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La Verge del Rocío va tornar diumenge passat a la
parròquia de Sant Bertomeu de Benicarló després d'un
intensíssim cap de setmana de celebracions en el seu honor.
La Casa d'Andalusia tancava els actes commemoratius de la
Romería del Rocío, que tradicionalment celebra tots els anys,
amb els actes centrals que van tenir lloc pels voltants de
l'Ermita que l'entitat alça per a honrar a la Blanca Paloma en
la partida de La Tossa. Fins allí van arribar divendres passat a
la nit les carretes guarnides que van transportar als andalusos
residents a Benicarló, que van voler d'aquesta manera
rememorar les celebracions que tenen lloc en la seua terra.
Diumenge, a les 12,30 i oficiada per Mossen Carlos García,
tenia lloc la Santa Missa de Romers, amb una ofrena a càrrec
de la Junta Directiva de la Hermandad de Camareras de la
Verge del Rocío i Reines. Els càntics de l'ofici religiós van
córrer a càrrec del cor “Aires de mi tierra”, de la Casa
d'Andalusia. A les 13h., en la caseta oficial, es va oferir un vi
d'honor a les autoritats i convidats. I a les 18,30h. es va iniciar
del retorn de la romería  a Benicarló, entrant a la ciutat pel
carrer Sant Francesc. Des d'allí es van dirigir a la parròquia de
Sant Bertomeu, on amb llàgrimes en els ulls i amb cants de
sevillanes, van acomiadar la Verge del Rocío fins l’any que ve. 

text i fotos NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ CELEBRA LA FESTA DEL ROCÍO

Sembla que a
algú li han 

desmuntat el seu
castell de sorra!
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Són les vuit i mitja del matí. A la platja del Morrongo
de Benicarló es concentren al voltant de 25 persones,
disposades a participar en la classe de ioga gratuïta que
la regidoria d'Esports ha programat en aquest espai amb
motiu de la campanya d'estiu. La professora saluda com
manen els cànons, amb un Namaskara que ajuda els
alumnes a concentrar-se. El primer sol del matí
entebeeix l'ambient i els estiraments ajuden a relaxar-se.
Al voltant del grup, els banyistes més matiners
comencen a plantar les seues ombrel·les en la sorra. De
cop i volta, un soroll atronador trenca la pau que la
professora ha assolit: sobre l'arena apareix el flamant
camió que la Brigada d'Obres de Benicarló utilitza per a
netejar les platges del municipi. 

Deficiència organitzativa
A la sorpresa inicial, a poc a poc, li succeeix la indignació.

La màquina envolta el grup una vegada i una altra, batent
l'arena per a deixar-la en perfecte estat de revista, tal com
correspon a una platja amb bandera blava i Q de Qualitur. La
monitora de ioga i els seus alumnes intenten una vegada i
una altra concentrar-se en la classe, però és pràcticament
impossible. Bàsicament perquè moltes de les ordres que
dóna la professora no es poden sentir pel soroll de la
màquina. Les queixes no serveixen per res: al maquinista li
han donat un full de treball que està complint quasi al segon:
a aqueixa hora tocava netejar la platja del Morrongo i ho està

fent. 
La situació es repeteix a l'endemà, aquesta vegada amb

la classe de gimnàstica de manteniment. De nou sobre la
sorra s'ajunten alumnes i màquina. I altra vegada, és quasi
impossible seguir la classe perquè les ordres cal donar-les
entre pas i pas de la màquina, que segueix desenvolupant el
seu treball amb tota tranquil·litat. “No pot ser que un
ajuntament programe una activitat en la platja i que a la
mateixa hora, envie a netejar-la amb les molèsties que això
ocasiona”, asseguraven alguns dels usuaris de l'activitat. Les
queixes se succeeixen entre els que matinen per a participar
en les activitats esportives i aquells que ho fan amb la
intenció de prendre posicions en primera línia de platja. “Hi
ha dies que ens ha tocat llevar el para-sol perquè passe la
màquina, perquè hi ha alguns punts en els quals no pot
pegar la volta”, asseguren. Una altra persona habitual de la
platja del Morrongo va arribar a afirmar que “cap any ha
passat el que passa enguany. Venien abans a netejar la
platja i quan la gent arribava la màquina ja se n’havia anat”. 

