ

DE BENICARLÓ A ALACANT, AMB PARADA A BORRIANA

Altra volta amb la tisora,
quina manera de retallar,

amb la calor que fa!

... amb una nova carretera a pedaços
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La Generalitat Valenciana ha iniciat una nova línia de
treball que obri nous horitzons per als ciutadans i els
mitjans de comunicació. Per als primers, perquè els
permetrà veure més sovint als polítics i per als segons
perquè hauran d’aguditzar l'enginy per a contar les
coses dels primers sense caure en el més espantós
ridícul ni fregar el surrealism. I és que si l'enyorat i
sempre admirat Berlanga alçara el cap, trobaria en
aquesta comarca arguments per a realitzar més de dues-
centes pel·lícules. La passada setmana es va inaugurar,
un trosset, sí, un trosset, de la carretera Benicarló-Càlig,
i la nova senyalització del Pla de Competitivitat (quatre
pancartes), amb nevera inclosa, per sufocar la calor. 

UN XICOTET TRAM DE CARRETERA... 
QUE SAP A CARRETERA FINS AL CEL 

Benicarló ha vist, en un tram ben xicotet, satisfeta una part
de les seues reivindicacions històriques a l'obrir-se al trànsit
la carretera que comunica la ciutat amb Càlig. I ho va fer en
part perquè l'escenificació de la posada en servei només va
afectar a un tram de poc més d'un quilòmetre, per no utilitzar
una mesura antiga: la del pam i mig. Un tram que discorre

entre el desviament del desdoblament de la N-340 fins a pont
de l'autopista, dels quatre que conformen la carretera en el
terme municipal i la meitat dels integrats en la primera fase
de les obres de la carretera. O per a entendre'ns millor:
d’Azor a Alespri. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
i el secretari autonòmic d'Infraestructures, Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui, eren els encarregats de tallar la cinta
que va obrir al trànsit aquest sector, que discorre pel centre
del Polígon Industrial El Collet. Domingo va qualificar la
jornada com “una de les més importants" des que és alcalde
de la ciutat. De fet, la reivindicació de la carretera, tota, ha
estat una de les principals prioritats de l'alcalde, tant en la
legislatura anterior com en l'actual, arribant a convertir-se en
una arma de pressió i amença contra l'administració
autonòmica. L'alcalde va assegurar la passada legislatura
que si les obres no començaven, no repetiria com cap de
llista. Les obres no van començar tot i que sí és van licitar
però amb canvis posteriors per falta de pressupost. 

En aquesta zona s'ha desdoblat l'antiga carretera en dues
calçades de 8 metres, una mitjana de dos carrils i voreres
d'un metre. Les rotondes s'han mantingut i s'ha completat el
nou vial amb un carril bici. Això, almenys, deia la nota de
premsa, perquè el carril bici, de moment, no està. Les obres
han afectat un total d’un quilòmetre i 150 metres i ha tingut
un cost de 1,6 milions d'euros. 

text REDACCIÓ

De Berlanga al surrealisme de la nevera portàtil
o com vendre la inuaguració d’una carretera... a peces

Es va celebrar en l'Auditori Municipal de Benicarló, que
presentava un ple absolut, una nova edició de la Gal·la de
l'Esport, en la qual es premia al millor esportista de la
ciutat en la temporada anterior, així com al millor club i a
la millor trajectòria esportiva.

Els primers a pujar a l'escenari van ser els representants de
les cinc entitats nominades al guardó de Millor “Entitat
Esportiva 2.011”: Club Natació Benicarló, Club Tennis
Benicarló, Club Bàsquet Benicarló, Club Handbol Benicarló,
Spórting Benicarló CF, Club Atletisme Benicarló i Club Triatló
Basiliscus. Valorats els mèrits de cadascun, l'entitat vencedora
va ser el Club Bàsquet Benicarló, que repeteix el guardó
aconseguit també en la passada edició. Va arreplegar la placa
el seu president Enrique Besalduch. A continuació van ser
cridats a l'estrada els quinze nominats per al guardó de Millor
“Trajectòria Esportiva 2.011”, recaient la distinció en el
representant del Club de Caça “Sant Huberto” de Benicarló,
Agustín Marzá Bosch, un veterà tirador, 12 vegades podi en el
Campionat Provincial i Jutge Àrbitre Internacional de Tir
Olímpic, nominat en 2.010 com millor Jutge Àrbitre nacional
per la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic. També van
rebre una distinció, fora de concurs, els representants del grup
de Gimnàstica de la 3a Edat, Josefina Gil i Antonio Bretó. I
finalment van anar ocupant l'escenari els vint nominats al
guardó de Millor “Esportista Benicarlando 2.011”, recaient la

distinció en el saltador del Club d'Atletisme “Baix Maestrat” de
Benicarló, Alexis Sastre Arnau, que als seus 19 anys, entrena
i estudia en el complex soci-educatiu “Penyeta Roja” de
Castelló.Atresora un envejable palmarès esportiu en el qual
destaca el subcampionat d'Espanya Júnior de 2.011 en salt
d'altura, amb una marca de 1,95 metres En el seu parlament,
l'atleta benicarlando va dedicar el premi a la seua família i al
seu entrenador Pepe Ferrando. Va tancar l'acte l'Alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, felicitant als guanyadors i
agraint a tots i cadascun dels clubs esportius de la ciutat
“l'enorme labor que realitzen en favor de l'esport
benicarlando”. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

Gala de l’esport 2011

El director tècnic del CD
Benicarló, Alberto Ferrer, ha donat
a conèixer els partits que estan
tancats per a la pretemporada, així
com els jugadors de la passada
temporada que ja han arribat a un
acord per a jugar amb el primer
equip. 

El Benicarló jugarà el seu primer
partit davant el Borriol, equip de la
Tercera Divisió l’11 d'agost; com és
tradicional jugarà a Càlig el dimecres
15; el dissabte 18 l'equip B es
desplaçarà fins a La Sénia; el
divendres 24 davant la Rapitenca,
equip de la Tercera Divisió, estant
previst que a l’inici del partit es faça la
presentació dels dos equips; i per al
dissabte 1 de setembre l'equip B
rebrà al Juvenil A del Roda. 

Per altra banda Ferrer ha confirmat que nou jugadors que
en la passada temporada van jugar en Primera Regional amb
el Benicarló i l’Sporting ja han donat el si per a jugar amb el

primer equip. Es tracta de Monti, Pitu, Víctor Esbrí, Anta,
Fabián, Felipe, Alex Sorlí, Emilio i Guillem, als quals cal sumar
el fitxatge de Carlos Aguayo, que en la passada temporada va
defensar la porteria del Càlig. 

text i foto VICENT FERRER

El CD Benicarló dóna a conèixer la pretemporada i tanca els primers jugadors
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Pel que fa al següent tram, el que
va des del desviament de la N-340
fins al pont del ferrocarril, s'executarà,
en el futur, amb una calçada de 8,50
metres, amb dos carrils, voreres, via
de servei per a accedir als habitatges
i carril bici. Aquesta setmana han
començat “les obres”, el
desbrossament, i la resta d’aquest
segon tram, podria estar llest després
de l'estiu. De moment, els veïns estan
acabant de retranquejar les tanques
de les seues propietats per a cedir els
metres necessaris per a l'execució del
vial. 

I tot això presentat amb fanfàrries i
aigua, d’una nevereta portàtil per a
sufocar la calor imperant en el lloc. 

BENICARLÓ I PENÍSCOLA
BUSQUEN LA DISTINCIÓ PEL
TURISME NÀUTIC 

Benicarló i Peníscola ja llueixen els
quatre cartells que anuncien la
posada en marxa del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-

Peníscola: producte nàutic.
L'objectiu és promocionar la marca i
aprofitar l’arribada del turisme per a
fer promoció i per a això s’han gastat
20.800 euros en quatre pancartes
instal·lades on es pensa que són els
punts estratègics dels dos municipis, i
retolades en un perfecte Castellà de
la Manxa, perquè tot el món ens
entenga. L'objectiu i la justificació
d'aquesta desmesurada despesa,
segons va detallar Sara Bayarri,
gerent del pla, és que “intentem que la
imatge del pla siga reconeguda pels
turistes i els nostres ciutadans”. La
pregunta és òbvia, si els objectius del
Pla encara no estan definits, què han
de reconèixer? Una entelèquia? Ara
bé, això, diuen, serà en altra etapa de
treball. Els alcaldes de Benicarló,
Marcelino Domingo, i Peníscola,
Andrés Martínez, acompanyats dels
regidors de Turisme de les dues
ciutats, María Ortiz i Rafael Suescun,
van presentar els cartells que
anuncien el Pla de Competitivitat
Turística Benicarló-Peníscola:
producte nàutic. En concret, les
tanques anunciadores s'han col·locat,
a Benicarló, una en l'entrada nord i
altra a l'avinguda de les Corts
Valencianes. Mentre que a Peníscola

s'han instal·lat en la carretera
Benicarló-Peníscola i en l'avinguda de
l'Estació. Marcelino Domingo, alcalde
de Benicarló, va puntualitzar que el
pla que està en marxa és “una bona
oportunitat per al nostre turisme”,
mentre que l'alcalde de Peníscola,
Andrés Martínez, va destacar la
importància del treball conjunt que
estan realitzant les dues poblacions.
“Estem units pel mar i no podem viure
d'esquena a ell”, va assenyalar. 

Tota una declaració d’intencions
per a una unió “nàutica” conjunta i un
Pla de Competitivitat a dues parts
que, de moment, no ens ha donat cap
alegria. Bé, sí, una regata pel mar que
ens ha alegrat la vista…i poc més. 

El Pla de Competitivitat té una
dotació econòmica de 2.300.001
euros, dividits en quatre anualitats.
Euros que aniran destinats a
promocionar el producte nàutic de les
dues ciutats a través d'accions com la
potenciació de rutes submarines i
creació d'una ruta panoràmica litoral
des de Benicarló a Peníscola, o la
millora i ampliació de les balises de
les platges que permeten una millora
en la pràctica de les diverses activitats
esportives nàutiques.

ve de la pàgina anterior

El Club Natació Benicarló es va desplaçar aquest
passat cap de setmana 16 i 17 de Juny de 2012 a la piscina
municipal de Sedaví (València) per a disputar, juntament
amb altres 36 equips, la XXX Edició dels Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana amb un total de 253
participants amb mínimes autonòmiques. 

L'equip benicarlando va estar compost per 8 nedadors i
nedadores de la categoria Aleví, recompensa al gran treball
realitzat durant l'actual temporada i una fantàstica oportunitat
per a exhibir-se al més alt nivell autonòmic. La millor notícia
després de l'àmplia llista de convocats per mèrits propis, van
ser els interessants resultats com equip amb el suport dels
familiars desplaçats amb aquestes joves promeses, un reforç
molt positiu i encoratjador. 

Destacar els resultats individuals de Marc Vea, 6é en els
400 m estils i 8é en els 400 m lliures; Ester Segura 6a en els
400 m estils i Gemma Rillo 8a en els 200 m braça. L'equip
femení també va presentar equip de relleus en els 4x100 m
lliures i estils.

I aquest pròxim diumenge 24 de Juny a partir de les 10:30
hores se celebrarà la XXII Edició de la Travessia de Sant Pere
en aigües del port de la nostra ciutat. 

Us esperem!

text i foto CNB

XXX Edició del Jocs Esportius de Natació de la Comunitat Valenciana

L'equip va estar compost per Ariadna
Coll, Gemma Rillo, Ester Segura, Júlia
Barrachina, María García, Gemma
Labernia, David Curto i Marc Vea. 
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LOCAL ESPORTS

El treball que es realitza en el Club Mabel Benicarló
segueix donant fruits positius i de nou en un Campionat
d'Espanya les seues gimnastes van aconseguir diverses
medalles, destacant en absoluts, el primer lloc aconseguit
per la aleví María Añó, a la qual va acompanyar en el podi
Marta Gimeno que va finalitzar tercera, un preuat doblet,
gens fàcil d'aconseguir. 

Les gimnastes benicarlandas van obtenir més medalles, en
les finals per aparells, on sols participen les vuit millors de
cada aparell. La benjamí Alba Ciurana aconseguia la medalla
de plata, mentre que per equips les benjamines van acabar
segones, amb el conjunt format per Leire Rovira i Alba
Ciurana. El conjunt júnior format per Estela Orts i Claudia
Mata, va ser finalista en cinta i maces amb un quart lloc per
equips i primer per comunitats.

Manola Belda i el seu grup d'entrenadores una vegada més
han aconseguit superar a d'altres clubs de la Comunitat
Valenciana amb major nombre de gimnastes d'on triar a les
millors. Així, segur que seran aquests èxits on es miraran les
gimnastes que s’inicien, encara que a casa nostra ho tindran
més fàcil... al ser les seues companyes. 

Dins d'uns dies l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
rebrà en l'Ajuntament, una vegada més, a l'equip que ha
aconseguit que el nom de Benicarló seguisca sonant en uns
Campionats d'Espanya. 

text i foto VICENT FERRER

Nou èxit del Club Mabel . María Añó campiona d’Espanya absoluta en alevins 

Un francès regira per les parades de peix, admirant la
riquesa dels fons marins. Al seu costat, una alemanya es
decanta per la frescor d'un enciam i uns tomàquets que estan
demanant a crits reunir-se en un gran plat per a compondre
una amanida molt ben avinguda. És una clientela que no és
estranya per als venedors del Mercat Municipal de Benicarló,
acostumats com estan a rebre constants visites d'estrangers
que admiren la bellesa de les coloristes composicions de les
parades. Ara, en plena crisi econòmica i amb les vendes caent
en picat, els venedors del mercat han demanat que
l'enclavament aparega en les guies com punt d'atracció
turística del municipi. “És normal que vingen a visitar-nos
sobretot molts estrangers, que serien més si es publicitara la
nostra existència”, va reclamar Pere Baca, president de
l'Associació de Venedors del Mercat. L'afluència de visitants
estrangers és major sobretot els dimecres, quan se celebra
als voltants el mercat ambulant de fruita i verdura. Els
venedors consideren que, si el mercat apareguera en les
guies turístiques, l'afluència de visitants i, per tant, de
potencials compradors, seria major. 