I és que pocs entenen el perquè dels horaris que s'han
programat enguany per a netejar el litoral. La ciutat té quatre
platges principals: la Caracola, el Gurugú, el Morrongo i la
Mar Xica. La primera i la tercera tenen bandera blava i són
les més concorregudes del municipi per ser d'arena. Les
altres dos són de pedres i registren una menor afluència de
públic. “Però només al Morrongo es fan activitats, així que es
podrien programar millor i netejar-la la primera perquè ells es
posen a treballar a les set del matí. D'aquesta manera no
tindríem molèsties”, asseguren diversos banyistes. Tant els

text REDACCIÓ

MOLT DEFICIENT

Tard, molt tard per a la gent decent. Sona el telèfon de
casa. El telèfon, no tenim mòbils ni coses estranyes. M’esglaio
perquè a aqueixes hores no pot ser res de bo el que em deu
voler dir el desconegut interlocutor. Mig tremolant premo el
boto de contestar i em poso l’aparell amb la mà dreta a l’orella
dreta. La veu que sona m’és coneguda tot i que en un principi
dubto. Efectivament és l’amo, lo puto amo que diria Guardiola.
Arrossega les erres quan parla, li surten d’una manera
semblant a les pronunciades per l’actual alcalde de Barcelona.
De moment no m’arriba la sentor de caldo, però segur que ha
ingerit més alcohol del que pot assumir el seu cos d’home
d’una certa edat.  Comença un monòleg que gràcies als
avenços de la tecnologia i al fet que sense voler he tocat no
sé què de l’aparell (sense voler, és clar) puc reproduir ací
mateix. 

“A vore tu, munyato, què t’has pensat? Fa tres setmanes
que jo sé perquè m’ho han dit  a mi personalment que el
Benicarló ja mou i tu, tuuuuuuut, sense anterar-te de res. Pa
n’això et pago lo que et pago? Munyato, més que munyato. Jo,
personalment jo, faig un esforç –iep, per aguantar-me dret- pa
pagar-te tot lo que em demanes i tu, munyato, a mi
personalment a mi m’heu pagues –ieeeeep- dixant-me
abandonat i penjat i fent-me omplir  les fulles de la Veu a base
de retratos del Papa Luna i la seua cort d’honor. Munyato més
que munyato. 

Ací mateix, personalment amb mi mateix, hi ha ara un bon
amic que acabo de conéixer  ara mateix que em diu que
–iiiiieeepa!- ja fa dies que hi ha moltes notícies del Benicarló i
que tots en parlen llevat de tu, munyato. 

A vore, amigatxo, vine’m ací i vés asplicant-m’heu tot.
Primer brindem per la nostra amistat, va, va, primer brindem!
Ahí està, sí senyor, personalment a partir d’ara et considero lo
meu millor amic. Ara, que trobo que mo’ls posen poc

carregats. Ieeep. Per sort no tenen temps a esbrafar-se
perquè en lo saque que tenim tu i jo personalment no mos
pare ningú. 

Ascolta, munyato, ascolta. Lo meu amic –aspera que ara
vull besar-lo- em diu que ja han passat moltes coses. Pren
nota, munyato. Lo dia 21 d’este mes ascomencen los
antrenos. Ja t’heu has apuntat? Un glopet més i un altre
besito, va. Xe, quines amistats que faig personalment, estic
al·lucinat! Seguix apuntant. Lo primer partit de lliga serà lo dia
1 de setembre. A que no ho sabies això? Veus, veus. 

Aspera que encara me’n dirà més de coses. Aspera. Ara
mateix m’estan agarrant personalment unes ganes de pixar
incontrolables. Mares, com tinc la bufa de plena! Va, amigatxo,
acompanya’m al cossiet eixe que el regaré jo personalment i
mentrestant m’heu vas dient tot. Ieeeepa! Ara sí que no sé
com ho faré, però, munyato, ja saps que personalment sóc un
home de recursos i ara voràs com aguantaré el got en una mà,
en l’atra m’aguantaré la titola i en l’atra em posaré lo teléfono
a l’aurella. Ieeeepa.  Ai collon, ai collon que personalment em
falten mans. Si hai de triar, ho tinc clar: em pixaré damunt que
tampoc no estic p’ascomençar a burxar-me per ací baix. Uf, uf,
uf, quina calentoreta que em baixe pels camals. Ai, amigatxo,
què t’ha paregut si personalment sóc artiste! A fer la mà la
pixera! Va, vés dient-me que em sentira lo munyato eixe. 