I és que per a qualsevol benicarlando l'esclat de colors i
olors que es viu dins del mercat és normal. Però per als
turistes, sobretot els que procedeixen dels freds països
europeus on les collites en el camp donen poc de si, la visita
a la catedral dels productes primaris benicarlandos és tota una

experiència. Quasi, com diria Enrique Iglesias, religiosa.
Almenys és el que sembla al veure la cara d'alguns d'ells quan
veuen de prop els rojísims pebrots contrastant amb els verds
cogombres i al costat de les fresquísimes cireres, acabades
de portar aquest matí des de La Salzedella. “A mi em
pregunten com es diuen els peixos. Jo els ho dic en valencià,
que és com els coneixem nosaltres i es pixen de riure perquè
no els poden ni pronunciar”, explica Vicentica, una de les
venedores de peix. “Per a ells és quasi inconcebible que ho
baixen de la barca a les quatre de la vesprada i a les cinc ja
estiga en el mercat, preparat per a la venda”, diu. La major
part dels que s'acosten a les instal·lacions municipals, a més
de tafanejar i fer-se fotos, acaben picant algun dels frescos
productes que s'ofereixen. “Hi ha alguns que tenen casa ací o
a Peníscola, passen llargues temporades en elles i ja són
clients habituals”, assegura Gema, que regenta una parada de
verdures. “Ells són més de vindre al mercat que anar a un
super, potser perquè són més respectuosos amb el medi
ambient i consideren que els nostres productes són de major
qualitat que els que els ofereixen per ací”, afirma. La
possibilitat d'aparèixer en les guies turístiques és per a ells
una solució al moment que estan passant, ja que encara que
“aguantem com podem el temporal de la crisi, no ens vindria
malament una mica d’ajudeta per a promocionar-nos un poc
més”, afirmen. Així les coses, els venedors han llançat la
proposta a la regidoria de Comerç perquè comence a valorar
aquesta nova eina de promoció del tradicional Mercat
Municipal.

text i foto NATÀLIA SANZ

DEMANEN LA INCLUSIÓ DEL MERCAT A LES GUIES TURÍSTIQUES
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OPINIÓ LOCAL

Sheila Vicente García i Jessica Pérez Tomás són,
respectivament, Fallera Major Infantil i Fallera Major de
Benicarló del 2013. Així es va determinar durant l'acte
d'elecció que es va celebrar en l'Auditori Municipal, ple per  la
gran família fallera composta per les tretze comissions de la
ciutat. Sheila va ser triada per aclamació, Fallera Major Infantil
de Benicarló. La representant de la falla L’Embut era l'única
candidata al càrrec, per la qual cosa va ser automàticament
designada com màxima representant dels fallerets
benicarlandos. Jessica, representant de la falla La Carrasca,
va haver de competir a les urnes amb Beatriz Leo Escribano,
en representació de la falla Els Conquistaors i Patricia Lluch
Ferrer, en nom de la jove comissió Nou Barri. La votació
secreta que es va realitzar durant l'acte, va ser la que va
designar Jessica com la triada pels fallers perquè els
representés durant el pròxim exercici. La cort d'honor de
Jéssica estarà formada per Elizabeth Sevilla de la falla Amics
del Foc, Patricia Lluch per Nou Barri, Clara Cuevas de Els
Cremats, Araceli Forests de La Barraca, Beatriz Leo de Els
Conquistaors, Begoña Carretero pel Mercat Vell, Patrícia
Machancoses per la falla L’Embut, Sandra Forés del Grill, Sara
López de La Paperina, María Martínez per la falla El Caduf i
Alba Iborra Martínez de la falla Benicarló. Per la seua banda,
la fallera major infantil de 2013, Sheila Vicente estarà
acompanyada per Camila Borrelli de Nou Barri, Andrea
Moliner de Els Cremats, Nerea Martín de la falla El Campanar,
Nerea Ferri de La Barraca, Emma Roca de la falla Els
Conquistaors, Laya Brusca de La Carrasca, Pilar Martínez del
Mercat Vell, Montserrat Marquès de la falla El Grill, Noelia
López de La Paperina, Ana Marzá de la falla El Caduf i,
finalment, Irene Lluch de la falla Benicarló.

JOVENTUT D’ESTIU

La jornada "Benicarló jove en acció", que barrejarà esport
i solidaritat, serà la principal aposta de la Regidoria de
Joventut per a aquest estiu. També haurà un Curs de dibuix
artístic i un Curs de papiroflexia. La regidora de Joventut,
Rocío Martínez, ha presentat les activitats programades per la
seua Regidoria de cara a l'estiu amb l'objectiu d'oferir un ampli
ventall de possibilitats als joves de Benicarló amb activitats
que, segons ha dit, s'adapten a les necessitats socials i
culturals de la gent jove. La jornada "Benicarló jove en acció"
obrirà la programació el 30 de juny, una activitat centrada en la
pràctica de diversos esports però que incorporarà una vessant
solidàriai a través de la qual els joves que vulguen participar
haurien de portar menjar, bàsicament oli, sucre i llet, segons
les demandes que ha especificat Caritas. També la Creu Roja
farà una crida als joves per a conscienciar-los de la
importància de donar sang. Pel que fa al vessant esportiu, la
jornada, que tindrà lloc en la platja del Morrongo, inclourà
activitats en grups de 4 o 6 persones, que practicaran futbol
platja, volei platja, jocs populars o jocs de platja. Una altra de
les activitats que ha programat la Regidoria de Joventut és la
segona edició del Curs de dibuix artístic al natural, una
iniciativa que va tenir un important èxit l'any passat i que
enguany es repetirà del 11 de juliol al 3 d'agost. El curs serà
gratuït, a pesar que els alumnes haurien d'abonar 15 euros a
l'inici en concepte de despeses de material. Amb aquest curs,
la Regidoria pretén formar els joves en el món de la creació i
generar afició a la cultura i a l'art entre la població juvenil.
Finalment, el 14 de juliol, Joventut ha programat un Curs de
papiroflexia en la Residència Juvenil del Crist de la Mar, amb
l'objectiu de donar a conèixer entre els joves aquesta
manualitat. 

text NATÀLIA SANZ

JA TENIM FALLERES MAJORS DE BENICARLÓ

Joan Adell Álvarez (Blanes, la Selva, 1938) és
llicenciat en farmàcia i medicina, ha començat la seua
carrera literària fa pocs anys, però compta ja amb una
notable producció; quatre novel·les, dos llibres de
contes i dos poemaris. També ha guanyat diversos
premis literaris, el més recent el Jaume Bru Vidal de
poesia de Sagunt amb Tres estrelles Michelin (Onada
edicions), sobre aquest llibre hem mantingut amb ell
la següent conversa.

Per què ha triat el títol de Tres estrelles Michelin
per al llibre? 

La excel·lent poeta Laura Dalmau, que ha prologat el
llibre, en aquest títol hi ha volgut veure un joc semàntic:
“el número tres trepitja els límits fràgils de la tercera edat”,
diu la Laura. Potser sí, però en qualsevol cas haurà estat
un resultat, mai una intenció prèvia. En general, deixo el
títol de les meves obres per al final. I la tria no sempre
m’és fàcil. En aquest llibre em va semblar que el poema
Tres estrelles Michelin podia donar títol a tot el recull. 

En algun poema com El meu estiu d’enguany
observem una invitació al carpe diem malgrat la
maduresa, això contrasta amb la nostàlgia per la
joventut perduda d’altres poemes.

En efecte, és una invitació explícita a “negligint
l’enyor, viure la vida”, però no hi veig contradicció amb la
línia sentimental del llibre, sinó la voluntat de viure
plenament el camí que ens resta.

Malgrat la por a la mort que s’observa en alguns
poemes, en general en el llibre s’afronta el pas del
temps i la proximitat de la mort amb una gran serenor.

Sí, i això, la serenor, és un dels elogis més preuats
que he rebut dels meus lectors. És una actitud gens
forçada, sense cap altre mèrit que contemplar l’extinció
de la vida com un fet natural.

En alguns poemes hi ha una clara crítica social.
Creu que la poesia pot ajudar a canviar el món?

M’agradaria donar-te una resposta categòricament
afirmativa, però no seria sincer. Al darrera dels meus
versos de crítica social, a banda de cert grau d’indignació
i de pena, només s’aixopluga un desig, tot just un somni.

Els seus estudis de farmàcia i medicina l’han
influït d’alguna manera a l’hora d’escriure?

Crec que tots som producte de la nostra biografia. I,
en aquest sentit, la proximitat del dolor aliè ha pogut influir
en la meva sensibilitat.

Encapçala el llibre amb un vers de Vicent Andrés
Estellés: “Animal de records, lent i trist animal”. L’ha
influït molt el poeta valencià a l’hora d’utilitzar el
record com a tema de la poesia?

L’Estellés ha estat sempre un dels meus poetes de
capçalera, i em donaria molta satisfacció pensar que ha
pogut influir en la meva visió poètica del món.

Li interessa molt el tema de la família? En aquest
llibre hi ha referències a la família del jo poètic, i la
seua novel·la “Matins grisos” és la història d’una
família.

Seria excessiu respondre’t que per a mi la família ho
ha estat tot, però el que sí et diré és que no puc imaginar-
me una vida sense el caliu familiar, amb els seus núvols i
els seus clars. Això, necessàriament ha d’aflorar entre les
ratlles dels meus escrits. Tu menciones Matins grisos, la
darrera novel·la que m’han editat, però puc afirmar que el
tema família és una constant en tota la meva prosa.

ENTREVISTA AMB JOAN ADELL ÁLVAREZ

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Entrevista

Joan Adell Álvarez (Blanes, la Selva,
1938) és llicenciat en farmàcia i
medicina, ha començat la seua carrera
literària fa pocs anys, però compta ja
amb una notable producció; quatre
novel·les, dos llibres de contes i dos
poemaris.
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Cinquanta-quatre persones han participat en la Trobada
del Voluntariat pel Valencià que ha tingut lloc aquest
diumenge 17 de juny a Benicarló. El programa s'atura
durant l'estiu però es reprendrà al mes de setembre.

El programa Voluntariat pel Valencià que ha posat en marxa
l'Oficina Municipal de Normalització Lingüística (OMNL) va
finalitzar ahir amb una trobada dels voluntaris de tota la
Comunitat Valenciana que han participat en el projecte. Els
cinquanta-quatre participants van poder fer un tast de la
història i cultura de la ciutat, de la mà dels membres de
l'Associació Pere de Thous, que van ser els encarregats de
guiar-los pel poblat ibèric del Puig de Nau i també d'explicar-
los la història i característiques de l'antic convent de Sant
Francesc. Després de les visites, els voluntaris van participar
d'un dinar a l'ermita de Sant Gregori.

La regidora de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, s'ha
mostrat molt satisfeta per l'èxit de la convocatòria, tenint en
compte que s'han desplaçat fins a Benicarló voluntaris i
aprenents de tots els punts de la Comunitat Valenciana. A
més, ha destacat la magnífica acollida del programa
Voluntariat pel Valencià en la ciutat i la importància d'aquest
programa de promoció lingüística per ser una excel·lent eina
d'acollida i integració per a les persones nouvigudes, a banda
d'incidir molt positivament en els hàbits lingüístics dels
valencianoparlants. L'Oficina Municipal de Normalització
Lingüística (OMNL) dóna per acabada la primera edició del
Voluntariat pel Valencià, que es reprendrà al mes de
setembre. Tot i això, les persones interessades a participar-hi
poden incriure's en qualsevol moment diringint-se a l'OMNL
(normalitzacio@ajuntamentdebenicarlo.org).