Mira, personalment me diu que ell sap que ja han fitxat
alguns jugadors de fora. Sí, dos o tres de l’Oropesa i un o dos
de l’Alcalà. I tamé em diu lo meu amic que vindrà lo porter del
Càlig. 

Mira, munyatet, no t’heu agarres a mal, però es veu que el
meu amic i jo tenim lo got foradat i hem d’anar a carregar. Ja
ho saps, personalment jo et mano que pa la setmana que ve
tingues la plana plena. Mira si estic content que vaig a tirar lo
mòbil a la mar. Xof, xof, xof. Però amigatxo no et quedes
mirant-me personalment i tira’t a ajudar-me... amigatxo,
desgraciat, que m’aufego!”

Veig que no hi haurà més remei. Em reincorporo. 

LO PUTO AMO
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
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banyistes com els usuaris de les
activitats esportives, volen que torne
la pau que sempre ha tingut aquesta
tranquil·la platja benicarlanda. I els
alumnes de ioga esperen que la seua
salutació al sol estiga acompanyat
només per la tranquil·la remor de les
ones de la mar. 

Les deficiències observades a les
platges benicarlandes han fet saltar la
veu d’alarma del regidor del Bloc-
Compromís a l’Ajuntament de
Benicarló, Joan Manuel Ferrer, que ha
ficat de manifest la falta de serveis
bàsics com ara les papereres, que no
estan instal·lades a les platges,  “al
Gurugú per exemple només hi ha una
paperera per a tota la platja”, poques
passarel·les i la falta de vigilància
policial és el que s’evidencia. A més,
també s’ha observat que la neteja de
la platja s’està fent tard i malament.
“Hi ha dies que a les 10 del mati
encara no està finalitzada la feina”,
explicava Ferrer, “i això també va en
detriment de les activitats esportives
com gimnàstica o ioga que la màquina
netejadora entorpeix”. Segons Ferrer,
el peó que la neteja ha de baixar fins i
tot del tractor per a retirar els para-
sols d’alguns banyistes matiners i
poder continuar amb la seua feina.
Aquest estiu la neteja de les platges
s’està efectuant des dels serveis
públics municipals, una novetat
introduïda per l’equip de govern.
Segons el portaveu de Compromís,
“s’està utilitzant el tractor del
departament d’Agricultura i del
Consell Agrari per a la neteja de les
platges en detriment dels camins
rurals” i lamentava el fet que “no
s’està actuant amb eficàcia en el
sector agrícola, tant en els clots dels
camins rurals com en la neteja de les
herbes de les cunetes”.

Deficiència policial
Ferrer  també denuncia la falta de

presència policial, tal i com li han
transmès usuaris de les platges, i
l’incompliment de les ordenances
municipals en matèria d’animals de
companyia. “Ens han comentat
diverses persones  la presencia de

gossos solts per les platges amb la
conseqüent molèstia per a la resta de
banyistes” i algunes d’aquestes
persones venien i es queixaven tot
assegurant que: “si està regulat, no
esperem que hi haja alguna desgràcia
per actuar. És habitual passejar per
les platges o fins i tot per l’avinguda
Papa Luna i vore la quantitat de
gossos que van solts amb la total
indiferència i passivitat de les patrulles
de la policia municipal,  que passen
pel costat i no diuen res als seus
amos”.

Deficiències sanitàries
El regidor Ferrer no entén com,

després d’haver hagut de tancar la
platja del Morrongo durant la
vesprada del diumenge 1 de juliol per
contaminació “la regidora del PP,
Maria Ortíz, no haja convocat la
Comissió Informativa del primer
dimarts de cada mes i almenys
informar-nos als grups de l’oposició
de l’anomalia ocorreguda i de les
mesures preses per a evitar un altre
tancament”, donada la incapacitat del
govern del PP d’executar l’EDAR de
Benicarló que ha de permetre
abocaments a la mar dins la legalitat i
límits que marquen les Directrius
europees en la matèria.

Deficiència regidora 
I és que l’equip de govern ha

reconegut que no solucionarà els
problemes d'abocaments a la mar fins
que no tinga la depuradora en marxa.
“No hi ha diners i es va parar l'obra” va
lamentar Pedro López, regidor de
Medi Ambient. L'edil va puntualitzar
que “tots els municipis litorals tenen

desguassadors i és inevitable quan
plou l'abocament d'aigües residuals a
la mar”. Malgrat això, el consistori
segueix treballant en la solució futura
del problema amb el disseny de les
canalitzacions en carrers que es
reformen o de nova construcció. De
fet,  els serveis tècnics estan
redactant el projecte de remodelació
del carrer Vinaròs que “portarà una
canonada de sanejament amb
dimensions més grans del que és
habitual perquè estarà enfocada a
donar eixida a un tanc de descàrrega.
En el moment que ploga, el
vessament serà absorbit per aquest
col·lector i transportat al tanc de
descàrrega que durà una bomba i
anirà directament cap a la
depuradora”. L'edil de Medi Ambient
també va recordar que “cap municipi
de la costa castellonenca, amb les
platges tan boniques que tenim al
voltant, té capacitat de gestionar les
seues aigües de bany d'una forma tan
eficient com té Benicarló”. Així, va
recordar la implantació del sistema
COWAMA, que va ser el que va
permetre diumenge passat la detecció
d'un abocament en la platja del
Morrongo. López va lamentar l'alarma
social que va causar la notícia i va
assegurar que “no suposa cap perill
per a la gent, Benicarló no és l'única
que llença abocaments a la mar, totes
les poblacions costaneres de Castelló
ho fan”. L'edil va recordar que l'alerta
sanitària i el tancament de la platja al
bany es van produir “entre les 15.45 i
les 2.45 hores. A partir de les cinc de
la matinada l'aigua era totalment apta,
excel·lent com és normal en les
platges del municipi”.

ve de la pàgina anterior

Organitzada per l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de
Benicarló, en col·laboració amb l'Agrupació de Penyes
Caduferes, es celebrarà el dissabte 21 de juliol una jornada
d'Homenatge al Benicarló Futbol Sala, amb el següent
programa d'actes: 

19 h.: Presentació del llibre "HISTÒRIA DEL BENICARLÓ
FUTBOL SALA", de Gregorio Segarra Calvet, a la sala de
premsa del Pavelló Poliesportiu Municipal de Benicarló. 

19.30 h.: Partit d'Homenatge, amb la participació de
jugadors de les diferents èpoques del club: Vadillo, Lolo,
Chelete, Arturo, Iván, Gus, Astillero, Herráiz, Chicho, Tocho,
Miguelín, Tito, Sánchez Cava, Iñaki i molts més… (Entrada
lliure) 

22.00 h.: Sopar de Germanor en el Bar Restaurant “El
Tonellet” entre l'afició i jugadors. 

text i foto REDACCIÓ

Partit d’Homenatge

Dissabte dia 7 a les 19 h va tindre lloc l'acte
d'inauguració del IX TORNEIG INTERNACIONAL
D'HANDBOL DE PENÍSCOLA en el Pavelló municipal de
Peníscola. 

Durant aquest acte, es va fer el lliurament dels premis del
concurs de dibuix, on havien participat un gran nombre
d'escolars del Col·legi Jaime Sanz de Peníscola que participen
en l'activitat d'handbol proposada pel CLUB HANDBOL
PENÍSCOLA Maestrat (el tema: "Handbol a Peníscola").

Els guanyadors van ser:

1. NAIARA ROCA SEGUNDO
2. FÁTIMA TAHIRI
3. MARTA CRUZ UGENA

Després, els més menuts van jugar un mini-handbol en
categories benjamins i alevíns de l'escolar de Peníscola i de
diferents pobles de la comarca en els partits inaugurals
(adjuntem relació i classificació provisional dels alevins).