text NATÀLIA SANZ

VOLUNTARIS PEL VALENCIÀ A BENICARLÓ 

Jo no sé a què collons estem
esperant per tal de fer fora tot aquest
ramat de polítics incompetents i burros
que ens governen. Les dues coses
que millor saben fer les fan a la
perfecció, sense dubtes, impertèrrits,
decidits, amb una clara vocació de
servir-se a ells mateixos. Ells estan al
seu món, molt allunyat de la gent de
carrer, on la crisi només
és una anècdota que
afecta a uns quants
desgraciats que ja
s’apanyaran. En canvi,
com anava dient, hi ha
un parell de coses que
saben fer amb gran
mestratge. En primer
lloc, és tan gran
l’habilitat que tenen per
a valorar la seua feina i
la seua responsabilitat,
que ell mateixos es
posen i aproven els
seus sous. Imaginem-
nos l’escena: “senyors
diputats, després d’un
intens debat a la
comissió corresponent,
anem a votar el que
cobrarem a partir
d’aquesta legislatura... aprovat per
majoria absoluta”, tot això enmig dels
aplaudiment dels que s’amorren a la
menjadora pública. La segona cosa
que fan de puta mare és apujar i
inventar-se impostos i taxes per tal
que tots paguem la seua
incompetència. Acabem de pagar la
taxa per recollida d’escombreries i ara
ens tornaran a cobrar ...vuitanta
euros!!!! per a governar més pillets i
tractar la brossa. Quina merda,
senyora Garcia. No hi ha dret. Tot ho
solucionen de la mateixa manera. Jo
també vull ser polític i viure de la rifeta,
vull tindre un cotxe oficial, amb xofer
oficial, i amb un bon jornal oficial. Vull
cobrar dietes oficials, vull anar a dinar
i sopar a costelles dels que pagaran
aquesta taxa, vull anar a reunions

inútils, vull anar a congressos buits de
contingut, vull anar a fires a xalar-
me’n, vull fer rodes de premsa on no
es diga absolutament res de profit, vull
estar al cap d’un departament on no
es faça res, en resum, vull ser polític.
Ara m’agradaria ser del pp, i després
anar canviant segons d’on bufa el vent
i sempre anant vivint del cuento. La
solució sempre és la mateixa: pagar,
pagar i pagar i sempre pagar, que ja hi
haurà qui s’ho gastarà. Òbviament

tampoc no vull posar al mateix sac a
tots els polítics, que encara n’hi ha
alguns que són honrats i es guanyen
el seu sou amb escreix. Tampoc no
vaig a tirar per terra la democràcia
que, malgrat tot, és el millor escenari
possible. El que ens passa és que
som realment tontos i sempre votem
els mateixos, per això sempre tenim
els mateixos problemes i mai no
trobem cap solució. Sense anar més
lluny, bé una mica lluny si, a Grècia
han guanyat les eleccions els que van
portat a aquell país a la ruïna total. Ara
són els salvadors? Mire, senyora
Garcia, el que està clar és que si algú
coneix com van arribar on han arribat,
són aquells que els van portar a
l’abisme. Tornant a allò que és nostre,
pagarem la taxa que ens clavaran i

ells seguiran manant, vivint del
pessebre públic, que si una pagueta
per ací, que si una comissioneta per
allà, que si un viatget pel mig... De
moment, i per començar, tenim que la
conselleria encara ens deu més d’un
milió d’euros per a Benestar Social i,
com es veu que amb això no en tenia
prou, va i es paralitzen les obres de la
depuradora, una de les necessitats
més prioritàries (si, ja sé que això és
redundant, però és el que hi ha) per al

nostre poble. És a dir, que
no només ens faran pagar
molt més per tal de tractar
la merda que llancem a les
escombraries, sinó que
també ens haurem de
seguir empassant la que
se’n va pel clavegueram.
Podríem dir que ara per ara
som i serem un poble de
merda? Pregunto, no
afirmo.

La notícia de la pàgina
vuit és realment
esfereïdora. Aquesta és la
realitat del nostre poble
que ningú ens hauríem
imaginat fa quatre o cinc
anys, quan tot era consum
desenfrenat i
malbaratament general.
Semblava que vivíem al

país de jauja i que allò no s’havia
d’acabar mai. Mare meua! On ens ha
portat la cobdícia i l’egoisme. La
nostra crisi no és només econòmica,
sinó també de valors. Però malgrat tot,
encara hi ha gent que col·labora
desinteressadament i potser siga el
germen d’una nova societat basada
en uns principis més sòlids i menys
materialistes. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Reapareix aquesta secció perquè

d’alguna manera s’havia d’acabar
d’omplir la pàgina i he vist que a la
pàgina vuit, al titular ens parla d’un
“comedor social” que destrossa la
vista. Potser hi ha més coses, però ara
mateix no tinc ganes de recordar-les. 

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

text EL LECTOR
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Grego Acebedo i Ximo Foix, exposen a l’edifici gòtic la
mostra de fotografíes “Dos visions de la mar”. Aquesta
exposició es una mostra de fotografies que mostren dos
visions de la Mar des del punt de vista d'aquest dos fotògrafs
benicarlandos, on es pot gaudir de la bellesa de paisatges
marins i fotografies subaquàtiques, baix el punt de vista de la
càmera d'aquests dos artistes. Grego Acebedo, artista i
fotògraf, i Ximo Foix, membre del "Club de Pesca Submarina i
Apnea Maestrat" i guanyador del primer premi de fotografia
submarina FORUM Barcelona i del tercer premi autonòmic de
"Cazafotosub" en 2011, reflexen la seua particular visió del
món terrestre i submarí, en una interesant proposta amb un
format novedós que sorprén a qui la visita. Aquesta exposició,
romandrà oberta al públic fins al proper dia 11 de juliol de 2012

text NATÀLIA SANZ

“Dos visions de la mar”

Assegut a la terrassa, enfront d’un mar que coneix
bé, L’Albert es disposa a prendre el seu primer cafè amb
gel de l’estiu. Aquest és un petit ritual, un moment dedicat
a la pausa, a la contemplació atzarosa de la gent que
encara es mou per la platja o que passeja sense pressa
arran del mar. De vegades, aquest és el moment precís
de  llegir aquells articles dels suplements del diumenge
que encara  no ha pogut  llegir. De vegades,aquest és el
moment de jugar amb la petita i assumible frustració de
no poder acabar uns mots encreuats. O simplement
aquest és el petit espai de deixar que les idees corrin com
vulguin, si pot ser ben lluny de les quotidianes notícies
que ens aboquen a la indignació. Si pot ser, que les idees
d’aquell instant de cafè amb gel passegin pels cossos
esplèndids de tantes dones que gràcies a la calor i a la
platja s’ofereixen generosos a la contemplació de qui en
vulgui gaudir. O de la lenta però imparable progressió de
les ombres i pels colors cada vegada més suaus de la
tarda. O pels records del mar escadusser de la seva
infantesa. O d’aquella cançó que, no saps perquè, ara
s’erigeix en banda sonora d’aquests instants. 

Ara remena el cafè ben calent perquè el sucre s’hi
dissolgui completament. Encara recorda aquell dia,llunyà,
d’iniciació al ritual del cafè amb gel que va cometre l’error
d’inexpert impulsiu de llançar el cafè dins la copa plena
de  glaçons i després tirar-hi el sucre. Tot té el seu ritual.
Tot té, se suposa, la seva lògica. I ara, amb el sucre ja
ben dissolt, ja pot fer l’operació del traspàs de recipients.

Acabat el traspàs, cal esperar els tres minuts perquè el
cafè es refredi fins el  seu punt just. Mentrestant prepara
els elements per encetar una baralla que sap que no
guanyarà. El llapis està ben afilat per intentar omplir tots
els petits requadres ara immaculadament buits. Busca a
l’atzar algunes definicions. Estri, especialment de cuina;
de sis lletres. En castellà, quasi petit animal rosegador
que ha fet un bon forat al formatge d’una entitat bancària
i que ara, perquè és molt honest, ha dit que renunciaria a
una part del formatge; de quatre lletres. 

I al sis vertical n’hi ha una de llarga –de vuit lletres-
que demana el nom d’una complexa i cara infraestructura
que en principi serveix perquè els viatgers puguin
desplaçar-se de la manera més ràpida possible però que
algú fa servir per portar-hi els néts i posar-hi estàtues. A
la vuitena verticals ens pregunta com és diu l’estrofa
d’una cançó que es repeteix; de set lletres.    I a la segona
dels set horitzontals ens demana –sis lletres- quina és la
Terra que porta un nom que no fa gens d’honor a allò que
realment és. Potser avui sí que hi haurà sort i l’Albert
podrà guanyar la petita batalla. Serà una bona manera de
començar el petit i plaent ritual del cafè amb gel.

Deixa el llapis damunt l’escenari de la lluita i remou
els glaçons que dringuen dins la copa. I com si d’un acte
litúrgic es tractés, tanca els ulls i fa el primer glop del cafè
amb gel. Retroba, sí, l’esperat gust d’estiu. Obre els ulls,
deixa la copa damunt la taula i, abans d’encetar de veritat
la lluita amb les paraules que ha d’anar teixint damunt el
quadrilàter,ben assegut a la seva terrassa,acompanya
durant uns instants el cos d’aquesta dona que ara se’n
va, tranquil·la, esplèndida, plena de sol,  de la platja.

Cafè amb gel

text  JOAN HERAS

Fronteres

Divendres 8

19.00 h 

Inauguració de 
l'exposició de final de
curs de la Universitat
Popular 
(fins al 17 de juny). 

Mucbe. 

Organitza: Regidoria de Cultura.



ha superat el mateix Mundo. Osti tu,
quin xollo ha trobat el xiquet! Si no
tenen faena, que es posen a la cua
de l'atur com un més. Ja sabem que
els nostres polítics se'n foten de les
retallades i penúries del poble, però
al menys nosaltres ens consolem
donant-los garrotades, literals, i
panissoles. A vore si així tenen una
mica de vergonya i es retallen una
mica. Només per vergonya!

Assessorant
Els tafaners ens hem assabentat

que Paquito Camps, sí, el que va
ser presi de la Barbaritat Valenciana
i va haver de sortir per la porta del
darrere, va estar este cap de
setmana a Peníscola. Pel que
sembla ell, i uns quan polítics més,
caiguts de la trona, ara fan
d’assessors del Consell, i es van
reunir al castell per recordar que ara
fa uns quants anys es va aprovar
l'estatut. Quina colla de sabuts! Allí
estaven ells, amb totes les
despeses pagades, amb cotxe i
xofer oficial, per a transmetre
després, no sabem quines
conclusions al Consell de la
Genialitat. Això sí, segons tenim
entès, com del debat sortien molt
acalorats, una horeta abans, el xofer
d’aquestes “il·lustres” personalitats
els engegava l’aire condicionat
perquè estigueren fresquets dins del
vehicle. I a que no saben qui paga
totes aquestes despeses? Ho han
endevinat... vostès i nostès.

La rasa
Això de foradar els carrers ja

sabem que a ca nostra és una mena
d’acte de penitència que els
ciutadans hem d'engolir-nos per un
suposat progrés dels serveis públics
i privats. Però, de vegades, més
caldria que ens fuetejaren per com
arribem a ser de beneïts quan això
és converteix en un rosari d’obrir i
tapar carrers. Ara tornem a veure
mig camí de la Mar altra vegada ple
de màquines fent-hi una rasa per a
ficar... no sabem què. I diem no
sabem què, perquè tampoc ens

importa el més mínim atès que és la
tercera vegada, si no ens hem
descomptat, que en el poc temps
que porta “nou” el carrer l’han tornat
a alçar. A vore, estem d'acord que la
ineptitud dels nostres governants és
supina, és ben sabut, però els
tècnics municipals, que n'hi ha, i que
per això estan, els ho podrien
explicar als polítics de torn. I no
passaria res. I és que quan es fa un
carrer, no seria millor fer-lo de
manera que a sota estigueren, des
del principi, tots els conductes per
on haurien de passar  tots els
serveis possibles... i algun que altre
més per si de cas? I si férem pagar
a les empreses un cànon o una
taxa, ara que està de moda, per l’ús
del subsòl públic o per cada vegada
que ens enceten una via urbana per
error? No guanyaríem diners!

Quit d'inauguracions en temps de
crisi

Mireu la foto de la nevereta i la
taula de so. Correspon a l’altre dia
que van venir a inaugurar, per dir
alguna cosa, el tram de la carretera
de Benicarló a Càlig que va des del
principi al final del polígon. Ara, com
açò de la crisi es fa notar i no hi
diners, inauguren carreteres amb
neveres portàtils. Les autoritats van
tindre la deferència de repartir
botelletes d'aigua. L'única munició
de boca que es va servir... tot un
detall en temps de crisi!

Personatges rars
Fa uns dies que es veu per

l’avinguda del Papa Luna un home
molt estrany vestit de ratlles, com si
fos un presidiari dels tebeos o de les
pel·lis de cinema mut. Si mireu la
foto, veureu que dóna una adreça
electrònica però no s’acaba
d’entendre del tot el que vol.
Nosaltres, com volem traure sempre
el que circula pel poble, doncs, això,
ací el portem. Segons hem pogut
saber, tot respon  a algun problema
d’aquells que diuen, “d'índole
personal”. Diuen que també l’han
vist amb el municipals perquè vol
parlar amb el seu cap Parra.
Nosaltres l’animem a parlar, també,
amb el regidor de la policia, Marçal,
que ja és passat, present i futur, del
cos i no se li coneix actuació bona.
A la millor alguna cosa li soluciona.
De tota manera, el que circula pel
poble és que només li falta... la bola.

ve de la pàgina anterior
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La portaveu del Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament
de Benicarló, Xaro Miralles, va acusar el regidor d'Hisenda,
José María Serrano, d'amagar les dades de la liquidació de
l'Estat de 2010. Miralles va lamentar que, malgrat les
contínues crítiques de l'edil popular, que al llarg dels últims
mesos ha vaticinat en diferents ocasions que el consistori
hauria de pagar per culpa de la política de Zapateror “ara no
és capaç de reconèixer que la liquidació és positiva”. La
socialista va detallar que l'ajuntament va rebre una notificació
de l'estat central en la qual s'anunciava la liquidació definitiva
en la participació en els tributs de l'Estat per l'Ajuntament de
Benicarló, corresponents a l'any 2010 “. El balanç era positiu
per a l'Ajuntament amb 579.531 euros. Hem esperat un mes
per a veure si el senyor Serrano apareixia davant la premsa
per a anunciar aquesta bona notícia, però no ha estat així”, va
lamentar Miralles. La portaveu socialista va recordar que “el
regidor d'Hisenda ha estat repetint per activa i per passiva que
l'Ajuntament de Benicarló havia de retornar al Govern Central
una quantitat corresponent als Pressupostos del 2008 i 2009

aproximadament d'un milió d'euros”, tal com va aparèixer
reflectit en tots els mitjans de comunicació. Però en el 2010,
contràriament a les seues prediccions i segons la comunicació
de l'Estat central, “hem tingut un saldo positiu i l'Estat ens
ingressarà 579.531 euros, que són uns 100 milions de les
antigues pessetes, de les quals s'han rebut el 50% i la resta
serà ingressat poc a poc”. De les crítiques de Miralles tampoc
va escapar el Govern Valencià, a qui va acusar de deure
quantitats significatives de diners a l'ajuntament de Benicarló,
obligant-lo a realitzar operacions de crèdit. “Concretament deu
del 40% de la subvenció del 2011 corresponent al Geriàtric i el
60% del 2012 que ja hauria d'haver fet efectiu com subvenció
d'aquests centres socials”, va exposar la socialista, recordant
que “en el mes d'octubre nosaltres presentàrem una moció
perquè la Generalitat pagara a tots els Ajuntaments als que no
havia fet efectiu les quntitats degudes, com és el cas del
nostre. El Partit Popular va votar en contra d'aquella moció, i
ara resulta que ho denuncien però després d’haver fet una
operació de tresoreria on a l'Ajuntament li ha tocat plantar cara
als interessos de la mateixa, perquè el Govern Valencià no
paga el que ens deu”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

L’ESTAT ENS TORNA DINERS I EL REGIDOR D’HISENDA HO AMAGA

JULIOL
Diumenge 1

19.30 h Rua musical. Carrers de la ciutat. 

Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.



De fora vindran…
Sempre ho vorem igual, el que és

de fora, per alguns, té més
importància que el que és de casa.
Així, els tafaners ens hem
assabentat que el Club de Tennis
Benicarló organitzarà el Campionat
d’Espanya Masculí i Femení Absolut
ací a ca nostra. Fins ací, perfecte. Si
no fos perquè a algú se li va oblidar
dir-ho a la premsa local. A vore, no
és per criticar però després que no
es queixen que no surten per
aquests mitjans les coses. Cal
valorar l’esforç que fa la premsa
local en la divulgació de l’esport
d'aquest àmbit. Ah, i per cert, al vore
la seua pàgina web no tenim molt
clar què vol dir això que “El
campeonato de España absoluto se
celebrarà en B”. Sí, en “B”.
Economia de paraules. Recorda allò
de la caja B tan famós del cas
Gürtel.

Exposició cotxe policial
Ni és la primera... ni serà l’ultima

que agafem, com vulgarment es diu,
els municipals amb els pixats al
ventre. Bé, els municipals, els
municipals, no! El cotxe del
municipals per a ser més exactes. I
és que alguna que altra volta ja han
passat per aquesta secció per fer...
el que no han de fer. Així, ací us
presenten una bella estampa del
cotxe dels nostres policies locals al

damunt de la plaça de la
Constitució. Sembla que li han
agafat gustet a això d’aparcar el
cotxe allà on els ve de gust... Com a
nosaltres traure’ls ací cada vegada
que els enxampem en orsai. I és que
si ells mateix no compleixen la
norma, amb quina força moral ens la
voldran fer respectar a nosaltres? 

Exposició cotxe policial (i 2)
Diu la dita que la ignorància no

eximeix de responsabilitat. I com
nosaltres volem ser respectuosos
amb les nostres autoritats i no els
tenim per ignorants, tenim clar que
simplement ha estat un problema de
vista o un buit mental transitori, i per
això no vam poder aconseguir la
foto amb la recepta, la multa, al
parabrises del cotxe... policial,
òbviament. De tota manera us
podem assegurar que vam estar tot
el temps que ens va ser possible per
poder fer la instantània que

demostrara com són de
professionals els nostres
professionals de la porra. Encarà
així... insistirem! I és que, si no, ara
que aviat muntaran la paradeta allí
els del dimecres, si algú fa el mateix
que ells... també tindran un lapsus
mental transitori i miraran cap un
altre lloc? A vore, només és per
saber si tots som iguals o uns ho són
més que els altres!

Retallant als orígens
Diu un tafaner que hem de tornar

al orígens. Que ja n’hi ha prou que
ens prenguen el pèl els nostres
polítics. I és que amb açò de la crisi
a on ens han abocat els mateixos
que ens segueixen governant, el
tafaner en qüestió ha dit que cal
treure la guillotina, emulant els
millors temps del nostre
Robespierre, que últimament no surt
per aquestes planes. Així, cal
preguntar quan Marcelino
presentarà la dimissió. Per què,
segons ens recorda Robes, des que
quatre dies abans de les eleccions
va fer asfaltar les Corts Valencianes
i el carrer Comerç i va inaugurar el
centre de Salut pels pèls i sense
metges nous fins ara, què més ha
posat en marxa? Res de res. Ni
carreteres, ni depuradores, ni
conservatori ... Una miqueta de
decència és el que li cal a la nostra
classe política. I és que la
presumpció d'innocència entre
aquest estament està tan
desprestigiada que ja no sabem què
pensar. Només cal posar la tele,
obrir un diari o escoltar la ràdio. I no
cal parlar d'internet. 

Retallant als orígens (i 2)
En temps de crisi i de retallades

tots veuríem d'allò més bé que
desaparegueren els privilegis de
regidors amb dedicacions
exclusives i parcials, i més encara
algun que altre que no ha treballat
en sa vida i ara ha trobat la manera
de viure a costelles de tots el
benicarlandos des de tants anys que

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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El Baix Maestrat concentra tres punts negres relatius a
carreteres, medi ambient i transport. Així ho va denunciar la
diputada de Compromís en les Corts Valencianes, Mónica
Oltra, durant la visita que va realitzar a diferents localitats
d'aquesta comarca. Per a Oltra la situació és dramàtica, ja que
la zona aglutina “el del transport, o triangle de les Bermudes,
ja que no hi ha rodalies des de Castelló a aquesta comarca
que puga utilitzar-se per part de la gent que va a estudiar o
treballar. El de les carreteres o triangle de la mort perquè el

Maestrat acumula més de la meitat de punts negres, i el del
medi ambient o triangle de la porqueria perquè aglutina des del
projecte Castor, la planta-abocador d'escombraries de Cervera
i l'absència de depuradores”. Així, va considerar que “no és
tolerable que una sola comarca acumule tres triangles
d'aquest tipus”. 

És per això que va anunciar l'inici de la campanya
“rescatem persones” alhora que lamentava que no es
pregunte als valencians “sobre si prefereixen l'AVE o les
Rodalíes, o la Fórmula 1 o les depuradores”. A més, va
denunciar que s'estiga rescatant a la banca i no a les
persones, que a més, va dir que “passaria per invertir diners
públics en infraestructures que facilitaren el dia a dia de la
ciutadania”. Finalment, el diputat Josep Maria Pañella va
lamentar que “s'estiga estudiant una nova pròrroga en el
peatge de l'autopista per a compensar el dèficit d'altres
autopistes”. Pañella va recordar que es tracta d'un preu
“sagnant, el més alt de totes les autopistes espanyoles”. La
diputada de Compromís es va reunir al matí amb el col·lectiu
de la Plataforma Anti abocador de Càlig, visitant també la
planta i l'abocador. Ja a la tarda va mantenir una trobada en el
port de Benicarló amb el president de la cofradia de pescadors
i, posteriorment, amb les AMPAs i direccions dels centres
educatius de la comarca. Finalment, va realitzar una xarrada al
saló d'actes de l’IEs Joan Coromines de Benicarló.

text i foto NATÀLIA SANZ

MÒNICA OLTRA DENÚNCIA L’EXISTÈNCIA DE PUNTS NEGRES A BENICARLÓ

Càrrecs públics, militants i simpatitzants de la Coalició
Compromís han donat suport a la crida realitzada pel BLOC
JOVE per secundar la jornada de protesta de la campanya “No
vull pagar” per a reivindicar el rescat de l’AP-7 al seu pas pel
País Valencià. Diputats, regidors i altres càrrecs públics han
eixit pels peatges de Benicarló, Sagunt i Oliva sense pagar,
encara que han hagut moments tensos, en especial en el de
Sagunt, on la Guàrdia Civil ha exercit com agents de la
seguretat privada de l’empresa Abertis i han estat els guàrdies
els qui preguntaven als conductors si anaven o no a pagar.

A les comarques del Nord, una vintena de vehicles s’han
sumat al peatge de Benicarló a la campanya, responent així a
la convocatòria feta tant a nivell de País Valencià com de
Catalunya per les agrupacions d’usuaris, que entenen que
“l’empresa concessionària de l’AP-7 ha estat més que
suficientment recompensada per les despeses de la seua
construcció i manteniment, per la qual cosa els peatges
haurien de ser-hi fa temps gratuïts”.Entre els assistents a l’acte
de protesta a Benicarló es trobaven el diputat autonòmic de
Compromís, Josep Maria Pañella; el secretari comarcal del
BLOC-Compromís al Baix Maestrat, Joan Manuel Ferrer; els
regidors d’aquesta formació a Vinaròs, Domènec Fontanet i
Jordi Moliner; el portaveu municipal de Benicarló, Ricardo
Mascarell; el secretari local d’aquesta població, Eladi Giner; i
el regidor d’Alcalà, Manuel Salvador. Segons ha explicat el
diputat Josep Maria Pañella, “la comarca del Baix Maestrat té
a Benicarló el peatge més car de l’estat, mentre pateix un greu

dèficit de serveis públics i infraestructures, començant per la
manca d’un bon servei ferroviari de rodalies. EL PP es queixa
que els valencians tenim un mal sistema de finançament, però
no fa res per solucionar-ho. Per això, des del BLOC i
Compromís, hem volgut donar el nostre suport actiu a esta
convocatòria, amb els plantejaments dels que coincidim
plenament. I aprofitem per reiterar l’exigència que duem anys
defensant, que l’AP-7 ha de quedar lliure de peatge i passar a
ser de circulació gratuïta. No té sentit que els valencians,
juntament amb els catalans, siguem els únics ciutadans de
l’estat que paguem per circular per aquestes infraestructures,
mentre que en altres territoris la gent es pot desplaçar per
modernes autovies sense peatge”. Pañella ha recordat que “el
govern d’Aznar va perllongar en el seu dia la concessió de
l’AP-7, que ja fa temps que hauria d’haver passat a mans de
l’administració, i ara Rajoy amenaça amb fer el mateix, amb la
qual cosa el greuge comparatiu seria encara més accentuat”.

text i foto BLOC

“No vull pagar”



M I S C E L · L À N I A

Patafísica  benicarlanda

Inaugurades la carretera Benicarló-Càlig i la nova
senyalització del Pla de Competitivitat. Certament, dit així,
pareixerien dos grans esdeveniments. I sembla que hagués
estat políticament correcte que La Veu ho hagués contat
així. Però si una cosa caracteritza aquest mitjà és... com
conta les notícies i les explica: amb transparència i claredat
meridiana. I ací ens trobem en que la realitat política difereix
diametralment de la realitat quotidiana. 

En l’eufemisme de la “inauguració” de la carretera
Benicarló-Càlig, viem clarament com la política intenta
emmascarar la realitat per diluir la responsabilitat política del
nostre alcalde, Marcelino, que, abans de les passades
eleccions, va supeditar la seua candidatura al fet que
començaren les obres d’aquesta carretera. Òbviament, les
obres no van començar, això sí és van licitar, tot i que
després ho retallaren, però amb el matís que ni se sabia
quan començarien ni com és finançarien. Ara, ens presenten
un tram d’1 km amb 150 metres, no més, de rotonda a
rotonda del polígon, i l’alcalde qualifica l’esdeveniment com

un dels més importants des que ell ho és. Pel que sembla se
li oblida que la carretera té vora 7 km més, amb un tram, el
que va des del nucli poblacional fins a la rotonda
inaugurada, catalogat com el més perillós de la carretera i
que no té ni idea de quan es realitzarà. I fins a Càlig... ni sé
sap!

Però sí aquesta inauguració ens pot parèixer una presa
de pel no ho és menys el fet de ficar quatre cartells, sí
quatre, que ens costen a tots, a nosaltres ciutadans retallats
també, 20.800 euros, per a justificar un suposat Pla de
Competitivitat que, hores d’ara, no coneix ningú i que no té
encara ni definits el seus objectius. Compte, açò només és
pecata minuta, davant els 2.300.000 que té de dotació el
Pla!

Semblaria que estiguérem davant la ciència paròdica de
la patafísica, precursora del surrealisme, d’Alfred Jarry, un
dramaturg francès excèntric i de vida llicenciosa, que va
crear un univers anormal, on la regla és l’excepció de
l’excepció, i on aquesta regla acaba convertint-se... en un fet
extraordinari! Ni més, ni menys... que la política actual!.
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Carxofa: per als xiquets i xiquetes, pares i mestres que, tot i les circumstàncies adverses que han hagut
de suportar en aquest curs, per culpa d’una administració inútil i ineficient, han aconseguit tancar amb
nota el curs escolar. I ho han fet tot i les retallades d’una administració que, se suposa, hauria de vetllar
pels seus ciutadans.

Panissola: per als responsables de protocol i organització d’agendes oficials, No pot ser que una
mateixa vesprada s’junten la Gala de l’Espot i l'Elecció de les falleres majors de Benicarló, al mateix espai.
Hi ha qui no es va alçar de la cadira de l'auditori en quatre hores.. .Ara, que els bars dels voltants van fer
l’agost. Per una vegada, van tenir bona cosa de treball. A partir d’ara... que li ho demanen a Marcelino.
Que allí tot són... “Soluciones”.

CARXOFA I PANISSOLA

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2012)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

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

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

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

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2012

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

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

Dissabte 30

19.00 h
Trobada de cors infantils, a càrrec
de la Coral Infantil Misericòrdia de
Vinaròs, Veus Blanques de Xert i

Coral Petiquillo. 

Auditori. Entrada lliure. 
Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.
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Carxofa: per als xiquets i xiquetes, pares i mestres que, tot i les circumstàncies adverses que han hagut
de suportar en aquest curs, per culpa d’una administració inútil i ineficient, han aconseguit tancar amb
nota el curs escolar. I ho han fet tot i les retallades d’una administració que, se suposa, hauria de vetllar
pels seus ciutadans.