Finalment, es va organitzar un sopar de paelles en la zona
del camp de futbol on estaven invitats tots els participants i
acompanyants.

text i foto CHP

Handbol internacional a Peníscola
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LOCAL ESPORTS

En una setmana Benicarló tindrà llest l'informe que els seus
tècnics preparen per a determinar les accions d'emergència
de cara a la recuperació de la Costa Nord. Seran els
requeriments que el consistori farà al ministeri de Medi
ambient, que ja va preparar dos informes sobre l'estat
d'aquest tram del litoral afectat per la regressió marina. Pedro
López, regidor d'Urbanisme va anunciar que “ja tenim preparat
la batimetría” un estudi que el consistori ha realitzat pel seu
compte per a determinar “les condicions que ens dóna el fons
marí per a poder calcular els costos de col·locació dels
espigons d'una manera o d'una altra”. L'edil va recordar que
“ara s'està acabant de redactar l'informe i a partir del 14 de
juliol tindrem els resultats” amb els quals l'executiu
benicarlando es traslladarà a Madrid per a requerir al ministeri
l'inici de les obres d'emergència en la costa nord. Cal recordar
que el govern central es va comprometre a invertir més de
700.000 euros en aquest exercici per a aquests treballs, que

des de Benicarló esperen que s’inicien després de l'estiu. 

L'estudi que ha encarregat el govern municipal va
encaminat a contrastar el redactat des de Madrid i comprovar
que efectivament les actuacions projectades seran efectives
en la costa nord benicarlanda. Al capdavant de l'equip es troba
el catedràtic de l’UJI Diego López, que ja ha treballat en altres
ocasions amb els veïns afectats per la regressió d'aquest tram
del litoral benicarlando. López va puntualitzar que “la
batimetría en aquesta zona és baixa, pel que es poden fer
moltes coses” malgrat que la zona “està molt impactada”. Tant
és així que l'expert va afirmar que “des de l'any 45 la regressió
s'ha menjat més de mig metre a l'any, el que significa que hem
perdut més de cinquanta metres de terra ferma. Això és una
barbaritat”. Veïns i ajuntament volen assegurar-se que els
treballs d'emergència seran efectius ja que hi ha en joc una
inversió molt important per part del ministeri i no volen que es
realitze cap pas en fals.

text NATÀLIA SANZ

JA ESTÂ PREPARAT L’ESTUDI DEL FONS MARÍ DE LA COSTA NORD

María Teresa Torró i Pablo Andújar es proclamen
campions en la pista central del Club Tennis Benicarló.

Aquest passat cap de setmana es va disputar a la pista
central del Club de Tennis Benicarló, les finals individuals del
Campionat d'Espanya absolut on María Teresa Torró i Pablo
Andújar han inscrit el seu nom en el palmarès que es va iniciar
en 1910. Ambdós tennistes inscriuen per primera vegada els
seus noms en la relació de campions. 

En la final femenina María Teresa Torró es va mostrar com
un cicló en el primer set, en el qual el seu rival i alhora primer
cap de sèrie, sols va poder sumar, i amb dificultats, un sol
punt. La de Villena sempre es va mostrar molt segura i movent
la seu rival de punta a punta la desarborava al finalitzar els
seus punts amb precisos i contundents colps. En el segon set
Silvia Solar va eixir amb ganes de donar-li la volta al partit,
estant molt igualats els quatre punts, però en el cinquè Torró li
va trencar el servei i mantenint el seu va guanyar el partit per
6-1 i 6-3 

Després d'uns minuts de descans, per a condicionar i regar
la pista, va començar la final masculina, que a priori es veia
molt igualada. Va començar el partit amb trencament del
servei per ambdues parts, per a mantenir cadascun el seu fins
al sisè joc, on Pablo Andújar va saber aprofitar un break
l'oportunitat i col·locar un 4-2 en el marcador, amb el que
mantenint el seu servei es va anotar el primer set per 6-3.
L'inici del segon set va ser quasi calcat, amb els dos tennistes

lluitant per cadascun dels punts i amb dos breaks seguits
Albert Ramos va veure com del 2-2 es passava al 5-2 per al
seu rival, però va reaccionar, es va anotar dos jocs
consecutius i amb un esperançador 5-4 es va afanyar a
intentar trencar de nou el servei, però Andújar es va mostrar
molt segur i va sentenciar el partit amb un 6-4 