Panissola: per als responsables de protocol i organització d’agendes oficials, No pot ser que una
mateixa vesprada s’junten la Gala de l’Espot i l'Elecció de les falleres majors de Benicarló, al mateix espai.
Hi ha qui no es va alçar de la cadira de l'auditori en quatre hores.. .Ara, que els bars dels voltants van fer
l’agost. Per una vegada, van tenir bona cosa de treball. A partir d’ara... que li ho demanen a Marcelino.
Que allí tot són... “Soluciones”.
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Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2012
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Vinaròs, Veus Blanques de Xert i

Coral Petiquillo. 

Auditori. Entrada lliure. 
Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.



De fora vindran…
Sempre ho vorem igual, el que és

de fora, per alguns, té més
importància que el que és de casa.
Així, els tafaners ens hem
assabentat que el Club de Tennis
Benicarló organitzarà el Campionat
d’Espanya Masculí i Femení Absolut
ací a ca nostra. Fins ací, perfecte. Si
no fos perquè a algú se li va oblidar
dir-ho a la premsa local. A vore, no
és per criticar però després que no
es queixen que no surten per
aquests mitjans les coses. Cal
valorar l’esforç que fa la premsa
local en la divulgació de l’esport
d'aquest àmbit. Ah, i per cert, al vore
la seua pàgina web no tenim molt
clar què vol dir això que “El
campeonato de España absoluto se
celebrarà en B”. Sí, en “B”.
Economia de paraules. Recorda allò
de la caja B tan famós del cas
Gürtel.

Exposició cotxe policial
Ni és la primera... ni serà l’ultima

que agafem, com vulgarment es diu,
els municipals amb els pixats al
ventre. Bé, els municipals, els
municipals, no! El cotxe del
municipals per a ser més exactes. I
és que alguna que altra volta ja han
passat per aquesta secció per fer...
el que no han de fer. Així, ací us
presenten una bella estampa del
cotxe dels nostres policies locals al

damunt de la plaça de la
Constitució. Sembla que li han
agafat gustet a això d’aparcar el
cotxe allà on els ve de gust... Com a
nosaltres traure’ls ací cada vegada
que els enxampem en orsai. I és que
si ells mateix no compleixen la
norma, amb quina força moral ens la
voldran fer respectar a nosaltres? 

Exposició cotxe policial (i 2)
Diu la dita que la ignorància no

eximeix de responsabilitat. I com
nosaltres volem ser respectuosos
amb les nostres autoritats i no els
tenim per ignorants, tenim clar que
simplement ha estat un problema de
vista o un buit mental transitori, i per
això no vam poder aconseguir la
foto amb la recepta, la multa, al
parabrises del cotxe... policial,
òbviament. De tota manera us
podem assegurar que vam estar tot
el temps que ens va ser possible per
poder fer la instantània que

demostrara com són de
professionals els nostres
professionals de la porra. Encarà
així... insistirem! I és que, si no, ara
que aviat muntaran la paradeta allí
els del dimecres, si algú fa el mateix
que ells... també tindran un lapsus
mental transitori i miraran cap un
altre lloc? A vore, només és per
saber si tots som iguals o uns ho són
més que els altres!

Retallant als orígens
Diu un tafaner que hem de tornar

al orígens. Que ja n’hi ha prou que
ens prenguen el pèl els nostres
polítics. I és que amb açò de la crisi
a on ens han abocat els mateixos
que ens segueixen governant, el
tafaner en qüestió ha dit que cal
treure la guillotina, emulant els
millors temps del nostre
Robespierre, que últimament no surt
per aquestes planes. Així, cal
preguntar quan Marcelino
presentarà la dimissió. Per què,
segons ens recorda Robes, des que
quatre dies abans de les eleccions
va fer asfaltar les Corts Valencianes
i el carrer Comerç i va inaugurar el
centre de Salut pels pèls i sense
metges nous fins ara, què més ha
posat en marxa? Res de res. Ni
carreteres, ni depuradores, ni
conservatori ... Una miqueta de
decència és el que li cal a la nostra
classe política. I és que la
presumpció d'innocència entre
aquest estament està tan
desprestigiada que ja no sabem què
pensar. Només cal posar la tele,
obrir un diari o escoltar la ràdio. I no
cal parlar d'internet. 

Retallant als orígens (i 2)
En temps de crisi i de retallades

tots veuríem d'allò més bé que
desaparegueren els privilegis de
regidors amb dedicacions
exclusives i parcials, i més encara
algun que altre que no ha treballat
en sa vida i ara ha trobat la manera
de viure a costelles de tots el
benicarlandos des de tants anys que

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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El Baix Maestrat concentra tres punts negres relatius a
carreteres, medi ambient i transport. Així ho va denunciar la
diputada de Compromís en les Corts Valencianes, Mónica
Oltra, durant la visita que va realitzar a diferents localitats
d'aquesta comarca. Per a Oltra la situació és dramàtica, ja que
la zona aglutina “el del transport, o triangle de les Bermudes,
ja que no hi ha rodalies des de Castelló a aquesta comarca
que puga utilitzar-se per part de la gent que va a estudiar o
treballar. El de les carreteres o triangle de la mort perquè el

Maestrat acumula més de la meitat de punts negres, i el del
medi ambient o triangle de la porqueria perquè aglutina des del
projecte Castor, la planta-abocador d'escombraries de Cervera
i l'absència de depuradores”. Així, va considerar que “no és
tolerable que una sola comarca acumule tres triangles
d'aquest tipus”. 

És per això que va anunciar l'inici de la campanya
“rescatem persones” alhora que lamentava que no es
pregunte als valencians “sobre si prefereixen l'AVE o les
Rodalíes, o la Fórmula 1 o les depuradores”. A més, va
denunciar que s'estiga rescatant a la banca i no a les
persones, que a més, va dir que “passaria per invertir diners
públics en infraestructures que facilitaren el dia a dia de la
ciutadania”. Finalment, el diputat Josep Maria Pañella va
lamentar que “s'estiga estudiant una nova pròrroga en el
peatge de l'autopista per a compensar el dèficit d'altres
autopistes”. Pañella va recordar que es tracta d'un preu
“sagnant, el més alt de totes les autopistes espanyoles”. La
diputada de Compromís es va reunir al matí amb el col·lectiu
de la Plataforma Anti abocador de Càlig, visitant també la
planta i l'abocador. Ja a la tarda va mantenir una trobada en el
port de Benicarló amb el president de la cofradia de pescadors
i, posteriorment, amb les AMPAs i direccions dels centres
educatius de la comarca. Finalment, va realitzar una xarrada al
saló d'actes de l’IEs Joan Coromines de Benicarló.

text i foto NATÀLIA SANZ

MÒNICA OLTRA DENÚNCIA L’EXISTÈNCIA DE PUNTS NEGRES A BENICARLÓ

Càrrecs públics, militants i simpatitzants de la Coalició
Compromís han donat suport a la crida realitzada pel BLOC
JOVE per secundar la jornada de protesta de la campanya “No
vull pagar” per a reivindicar el rescat de l’AP-7 al seu pas pel
País Valencià. Diputats, regidors i altres càrrecs públics han
eixit pels peatges de Benicarló, Sagunt i Oliva sense pagar,
encara que han hagut moments tensos, en especial en el de
Sagunt, on la Guàrdia Civil ha exercit com agents de la
seguretat privada de l’empresa Abertis i han estat els guàrdies
els qui preguntaven als conductors si anaven o no a pagar.

A les comarques del Nord, una vintena de vehicles s’han
sumat al peatge de Benicarló a la campanya, responent així a
la convocatòria feta tant a nivell de País Valencià com de
Catalunya per les agrupacions d’usuaris, que entenen que
“l’empresa concessionària de l’AP-7 ha estat més que
suficientment recompensada per les despeses de la seua
construcció i manteniment, per la qual cosa els peatges
haurien de ser-hi fa temps gratuïts”.Entre els assistents a l’acte
de protesta a Benicarló es trobaven el diputat autonòmic de
Compromís, Josep Maria Pañella; el secretari comarcal del
BLOC-Compromís al Baix Maestrat, Joan Manuel Ferrer; els
regidors d’aquesta formació a Vinaròs, Domènec Fontanet i
Jordi Moliner; el portaveu municipal de Benicarló, Ricardo
Mascarell; el secretari local d’aquesta població, Eladi Giner; i
el regidor d’Alcalà, Manuel Salvador. Segons ha explicat el
diputat Josep Maria Pañella, “la comarca del Baix Maestrat té
a Benicarló el peatge més car de l’estat, mentre pateix un greu

dèficit de serveis públics i infraestructures, començant per la
manca d’un bon servei ferroviari de rodalies. EL PP es queixa
que els valencians tenim un mal sistema de finançament, però
no fa res per solucionar-ho. Per això, des del BLOC i
Compromís, hem volgut donar el nostre suport actiu a esta
convocatòria, amb els plantejaments dels que coincidim
plenament. I aprofitem per reiterar l’exigència que duem anys
defensant, que l’AP-7 ha de quedar lliure de peatge i passar a
ser de circulació gratuïta. No té sentit que els valencians,
juntament amb els catalans, siguem els únics ciutadans de
l’estat que paguem per circular per aquestes infraestructures,
mentre que en altres territoris la gent es pot desplaçar per
modernes autovies sense peatge”. Pañella ha recordat que “el
govern d’Aznar va perllongar en el seu dia la concessió de
l’AP-7, que ja fa temps que hauria d’haver passat a mans de
l’administració, i ara Rajoy amenaça amb fer el mateix, amb la
qual cosa el greuge comparatiu seria encara més accentuat”.

text i foto BLOC

“No vull pagar”



ha superat el mateix Mundo. Osti tu,
quin xollo ha trobat el xiquet! Si no
tenen faena, que es posen a la cua
de l'atur com un més. Ja sabem que
els nostres polítics se'n foten de les
retallades i penúries del poble, però
al menys nosaltres ens consolem
donant-los garrotades, literals, i
panissoles. A vore si així tenen una
mica de vergonya i es retallen una
mica. Només per vergonya!

Assessorant
Els tafaners ens hem assabentat

que Paquito Camps, sí, el que va
ser presi de la Barbaritat Valenciana
i va haver de sortir per la porta del
darrere, va estar este cap de
setmana a Peníscola. Pel que
sembla ell, i uns quan polítics més,
caiguts de la trona, ara fan
d’assessors del Consell, i es van
reunir al castell per recordar que ara
fa uns quants anys es va aprovar
l'estatut. Quina colla de sabuts! Allí
estaven ells, amb totes les
despeses pagades, amb cotxe i
xofer oficial, per a transmetre
després, no sabem quines
conclusions al Consell de la
Genialitat. Això sí, segons tenim
entès, com del debat sortien molt
acalorats, una horeta abans, el xofer
d’aquestes “il·lustres” personalitats
els engegava l’aire condicionat
perquè estigueren fresquets dins del
vehicle. I a que no saben qui paga
totes aquestes despeses? Ho han
endevinat... vostès i nostès.

La rasa
Això de foradar els carrers ja

sabem que a ca nostra és una mena
d’acte de penitència que els
ciutadans hem d'engolir-nos per un
suposat progrés dels serveis públics
i privats. Però, de vegades, més
caldria que ens fuetejaren per com
arribem a ser de beneïts quan això
és converteix en un rosari d’obrir i
tapar carrers. Ara tornem a veure
mig camí de la Mar altra vegada ple
de màquines fent-hi una rasa per a
ficar... no sabem què. I diem no
sabem què, perquè tampoc ens

importa el més mínim atès que és la
tercera vegada, si no ens hem
descomptat, que en el poc temps
que porta “nou” el carrer l’han tornat
a alçar. A vore, estem d'acord que la
ineptitud dels nostres governants és
supina, és ben sabut, però els
tècnics municipals, que n'hi ha, i que
per això estan, els ho podrien
explicar als polítics de torn. I no
passaria res. I és que quan es fa un
carrer, no seria millor fer-lo de
manera que a sota estigueren, des
del principi, tots els conductes per
on haurien de passar  tots els
serveis possibles... i algun que altre
més per si de cas? I si férem pagar
a les empreses un cànon o una
taxa, ara que està de moda, per l’ús
del subsòl públic o per cada vegada
que ens enceten una via urbana per
error? No guanyaríem diners!

Quit d'inauguracions en temps de
crisi

Mireu la foto de la nevereta i la
taula de so. Correspon a l’altre dia
que van venir a inaugurar, per dir
alguna cosa, el tram de la carretera
de Benicarló a Càlig que va des del
principi al final del polígon. Ara, com
açò de la crisi es fa notar i no hi
diners, inauguren carreteres amb
neveres portàtils. Les autoritats van
tindre la deferència de repartir
botelletes d'aigua. L'única munició
de boca que es va servir... tot un
detall en temps de crisi!

Personatges rars
Fa uns dies que es veu per

l’avinguda del Papa Luna un home
molt estrany vestit de ratlles, com si
fos un presidiari dels tebeos o de les
pel·lis de cinema mut. Si mireu la
foto, veureu que dóna una adreça
electrònica però no s’acaba
d’entendre del tot el que vol.
Nosaltres, com volem traure sempre
el que circula pel poble, doncs, això,
ací el portem. Segons hem pogut
saber, tot respon  a algun problema
d’aquells que diuen, “d'índole
personal”. Diuen que també l’han
vist amb el municipals perquè vol
parlar amb el seu cap Parra.
Nosaltres l’animem a parlar, també,
amb el regidor de la policia, Marçal,
que ja és passat, present i futur, del
cos i no se li coneix actuació bona.
A la millor alguna cosa li soluciona.
De tota manera, el que circula pel
poble és que només li falta... la bola.

ve de la pàgina anterior
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La portaveu del Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament
de Benicarló, Xaro Miralles, va acusar el regidor d'Hisenda,
José María Serrano, d'amagar les dades de la liquidació de
l'Estat de 2010. Miralles va lamentar que, malgrat les
contínues crítiques de l'edil popular, que al llarg dels últims
mesos ha vaticinat en diferents ocasions que el consistori
hauria de pagar per culpa de la política de Zapateror “ara no
és capaç de reconèixer que la liquidació és positiva”. La
socialista va detallar que l'ajuntament va rebre una notificació
de l'estat central en la qual s'anunciava la liquidació definitiva
en la participació en els tributs de l'Estat per l'Ajuntament de
Benicarló, corresponents a l'any 2010 “. El balanç era positiu
per a l'Ajuntament amb 579.531 euros. Hem esperat un mes
per a veure si el senyor Serrano apareixia davant la premsa
per a anunciar aquesta bona notícia, però no ha estat així”, va
lamentar Miralles. La portaveu socialista va recordar que “el
regidor d'Hisenda ha estat repetint per activa i per passiva que
l'Ajuntament de Benicarló havia de retornar al Govern Central
una quantitat corresponent als Pressupostos del 2008 i 2009

aproximadament d'un milió d'euros”, tal com va aparèixer
reflectit en tots els mitjans de comunicació. Però en el 2010,
contràriament a les seues prediccions i segons la comunicació
de l'Estat central, “hem tingut un saldo positiu i l'Estat ens
ingressarà 579.531 euros, que són uns 100 milions de les
antigues pessetes, de les quals s'han rebut el 50% i la resta
serà ingressat poc a poc”. De les crítiques de Miralles tampoc
va escapar el Govern Valencià, a qui va acusar de deure
quantitats significatives de diners a l'ajuntament de Benicarló,
obligant-lo a realitzar operacions de crèdit. “Concretament deu
del 40% de la subvenció del 2011 corresponent al Geriàtric i el
60% del 2012 que ja hauria d'haver fet efectiu com subvenció
d'aquests centres socials”, va exposar la socialista, recordant
que “en el mes d'octubre nosaltres presentàrem una moció
perquè la Generalitat pagara a tots els Ajuntaments als que no
havia fet efectiu les quntitats degudes, com és el cas del
nostre. El Partit Popular va votar en contra d'aquella moció, i
ara resulta que ho denuncien però després d’haver fet una
operació de tresoreria on a l'Ajuntament li ha tocat plantar cara
als interessos de la mateixa, perquè el Govern Valencià no
paga el que ens deu”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

L’ESTAT ENS TORNA DINERS I EL REGIDOR D’HISENDA HO AMAGA

JULIOL
Diumenge 1

19.30 h Rua musical. Carrers de la ciutat. 

Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
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Grego Acebedo i Ximo Foix, exposen a l’edifici gòtic la
mostra de fotografíes “Dos visions de la mar”. Aquesta
exposició es una mostra de fotografies que mostren dos
visions de la Mar des del punt de vista d'aquest dos fotògrafs
benicarlandos, on es pot gaudir de la bellesa de paisatges
marins i fotografies subaquàtiques, baix el punt de vista de la
càmera d'aquests dos artistes. Grego Acebedo, artista i
fotògraf, i Ximo Foix, membre del "Club de Pesca Submarina i
Apnea Maestrat" i guanyador del primer premi de fotografia
submarina FORUM Barcelona i del tercer premi autonòmic de
"Cazafotosub" en 2011, reflexen la seua particular visió del
món terrestre i submarí, en una interesant proposta amb un
format novedós que sorprén a qui la visita. Aquesta exposició,
romandrà oberta al públic fins al proper dia 11 de juliol de 2012

text NATÀLIA SANZ

“Dos visions de la mar”

Assegut a la terrassa, enfront d’un mar que coneix
bé, L’Albert es disposa a prendre el seu primer cafè amb
gel de l’estiu. Aquest és un petit ritual, un moment dedicat
a la pausa, a la contemplació atzarosa de la gent que
encara es mou per la platja o que passeja sense pressa
arran del mar. De vegades, aquest és el moment precís
de  llegir aquells articles dels suplements del diumenge
que encara  no ha pogut  llegir. De vegades,aquest és el
moment de jugar amb la petita i assumible frustració de
no poder acabar uns mots encreuats. O simplement
aquest és el petit espai de deixar que les idees corrin com
vulguin, si pot ser ben lluny de les quotidianes notícies
que ens aboquen a la indignació. Si pot ser, que les idees
d’aquell instant de cafè amb gel passegin pels cossos
esplèndids de tantes dones que gràcies a la calor i a la
platja s’ofereixen generosos a la contemplació de qui en
vulgui gaudir. O de la lenta però imparable progressió de
les ombres i pels colors cada vegada més suaus de la
tarda. O pels records del mar escadusser de la seva
infantesa. O d’aquella cançó que, no saps perquè, ara
s’erigeix en banda sonora d’aquests instants. 

Ara remena el cafè ben calent perquè el sucre s’hi
dissolgui completament. Encara recorda aquell dia,llunyà,
d’iniciació al ritual del cafè amb gel que va cometre l’error
d’inexpert impulsiu de llançar el cafè dins la copa plena
de  glaçons i després tirar-hi el sucre. Tot té el seu ritual.
Tot té, se suposa, la seva lògica. I ara, amb el sucre ja
ben dissolt, ja pot fer l’operació del traspàs de recipients.

Acabat el traspàs, cal esperar els tres minuts perquè el
cafè es refredi fins el  seu punt just. Mentrestant prepara
els elements per encetar una baralla que sap que no
guanyarà. El llapis està ben afilat per intentar omplir tots
els petits requadres ara immaculadament buits. Busca a
l’atzar algunes definicions. Estri, especialment de cuina;
de sis lletres. En castellà, quasi petit animal rosegador
que ha fet un bon forat al formatge d’una entitat bancària
i que ara, perquè és molt honest, ha dit que renunciaria a
una part del formatge; de quatre lletres. 

I al sis vertical n’hi ha una de llarga –de vuit lletres-
que demana el nom d’una complexa i cara infraestructura
que en principi serveix perquè els viatgers puguin
desplaçar-se de la manera més ràpida possible però que
algú fa servir per portar-hi els néts i posar-hi estàtues. A
la vuitena verticals ens pregunta com és diu l’estrofa
d’una cançó que es repeteix; de set lletres.    I a la segona
dels set horitzontals ens demana –sis lletres- quina és la
Terra que porta un nom que no fa gens d’honor a allò que
realment és. Potser avui sí que hi haurà sort i l’Albert
podrà guanyar la petita batalla. Serà una bona manera de
començar el petit i plaent ritual del cafè amb gel.

Deixa el llapis damunt l’escenari de la lluita i remou
els glaçons que dringuen dins la copa. I com si d’un acte
litúrgic es tractés, tanca els ulls i fa el primer glop del cafè
amb gel. Retroba, sí, l’esperat gust d’estiu. Obre els ulls,
deixa la copa damunt la taula i, abans d’encetar de veritat
la lluita amb les paraules que ha d’anar teixint damunt el
quadrilàter,ben assegut a la seva terrassa,acompanya
durant uns instants el cos d’aquesta dona que ara se’n
va, tranquil·la, esplèndida, plena de sol,  de la platja.

Cafè amb gel

text  JOAN HERAS

Fronteres

Divendres 8

19.00 h 

Inauguració de 
l'exposició de final de
curs de la Universitat
Popular 
(fins al 17 de juny). 

Mucbe. 

Organitza: Regidoria de Cultura.
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Cinquanta-quatre persones han participat en la Trobada
del Voluntariat pel Valencià que ha tingut lloc aquest
diumenge 17 de juny a Benicarló. El programa s'atura
durant l'estiu però es reprendrà al mes de setembre.

El programa Voluntariat pel Valencià que ha posat en marxa
l'Oficina Municipal de Normalització Lingüística (OMNL) va
finalitzar ahir amb una trobada dels voluntaris de tota la
Comunitat Valenciana que han participat en el projecte. Els
cinquanta-quatre participants van poder fer un tast de la
història i cultura de la ciutat, de la mà dels membres de
l'Associació Pere de Thous, que van ser els encarregats de
guiar-los pel poblat ibèric del Puig de Nau i també d'explicar-
los la història i característiques de l'antic convent de Sant
Francesc. Després de les visites, els voluntaris van participar
d'un dinar a l'ermita de Sant Gregori.

La regidora de Normalització Lingüística, Sarah Vallés, s'ha
mostrat molt satisfeta per l'èxit de la convocatòria, tenint en
compte que s'han desplaçat fins a Benicarló voluntaris i
aprenents de tots els punts de la Comunitat Valenciana. A
més, ha destacat la magnífica acollida del programa
Voluntariat pel Valencià en la ciutat i la importància d'aquest
programa de promoció lingüística per ser una excel·lent eina
d'acollida i integració per a les persones nouvigudes, a banda
d'incidir molt positivament en els hàbits lingüístics dels
valencianoparlants. L'Oficina Municipal de Normalització
Lingüística (OMNL) dóna per acabada la primera edició del
Voluntariat pel Valencià, que es reprendrà al mes de
setembre. Tot i això, les persones interessades a participar-hi
poden incriure's en qualsevol moment diringint-se a l'OMNL
(normalitzacio@ajuntamentdebenicarlo.org).

text NATÀLIA SANZ

VOLUNTARIS PEL VALENCIÀ A BENICARLÓ 

Jo no sé a què collons estem
esperant per tal de fer fora tot aquest
ramat de polítics incompetents i burros
que ens governen. Les dues coses
que millor saben fer les fan a la
perfecció, sense dubtes, impertèrrits,
decidits, amb una clara vocació de
servir-se a ells mateixos. Ells estan al
seu món, molt allunyat de la gent de
carrer, on la crisi només
és una anècdota que
afecta a uns quants
desgraciats que ja
s’apanyaran. En canvi,
com anava dient, hi ha
un parell de coses que
saben fer amb gran
mestratge. En primer
lloc, és tan gran
l’habilitat que tenen per
a valorar la seua feina i
la seua responsabilitat,
que ell mateixos es
posen i aproven els
seus sous. Imaginem-
nos l’escena: “senyors
diputats, després d’un
intens debat a la
comissió corresponent,
anem a votar el que
cobrarem a partir
d’aquesta legislatura... aprovat per
majoria absoluta”, tot això enmig dels
aplaudiment dels que s’amorren a la
menjadora pública. La segona cosa
que fan de puta mare és apujar i
inventar-se impostos i taxes per tal
que tots paguem la seua
incompetència. Acabem de pagar la
taxa per recollida d’escombreries i ara
ens tornaran a cobrar ...vuitanta
euros!!!! per a governar més pillets i
tractar la brossa. Quina merda,
senyora Garcia. No hi ha dret. Tot ho
solucionen de la mateixa manera. Jo
també vull ser polític i viure de la rifeta,
vull tindre un cotxe oficial, amb xofer
oficial, i amb un bon jornal oficial. Vull
cobrar dietes oficials, vull anar a dinar
i sopar a costelles dels que pagaran
aquesta taxa, vull anar a reunions

inútils, vull anar a congressos buits de
contingut, vull anar a fires a xalar-
me’n, vull fer rodes de premsa on no
es diga absolutament res de profit, vull
estar al cap d’un departament on no
es faça res, en resum, vull ser polític.
Ara m’agradaria ser del pp, i després
anar canviant segons d’on bufa el vent
i sempre anant vivint del cuento. La
solució sempre és la mateixa: pagar,
pagar i pagar i sempre pagar, que ja hi
haurà qui s’ho gastarà. Òbviament

tampoc no vull posar al mateix sac a
tots els polítics, que encara n’hi ha
alguns que són honrats i es guanyen
el seu sou amb escreix. Tampoc no
vaig a tirar per terra la democràcia
que, malgrat tot, és el millor escenari
possible. El que ens passa és que
som realment tontos i sempre votem
els mateixos, per això sempre tenim
els mateixos problemes i mai no
trobem cap solució. Sense anar més
lluny, bé una mica lluny si, a Grècia
han guanyat les eleccions els que van
portat a aquell país a la ruïna total. Ara
són els salvadors? Mire, senyora
Garcia, el que està clar és que si algú
coneix com van arribar on han arribat,
són aquells que els van portar a
l’abisme. Tornant a allò que és nostre,
pagarem la taxa que ens clavaran i

ells seguiran manant, vivint del
pessebre públic, que si una pagueta
per ací, que si una comissioneta per
allà, que si un viatget pel mig... De
moment, i per començar, tenim que la
conselleria encara ens deu més d’un
milió d’euros per a Benestar Social i,
com es veu que amb això no en tenia
prou, va i es paralitzen les obres de la
depuradora, una de les necessitats
més prioritàries (si, ja sé que això és
redundant, però és el que hi ha) per al

nostre poble. És a dir, que
no només ens faran pagar
molt més per tal de tractar
la merda que llancem a les
escombraries, sinó que
també ens haurem de
seguir empassant la que
se’n va pel clavegueram.
Podríem dir que ara per ara
som i serem un poble de
merda? Pregunto, no
afirmo.

La notícia de la pàgina
vuit és realment
esfereïdora. Aquesta és la
realitat del nostre poble
que ningú ens hauríem
imaginat fa quatre o cinc
anys, quan tot era consum
desenfrenat i
malbaratament general.
Semblava que vivíem al

país de jauja i que allò no s’havia
d’acabar mai. Mare meua! On ens ha
portat la cobdícia i l’egoisme. La
nostra crisi no és només econòmica,
sinó també de valors. Però malgrat tot,
encara hi ha gent que col·labora
desinteressadament i potser siga el
germen d’una nova societat basada
en uns principis més sòlids i menys
materialistes. 