A l'acabament de les finals, Albert Costa, que va ser capità
de l'equip que va aconseguir l'última Copa Davis va comentar,
“m'ha impressionat Tita Torró, una tennista que va a més, que
pot donar-nos moltes satisfaccions esportives. En la final
masculina els dos es coneixien bé i ha estat molt disputada,
sabent Andújar aprofitar els moments claus per a decantar la
victòria al seu favor. Dos bones finals”.

text i foto VICENT FERRER

Campionat d’Espanya Absolut de Tennis
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OPINIÓ LOCAL

La cooperativa agrícola Benihort es va consolidar en el
2011, arribant a un volum de negoci que supera els 38 milions
d'euros, tal com es desprèn del balanç econòmic que es va
presentar durant l'Assemblea General Anual. De l'informe de
gestió presentat pel director Guillermo Edo es destaca que la
cooperativa va tancar el passat any amb 1.787 socis. Edo va
indicar que “s'han complit totes les expectatives plantejades
l'any anterior, que passaven per la construcció en aquest 2012
d'una gasolinera pròpia en el Polígon Industrial, així com per
l'obertura de la vuitena tenda de la nostra xarxa de fruiteries,
que ha tingut lloc a Vinaròs”. El fins al moment president de
l’entitat, Florencio Herrero, va aprofitar l'ocasió per a donar la
benvinguda als nous membres i acomiadar-se del seu càrrec,
manifestant davant l'Assemblea, “he ocupat amb el màxim
orgull el poder representar a la nostra Cooperativa en els
últims 4 anys, una empresa que  deixem totalment sanejada i
per a la qual hem engegat projectes de gran interès com la

nostra xarxa de fruterías, la transformació dels nostres sostres
en horts solars o la gasolinera, entre uns altres”. Herrero no va
voler oblidar-se del suport constant que ha rebut dels seus
companys del Consell Rector, així com dels empleats de
Benihort. 

I durant la celebració de la junta rectora es va triar a Miguel
Antonio Pellicer Marzal, com nou president del Consell Rector
de Benihort. Pellicer va ser escollit per unanimitat pels seus
companys de junta i serà el president de la cooperativa de
Benicarló fins a juny de 2016. Nascut a Benicarló en 1964,
procedeix d'una família d'agricultors i sempre ha estat molt
vinculat amb la cooperativa benicarlanda. Va pertànyer a la
Junta d'Hortalisses (2001-04) i també ha estat membre del
Consell Rector (2004-2008). Al costat de Miguel Pellicer ha
estat escollit com tresorer José Vicente Cuartero Sancho,
mentre que José Antonio Llorach Calvet, Francisco Lluch
Serrat, Juan Manuel Marín Piñana, Juan José Marzá Caldés i
com suplent José Antonio Maura Giner, també integraran la
nova junta rectora.

text i foto NATÀLIA SANZ

MIGUEL ANTONIO PELLICER, NOU PRESIDENT DE BENIHORT

Ha arribat l'estiu, i fins i tot per als que no
treballen en el món educatiu, es respiren vacances.
Els xiquets marquen, sense saber-ho, el pols
col·lectiu, i el fet que ells no vagen a classe ens duu a
relaxar el ritme, buscar alternatives d'oci,
desconnectar-nos. També a mirar cada vegada menys
les notícies. Diuen que el proper divendres (el dia que
surt aquest número de La Veu) el govern Rajoy
anunciarà noves i contundents mesures
"d'ajustament", com en diuen eufemísticament. Però
ens agafarà amb la guàrdia baixa, amb el cervell i la
capacitat d'indignació mig de vacances.

O potser no són només les vacances. Hi ha un
desànim tan profund, una desesperança tan instal·lada en
la consciència cívica del país, que ja no queden ganes de
reacció, desigs de revolta. És sorprenent que amb les
coses que han estat passant els darrers mesos, la
societat en el seu conjunt haja reaccionat de manera tan
tímida. Sí, hi ha hagut alguna manifestació, sobretot de
funcionaris de l'ensenyament i la sanitat; les farmàcies
pengen cartells, els miners fan marxes. Però no es percep
cap força social prou potent que puga canviar la direcció
perversa que prenen els esdeveniments.