L’ESPIFIADA DE LA SETMANA
Reapareix aquesta secció perquè

d’alguna manera s’havia d’acabar
d’omplir la pàgina i he vist que a la
pàgina vuit, al titular ens parla d’un
“comedor social” que destrossa la
vista. Potser hi ha més coses, però ara
mateix no tinc ganes de recordar-les. 

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

text EL LECTOR
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OPINIÓ LOCAL

Sheila Vicente García i Jessica Pérez Tomás són,
respectivament, Fallera Major Infantil i Fallera Major de
Benicarló del 2013. Així es va determinar durant l'acte
d'elecció que es va celebrar en l'Auditori Municipal, ple per  la
gran família fallera composta per les tretze comissions de la
ciutat. Sheila va ser triada per aclamació, Fallera Major Infantil
de Benicarló. La representant de la falla L’Embut era l'única
candidata al càrrec, per la qual cosa va ser automàticament
designada com màxima representant dels fallerets
benicarlandos. Jessica, representant de la falla La Carrasca,
va haver de competir a les urnes amb Beatriz Leo Escribano,
en representació de la falla Els Conquistaors i Patricia Lluch
Ferrer, en nom de la jove comissió Nou Barri. La votació
secreta que es va realitzar durant l'acte, va ser la que va
designar Jessica com la triada pels fallers perquè els
representés durant el pròxim exercici. La cort d'honor de
Jéssica estarà formada per Elizabeth Sevilla de la falla Amics
del Foc, Patricia Lluch per Nou Barri, Clara Cuevas de Els
Cremats, Araceli Forests de La Barraca, Beatriz Leo de Els
Conquistaors, Begoña Carretero pel Mercat Vell, Patrícia
Machancoses per la falla L’Embut, Sandra Forés del Grill, Sara
López de La Paperina, María Martínez per la falla El Caduf i
Alba Iborra Martínez de la falla Benicarló. Per la seua banda,
la fallera major infantil de 2013, Sheila Vicente estarà
acompanyada per Camila Borrelli de Nou Barri, Andrea
Moliner de Els Cremats, Nerea Martín de la falla El Campanar,
Nerea Ferri de La Barraca, Emma Roca de la falla Els
Conquistaors, Laya Brusca de La Carrasca, Pilar Martínez del
Mercat Vell, Montserrat Marquès de la falla El Grill, Noelia
López de La Paperina, Ana Marzá de la falla El Caduf i,
finalment, Irene Lluch de la falla Benicarló.

JOVENTUT D’ESTIU

La jornada "Benicarló jove en acció", que barrejarà esport
i solidaritat, serà la principal aposta de la Regidoria de
Joventut per a aquest estiu. També haurà un Curs de dibuix
artístic i un Curs de papiroflexia. La regidora de Joventut,
Rocío Martínez, ha presentat les activitats programades per la
seua Regidoria de cara a l'estiu amb l'objectiu d'oferir un ampli
ventall de possibilitats als joves de Benicarló amb activitats
que, segons ha dit, s'adapten a les necessitats socials i
culturals de la gent jove. La jornada "Benicarló jove en acció"
obrirà la programació el 30 de juny, una activitat centrada en la
pràctica de diversos esports però que incorporarà una vessant
solidàriai a través de la qual els joves que vulguen participar
haurien de portar menjar, bàsicament oli, sucre i llet, segons
les demandes que ha especificat Caritas. També la Creu Roja
farà una crida als joves per a conscienciar-los de la
importància de donar sang. Pel que fa al vessant esportiu, la
jornada, que tindrà lloc en la platja del Morrongo, inclourà
activitats en grups de 4 o 6 persones, que practicaran futbol
platja, volei platja, jocs populars o jocs de platja. Una altra de
les activitats que ha programat la Regidoria de Joventut és la
segona edició del Curs de dibuix artístic al natural, una
iniciativa que va tenir un important èxit l'any passat i que
enguany es repetirà del 11 de juliol al 3 d'agost. El curs serà
gratuït, a pesar que els alumnes haurien d'abonar 15 euros a
l'inici en concepte de despeses de material. Amb aquest curs,
la Regidoria pretén formar els joves en el món de la creació i
generar afició a la cultura i a l'art entre la població juvenil.
Finalment, el 14 de juliol, Joventut ha programat un Curs de
papiroflexia en la Residència Juvenil del Crist de la Mar, amb
l'objectiu de donar a conèixer entre els joves aquesta
manualitat. 

text NATÀLIA SANZ

JA TENIM FALLERES MAJORS DE BENICARLÓ

Joan Adell Álvarez (Blanes, la Selva, 1938) és
llicenciat en farmàcia i medicina, ha començat la seua
carrera literària fa pocs anys, però compta ja amb una
notable producció; quatre novel·les, dos llibres de
contes i dos poemaris. També ha guanyat diversos
premis literaris, el més recent el Jaume Bru Vidal de
poesia de Sagunt amb Tres estrelles Michelin (Onada
edicions), sobre aquest llibre hem mantingut amb ell
la següent conversa.

Per què ha triat el títol de Tres estrelles Michelin
per al llibre? 

La excel·lent poeta Laura Dalmau, que ha prologat el
llibre, en aquest títol hi ha volgut veure un joc semàntic:
“el número tres trepitja els límits fràgils de la tercera edat”,
diu la Laura. Potser sí, però en qualsevol cas haurà estat
un resultat, mai una intenció prèvia. En general, deixo el
títol de les meves obres per al final. I la tria no sempre
m’és fàcil. En aquest llibre em va semblar que el poema
Tres estrelles Michelin podia donar títol a tot el recull. 

En algun poema com El meu estiu d’enguany
observem una invitació al carpe diem malgrat la
maduresa, això contrasta amb la nostàlgia per la
joventut perduda d’altres poemes.

En efecte, és una invitació explícita a “negligint
l’enyor, viure la vida”, però no hi veig contradicció amb la
línia sentimental del llibre, sinó la voluntat de viure
plenament el camí que ens resta.

Malgrat la por a la mort que s’observa en alguns
poemes, en general en el llibre s’afronta el pas del
temps i la proximitat de la mort amb una gran serenor.

Sí, i això, la serenor, és un dels elogis més preuats
que he rebut dels meus lectors. És una actitud gens
forçada, sense cap altre mèrit que contemplar l’extinció
de la vida com un fet natural.

En alguns poemes hi ha una clara crítica social.
Creu que la poesia pot ajudar a canviar el món?

M’agradaria donar-te una resposta categòricament
afirmativa, però no seria sincer. Al darrera dels meus
versos de crítica social, a banda de cert grau d’indignació
i de pena, només s’aixopluga un desig, tot just un somni.

Els seus estudis de farmàcia i medicina l’han
influït d’alguna manera a l’hora d’escriure?

Crec que tots som producte de la nostra biografia. I,
en aquest sentit, la proximitat del dolor aliè ha pogut influir
en la meva sensibilitat.

Encapçala el llibre amb un vers de Vicent Andrés
Estellés: “Animal de records, lent i trist animal”. L’ha
influït molt el poeta valencià a l’hora d’utilitzar el
record com a tema de la poesia?

L’Estellés ha estat sempre un dels meus poetes de
capçalera, i em donaria molta satisfacció pensar que ha
pogut influir en la meva visió poètica del món.

Li interessa molt el tema de la família? En aquest
llibre hi ha referències a la família del jo poètic, i la
seua novel·la “Matins grisos” és la història d’una
família.

Seria excessiu respondre’t que per a mi la família ho
ha estat tot, però el que sí et diré és que no puc imaginar-
me una vida sense el caliu familiar, amb els seus núvols i
els seus clars. Això, necessàriament ha d’aflorar entre les
ratlles dels meus escrits. Tu menciones Matins grisos, la
darrera novel·la que m’han editat, però puc afirmar que el
tema família és una constant en tota la meva prosa.

ENTREVISTA AMB JOAN ADELL ÁLVAREZ

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Entrevista

Joan Adell Álvarez (Blanes, la Selva,
1938) és llicenciat en farmàcia i
medicina, ha començat la seua carrera
literària fa pocs anys, però compta ja
amb una notable producció; quatre
novel·les, dos llibres de contes i dos
poemaris.
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LOCAL ESPORTS

El treball que es realitza en el Club Mabel Benicarló
segueix donant fruits positius i de nou en un Campionat
d'Espanya les seues gimnastes van aconseguir diverses
medalles, destacant en absoluts, el primer lloc aconseguit
per la aleví María Añó, a la qual va acompanyar en el podi
Marta Gimeno que va finalitzar tercera, un preuat doblet,
gens fàcil d'aconseguir. 

Les gimnastes benicarlandas van obtenir més medalles, en
les finals per aparells, on sols participen les vuit millors de
cada aparell. La benjamí Alba Ciurana aconseguia la medalla
de plata, mentre que per equips les benjamines van acabar
segones, amb el conjunt format per Leire Rovira i Alba
Ciurana. El conjunt júnior format per Estela Orts i Claudia
Mata, va ser finalista en cinta i maces amb un quart lloc per
equips i primer per comunitats.

Manola Belda i el seu grup d'entrenadores una vegada més
han aconseguit superar a d'altres clubs de la Comunitat
Valenciana amb major nombre de gimnastes d'on triar a les
millors. Així, segur que seran aquests èxits on es miraran les
gimnastes que s’inicien, encara que a casa nostra ho tindran
més fàcil... al ser les seues companyes. 

Dins d'uns dies l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
rebrà en l'Ajuntament, una vegada més, a l'equip que ha
aconseguit que el nom de Benicarló seguisca sonant en uns
Campionats d'Espanya. 

text i foto VICENT FERRER

Nou èxit del Club Mabel . María Añó campiona d’Espanya absoluta en alevins 

Un francès regira per les parades de peix, admirant la
riquesa dels fons marins. Al seu costat, una alemanya es
decanta per la frescor d'un enciam i uns tomàquets que estan
demanant a crits reunir-se en un gran plat per a compondre
una amanida molt ben avinguda. És una clientela que no és
estranya per als venedors del Mercat Municipal de Benicarló,
acostumats com estan a rebre constants visites d'estrangers
que admiren la bellesa de les coloristes composicions de les
parades. Ara, en plena crisi econòmica i amb les vendes caent
en picat, els venedors del mercat han demanat que
l'enclavament aparega en les guies com punt d'atracció
turística del municipi. “És normal que vingen a visitar-nos
sobretot molts estrangers, que serien més si es publicitara la
nostra existència”, va reclamar Pere Baca, president de
l'Associació de Venedors del Mercat. L'afluència de visitants
estrangers és major sobretot els dimecres, quan se celebra
als voltants el mercat ambulant de fruita i verdura. Els
venedors consideren que, si el mercat apareguera en les
guies turístiques, l'afluència de visitants i, per tant, de
potencials compradors, seria major. 

I és que per a qualsevol benicarlando l'esclat de colors i
olors que es viu dins del mercat és normal. Però per als
turistes, sobretot els que procedeixen dels freds països
europeus on les collites en el camp donen poc de si, la visita
a la catedral dels productes primaris benicarlandos és tota una

experiència. Quasi, com diria Enrique Iglesias, religiosa.
Almenys és el que sembla al veure la cara d'alguns d'ells quan
veuen de prop els rojísims pebrots contrastant amb els verds
cogombres i al costat de les fresquísimes cireres, acabades
de portar aquest matí des de La Salzedella. “A mi em
pregunten com es diuen els peixos. Jo els ho dic en valencià,
que és com els coneixem nosaltres i es pixen de riure perquè
no els poden ni pronunciar”, explica Vicentica, una de les
venedores de peix. “Per a ells és quasi inconcebible que ho
baixen de la barca a les quatre de la vesprada i a les cinc ja
estiga en el mercat, preparat per a la venda”, diu. La major
part dels que s'acosten a les instal·lacions municipals, a més
de tafanejar i fer-se fotos, acaben picant algun dels frescos
productes que s'ofereixen. “Hi ha alguns que tenen casa ací o
a Peníscola, passen llargues temporades en elles i ja són
clients habituals”, assegura Gema, que regenta una parada de
verdures. “Ells són més de vindre al mercat que anar a un
super, potser perquè són més respectuosos amb el medi
ambient i consideren que els nostres productes són de major
qualitat que els que els ofereixen per ací”, afirma. La
possibilitat d'aparèixer en les guies turístiques és per a ells
una solució al moment que estan passant, ja que encara que
“aguantem com podem el temporal de la crisi, no ens vindria
malament una mica d’ajudeta per a promocionar-nos un poc
més”, afirmen. Així les coses, els venedors han llançat la
proposta a la regidoria de Comerç perquè comence a valorar
aquesta nova eina de promoció del tradicional Mercat
Municipal.

text i foto NATÀLIA SANZ

DEMANEN LA INCLUSIÓ DEL MERCAT A LES GUIES TURÍSTIQUES
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Pel que fa al següent tram, el que
va des del desviament de la N-340
fins al pont del ferrocarril, s'executarà,
en el futur, amb una calçada de 8,50
metres, amb dos carrils, voreres, via
de servei per a accedir als habitatges
i carril bici. Aquesta setmana han
començat “les obres”, el
desbrossament, i la resta d’aquest
segon tram, podria estar llest després
de l'estiu. De moment, els veïns estan
acabant de retranquejar les tanques
de les seues propietats per a cedir els
metres necessaris per a l'execució del
vial. 

I tot això presentat amb fanfàrries i
aigua, d’una nevereta portàtil per a
sufocar la calor imperant en el lloc. 

BENICARLÓ I PENÍSCOLA
BUSQUEN LA DISTINCIÓ PEL
TURISME NÀUTIC 

Benicarló i Peníscola ja llueixen els
quatre cartells que anuncien la
posada en marxa del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-

Peníscola: producte nàutic.
L'objectiu és promocionar la marca i
aprofitar l’arribada del turisme per a
fer promoció i per a això s’han gastat
20.800 euros en quatre pancartes
instal·lades on es pensa que són els
punts estratègics dels dos municipis, i
retolades en un perfecte Castellà de
la Manxa, perquè tot el món ens
entenga. L'objectiu i la justificació
d'aquesta desmesurada despesa,
segons va detallar Sara Bayarri,
gerent del pla, és que “intentem que la
imatge del pla siga reconeguda pels
turistes i els nostres ciutadans”. La
pregunta és òbvia, si els objectius del
Pla encara no estan definits, què han
de reconèixer? Una entelèquia? Ara
bé, això, diuen, serà en altra etapa de
treball. Els alcaldes de Benicarló,
Marcelino Domingo, i Peníscola,
Andrés Martínez, acompanyats dels
regidors de Turisme de les dues
ciutats, María Ortiz i Rafael Suescun,
van presentar els cartells que
anuncien el Pla de Competitivitat
Turística Benicarló-Peníscola:
producte nàutic. En concret, les
tanques anunciadores s'han col·locat,
a Benicarló, una en l'entrada nord i
altra a l'avinguda de les Corts
Valencianes. Mentre que a Peníscola

s'han instal·lat en la carretera
Benicarló-Peníscola i en l'avinguda de
l'Estació. Marcelino Domingo, alcalde
de Benicarló, va puntualitzar que el
pla que està en marxa és “una bona
oportunitat per al nostre turisme”,
mentre que l'alcalde de Peníscola,
Andrés Martínez, va destacar la
importància del treball conjunt que
estan realitzant les dues poblacions.
“Estem units pel mar i no podem viure
d'esquena a ell”, va assenyalar. 

Tota una declaració d’intencions
per a una unió “nàutica” conjunta i un
Pla de Competitivitat a dues parts
que, de moment, no ens ha donat cap
alegria. Bé, sí, una regata pel mar que
ens ha alegrat la vista…i poc més. 

El Pla de Competitivitat té una
dotació econòmica de 2.300.001
euros, dividits en quatre anualitats.
Euros que aniran destinats a
promocionar el producte nàutic de les
dues ciutats a través d'accions com la
potenciació de rutes submarines i
creació d'una ruta panoràmica litoral
des de Benicarló a Peníscola, o la
millora i ampliació de les balises de
les platges que permeten una millora
en la pràctica de les diverses activitats
esportives nàutiques.

ve de la pàgina anterior

El Club Natació Benicarló es va desplaçar aquest
passat cap de setmana 16 i 17 de Juny de 2012 a la piscina
municipal de Sedaví (València) per a disputar, juntament
amb altres 36 equips, la XXX Edició dels Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana amb un total de 253
participants amb mínimes autonòmiques. 

L'equip benicarlando va estar compost per 8 nedadors i
nedadores de la categoria Aleví, recompensa al gran treball
realitzat durant l'actual temporada i una fantàstica oportunitat
per a exhibir-se al més alt nivell autonòmic. La millor notícia
després de l'àmplia llista de convocats per mèrits propis, van
ser els interessants resultats com equip amb el suport dels
familiars desplaçats amb aquestes joves promeses, un reforç
molt positiu i encoratjador. 

Destacar els resultats individuals de Marc Vea, 6é en els
400 m estils i 8é en els 400 m lliures; Ester Segura 6a en els
400 m estils i Gemma Rillo 8a en els 200 m braça. L'equip
femení també va presentar equip de relleus en els 4x100 m
lliures i estils.

I aquest pròxim diumenge 24 de Juny a partir de les 10:30
hores se celebrarà la XXII Edició de la Travessia de Sant Pere
en aigües del port de la nostra ciutat. 

Us esperem!

text i foto CNB

XXX Edició del Jocs Esportius de Natació de la Comunitat Valenciana

L'equip va estar compost per Ariadna
Coll, Gemma Rillo, Ester Segura, Júlia
Barrachina, María García, Gemma
Labernia, David Curto i Marc Vea. 
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La Generalitat Valenciana ha iniciat una nova línia de
treball que obri nous horitzons per als ciutadans i els
mitjans de comunicació. Per als primers, perquè els
permetrà veure més sovint als polítics i per als segons
perquè hauran d’aguditzar l'enginy per a contar les
coses dels primers sense caure en el més espantós
ridícul ni fregar el surrealism. I és que si l'enyorat i
sempre admirat Berlanga alçara el cap, trobaria en
aquesta comarca arguments per a realitzar més de dues-
centes pel·lícules. La passada setmana es va inaugurar,
un trosset, sí, un trosset, de la carretera Benicarló-Càlig,
i la nova senyalització del Pla de Competitivitat (quatre
pancartes), amb nevera inclosa, per sufocar la calor. 

UN XICOTET TRAM DE CARRETERA... 
QUE SAP A CARRETERA FINS AL CEL 

Benicarló ha vist, en un tram ben xicotet, satisfeta una part
de les seues reivindicacions històriques a l'obrir-se al trànsit
la carretera que comunica la ciutat amb Càlig. I ho va fer en
part perquè l'escenificació de la posada en servei només va
afectar a un tram de poc més d'un quilòmetre, per no utilitzar
una mesura antiga: la del pam i mig. Un tram que discorre

entre el desviament del desdoblament de la N-340 fins a pont
de l'autopista, dels quatre que conformen la carretera en el
terme municipal i la meitat dels integrats en la primera fase
de les obres de la carretera. O per a entendre'ns millor:
d’Azor a Alespri. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
i el secretari autonòmic d'Infraestructures, Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui, eren els encarregats de tallar la cinta
que va obrir al trànsit aquest sector, que discorre pel centre
del Polígon Industrial El Collet. Domingo va qualificar la
jornada com “una de les més importants" des que és alcalde
de la ciutat. De fet, la reivindicació de la carretera, tota, ha
estat una de les principals prioritats de l'alcalde, tant en la
legislatura anterior com en l'actual, arribant a convertir-se en
una arma de pressió i amença contra l'administració
autonòmica. L'alcalde va assegurar la passada legislatura
que si les obres no començaven, no repetiria com cap de
llista. Les obres no van començar tot i que sí és van licitar
però amb canvis posteriors per falta de pressupost. 

En aquesta zona s'ha desdoblat l'antiga carretera en dues
calçades de 8 metres, una mitjana de dos carrils i voreres
d'un metre. Les rotondes s'han mantingut i s'ha completat el
nou vial amb un carril bici. Això, almenys, deia la nota de
premsa, perquè el carril bici, de moment, no està. Les obres
han afectat un total d’un quilòmetre i 150 metres i ha tingut
un cost de 1,6 milions d'euros. 

text REDACCIÓ

De Berlanga al surrealisme de la nevera portàtil
o com vendre la inuaguració d’una carretera... a peces

Es va celebrar en l'Auditori Municipal de Benicarló, que
presentava un ple absolut, una nova edició de la Gal·la de
l'Esport, en la qual es premia al millor esportista de la
ciutat en la temporada anterior, així com al millor club i a
la millor trajectòria esportiva.

Els primers a pujar a l'escenari van ser els representants de
les cinc entitats nominades al guardó de Millor “Entitat
Esportiva 2.011”: Club Natació Benicarló, Club Tennis
Benicarló, Club Bàsquet Benicarló, Club Handbol Benicarló,
Spórting Benicarló CF, Club Atletisme Benicarló i Club Triatló
Basiliscus. Valorats els mèrits de cadascun, l'entitat vencedora
va ser el Club Bàsquet Benicarló, que repeteix el guardó
aconseguit també en la passada edició. Va arreplegar la placa
el seu president Enrique Besalduch. A continuació van ser
cridats a l'estrada els quinze nominats per al guardó de Millor
“Trajectòria Esportiva 2.011”, recaient la distinció en el
representant del Club de Caça “Sant Huberto” de Benicarló,
Agustín Marzá Bosch, un veterà tirador, 12 vegades podi en el
Campionat Provincial i Jutge Àrbitre Internacional de Tir
Olímpic, nominat en 2.010 com millor Jutge Àrbitre nacional
per la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic. També van
rebre una distinció, fora de concurs, els representants del grup
de Gimnàstica de la 3a Edat, Josefina Gil i Antonio Bretó. I
finalment van anar ocupant l'escenari els vint nominats al
guardó de Millor “Esportista Benicarlando 2.011”, recaient la

distinció en el saltador del Club d'Atletisme “Baix Maestrat” de
Benicarló, Alexis Sastre Arnau, que als seus 19 anys, entrena
i estudia en el complex soci-educatiu “Penyeta Roja” de
Castelló.Atresora un envejable palmarès esportiu en el qual
destaca el subcampionat d'Espanya Júnior de 2.011 en salt
d'altura, amb una marca de 1,95 metres En el seu parlament,
l'atleta benicarlando va dedicar el premi a la seua família i al
seu entrenador Pepe Ferrando. Va tancar l'acte l'Alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, felicitant als guanyadors i
agraint a tots i cadascun dels clubs esportius de la ciutat
“l'enorme labor que realitzen en favor de l'esport
benicarlando”. 

text i foto GREGORIO SEGARRA

Gala de l’esport 2011

El director tècnic del CD
Benicarló, Alberto Ferrer, ha donat
a conèixer els partits que estan
tancats per a la pretemporada, així
com els jugadors de la passada
temporada que ja han arribat a un
acord per a jugar amb el primer
equip. 

El Benicarló jugarà el seu primer
partit davant el Borriol, equip de la
Tercera Divisió l’11 d'agost; com és
tradicional jugarà a Càlig el dimecres
15; el dissabte 18 l'equip B es
desplaçarà fins a La Sénia; el
divendres 24 davant la Rapitenca,
equip de la Tercera Divisió, estant
previst que a l’inici del partit es faça la
presentació dels dos equips; i per al
dissabte 1 de setembre l'equip B
rebrà al Juvenil A del Roda. 

Per altra banda Ferrer ha confirmat que nou jugadors que
en la passada temporada van jugar en Primera Regional amb
el Benicarló i l’Sporting ja han donat el si per a jugar amb el

primer equip. Es tracta de Monti, Pitu, Víctor Esbrí, Anta,
Fabián, Felipe, Alex Sorlí, Emilio i Guillem, als quals cal sumar
el fitxatge de Carlos Aguayo, que en la passada temporada va
defensar la porteria del Càlig. 

text i foto VICENT FERRER

El CD Benicarló dóna a conèixer la pretemporada i tanca els primers jugadors



L’ÚLTIMA

pàgina 20 la veu de Benicarló JA TENIM FALLERES MAJORS DE BENICARLÓ

A les cinc del matí li sona el despertador a Juan Lluch,
d'abril a juny. Són els mesos que treballa per a l'artista faller
Vicente Martínez, que té taller a Borriana. L'artista
benicarlando és un dels deu empleats que treballen per a ell
en la realització de les dues fogueres que planta a Alacant.
Així que Juan tots els dies des de fa alguns anys, realitza el
trajecte que separa Benicarló de Borriana sense importar-li les
hores de somni que duu acumulades aquestes últimes
setmanes. I és que perquè les fogueres estigueren plantades
en el carrer aquesta setmana en el taller de Martínez s'han
hagut de complir horaris maratonians. Des de les set del matí
l'activitat era intensa en la nau industrial que allotja el taller. I
més d'un dia eren quasi les dotze de la nit i les llums seguien
enceses. Per a Juan Lluch, acostumat com està a treballar
sense horari, no hi ha dolor. Ni les hores de conducció ni
l'horari de treball són capaços d'acovardir a aquest jove artista
faller que, com Vicente, acumula un interessant i esplèndid
palmarès de premis.  Nascuts amdós al 1978, són dos pesos
pesants de l'art de les falles que uneixen el seu enginy en
Fogueres per brindar dos monuments molt especials. Un està
plantat en la demarcació d'Altozano i competeix a Especial.
L'altre, Passeig de Gómiz, ha pujat enguany a Primera de la
mà de Martínez. 

Els carrers d'Alacant admiraran aquesta setmana l'enginy i
la capacitat creativa d'aquests dos artistes fallers que, malgrat
la seua joventut, ja han aconseguit fer-se un espai en el món
de les grans falles que, per separat, planten a València,
Borriana i Benicarló, a més d'algunes poblacions de l'àrea
metropolitana com Torrent. Al voltant del 19 de març

competeixen per guanyar els màxims guardons. Però en
Fogueres treballen braç a braç per a dur la seua creativitat fins
a Alacant. Amb els problemes que comporta, com el del
transport de les peces o desplaçar a tot l'equip fins a Alacant
per a la plantà. De fet, fa quasi dos mesos que tenen l'hotel
reservat per a evitar esglais d'última hora. I durant tota aquesta
setmana, els operaris del taller treballen a escarada a Alacant
per a deixar llests els monuments. És l'hora de la veritat per a
Vicente Martínez, que competeix un any més pel primer premi
que ja ha aconseguit en diverses edicions de Fogueres. Per a
tot el seu taller serà de nou una experiència diferent, ja que
l'estil de les fogueres quadren més amb la seua versió artística
dels monuments. La línia innovadora que sol imperar en elles
és el mitjà natural idoni de Martínez i Lluch, acostumats com
estan a la innovació, els ninots moderns i l'aposta arriscada en
la plantà dels seus monuments. En Alacant, sens dubte, ho
tenen més fàcil.

text i fotos NATÀLIA SANZ

DE BENICARLÓ A ALACANT, AMB PARADA A BORRIANA

Altra volta amb la tisora,
quina manera de retallar,

amb la calor que fa!

... amb una nova carretera a pedaços