Fem l'efecte d'una societat anestesiada. Només es
reacciona a impulsos futbolístics, banals. Es retalla en
educació, sanitat, s'apugen els impostos, i els carrers
només s'omplin si guanya "la Roja". Ens han inculcat una
mena de determinisme: les coses són així perquè no hi ha
més remei. No s'hi pot fer res, tot obeeix a un designi
suprem que, tot i la seua maldat, estem abocats a acatar.
Encara més: l'hem d'acatar com una mena de penitència
per uns pecats comesos en el passat. Vam viure "per
damunt de les nostres possibilitats", se'ns diu, i ens
emmotllen al cervell una mala consciència que ens fa
acotar el cap sota el jou. Obediència, submissió,
penediment. L'opi del poble és el discurs econòmic oficial,
com si fos una nova religió.

Però és estiu, sí. Si l'ambient no propicia la revolta
(tot i que moltes grans revolucions han sigut a l'estiu),
potser sí que el temps lliure pot afavorir la reflexió. Cada
cop sembla més clar que el poder vol una societat sense
criteri, adotzenada, sense opinió. Per això no els sap greu
retallar en educació, la peça clau d'un futur digne. Volen
un país de cambrers, de porters de casino, que només
pensen a tenir un bon smartphone o que el seu equip de
futbol guanye. La intel·ligència i la lucidesa són, com ho
han estat sempre, revolucionàries i subversives. Aquest
estiu, doncs, almenys, llegiu, penseu, escriviu. Estareu
preparant la llavor del canvi social i moral que vindrà. Que
ha de vindre.

Estiu
text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Exposició 

«Les Falles a
Benicarló»

(fins al 16 d'agost). 
Edifici Gòtic. 

Organitza: 

Junta Local Fallera i Regidoria

de Cultura.
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Una vegada més, s’han superat
amb la portada d’aquesta setmana.
Realment espectacular. Aquest
senyor de verd i molt musculat, amb
una acusada cara de pomes agres, la
bandera roja onejant tota ufanosa al
lloc de la Creu Roja i el color del cel
que ens anuncia una inevitable
apocalipsi, són una magnífica
metàfora del que sempre ha estat la
nostra platja del Morrongo i que
nosaltres resumim amb la paraula
“merda”. Però segueix sent evident la
incongruència dels encarregats de la
platja, perquè s’entesten a prohibir
l’accés de gossets (mire, Senyora
Garcia, la senyal que hi ha baix a la
dreta), quan els cagallons més
grossos i abundants són els humans.
Total i en resum, que estem com
sempre, tot segueix igual i això de la
platja del Morrongo no hi ha déu que
ho solucione. Passen els estius i els
hiverns i la història sempre és la
mateixa. Jo ja començo a cansar-me
d’escriure sempre de les mateixes
coses, encara que siga d’una cosa tan
alegre i graciosa com són les
defecacions humanes. Ara, senyora
meua, vaig a fer una predicció de futur
(vaja redundància, eh?) i m’atreveixo
a dir que, sense cap mena de dubte,
aquesta no serà la darrera vegada al
llarg d’aquest estiu que serà notícia
l’aparició d’objectes “estranys” a les
aigües d’aquesta platja. És més, estic
segur que tornarem a sentir parlar
d’aquells animalets que es fan dir
coliformes i que tots els estius ens
visiten amb una regularitat pasmosa.
Segurament ja estan parlant per a
decidir les dates de les seues
vacances a aquest magnífic indret del
Mediterrani. Una altre cosa és això de
la depuradora i el vergonyós retràs
que estan sofrint ela pagaments a
l’empresa constructora, un herència
més de la magnífica gestió al
capdavant de la Generalitat de
Paquito Camps, més preocupat per
unes altres coses més importants que
la salut.

Molt bé la celebració de Sant Pere,
com diu la notícia de la pàgina quatre,
més benicarlanda que mai. Jo estic
meravellat amb Natàlia. És l’arquetip
de la dona renaixentista en
benicarlando. I no ho dic de broma.
Com és possible que aquesta xicota
siga capaç de fer tantes coses i tan
ben fetes? Perquè no contenta amb el
seu “polifacetisme”, resulta que,
damunt, tot ho fa bé. Aquesta
setmana, fins i tot, ha estat capaç de
sortir a ballar i fer-se la foto ella soleta.
Natàlia, ací tens un admirador secret,
però mai el descobriràs. M’estimo
més llançar-te flors des del meu
covard anonimat.

Pàgina sis. El de sempre. I tu més.
Tan se val el color. El que de moment
tinc més clar és que la famosa
“regidoria estrella” del nostre alcalde
està fent aigües per totes bandes. A
vore si aquells diners que hi havia al
pressupost d’aquesta regidoria per a
viatges comencen a donar rendiment,
que el nombre d’aturats no sembla
que baixe. 

No sé si creure’m això del carrer de
les Moreres. Ja fa massa anys que se
sent dir de la Fundació Compte Fibla,
però la cosa no hi ha manera que tire
endavant. A vore si hi ha sort i
s’aconsegueix acabar d’una vegada
quest carrer d’una manera decent i
presentable, perquè ara mateix
sembla mentida que al centre del
poble hi haja això. I també algú hauria
d’emprendre aquella cantonada del
Camí la Mar amb l’avinguda de Iecla i
donar-li una solució. Almenys s’hauria
de posar una tanca per tal d’evitar que
siga el que ara mateix és.

Molt bona la tafaneria al voltant la
representació que es va fer a
Peníscola del Papa Luna (no la del
dissabte al castell, sinó la que es va
fer a la plaça Santa Maria). Dic això,
perquè jo vaig pensar el mateix: “això
és l’Estel de Collet en penisclà, però
potser un punt més difícil de digerir”.
La representació del dissabte, al
castell, sota la sots-direcció (no sé si
això és una redundància, però si que
va ser un gran encert) de Jesús
Maestro, va ser magnífica.

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

text EL LECTOR

Passos de vianants que acaben en una sèquia en un carrer
de recent obertura de Benicarló. El col·lectiu Cocemfe va
posar el crit en el cel al recórrer la nova avinguda dels Corts
Valencianes i trobar-se amb aquesta situació. El regidor
d'urbanisme, Pedro López, va lamentar els fets i va assegurar
que el seu departament ja s'ha posat mans a l’obra per a
solucionar la problemàtica ocasionada “perquè no es va tenir
en compte el tema dels passos de vianants adaptats al
col·lectiu de mobilitat reduïda en aqueixa zona”. El problema,
va dir López, és l'existència de passos privats i sense asfaltar.
Malgrat això es va mostrar disposat a treballar per “reestudiar
l'assumpte i aconseguir que almenys el final del pas de
vianants no acabe en una sèquia”. Malgrat això va puntualitzar
que la solució és difícil ja que “està condicionada perquè no es
permet fer passos de vianants oblicus perquè una persona
invident o amb dificultats de visió no pot saber que es tracta
d'un pas d’este tipus  i podria anar-se’n recte i caure”. A més,
els passos de vianants s'han traçat des de la part de
l'avinguda Llibertat cap a Peníscola i “no s'adapten als que
estan en la part sud, pel que s'hauria d'optar per tanques o
algun altre mètode. És molt complicat. En tot cas, estem
estudiant com adaptar-los en la mesura del que siga possible”,
va assegurar. 

Segons el responsable de l'àrea, les intencions del
consistori són donar solució a aquests problemes abans de
redactar el nou pla de mobilitat urbana amb la finalitat

d'accelerar una solució pel que fa a això. López va afirmar que
el consistori és “sensible a les peticions de tots els ciutadans”
i que s'intenta donar una resposta adequada. Malgrat això va
reconèixer que “de vegades les consignacions
pressupostàries o els tràmits burocràtics ho impedeixen”.
Respecte al Pla de Mobilitat en el qual treballa el consistori,
López va assegurar que “ens falta un treball de camp per a
rematar-lo”. L'edil va destacar que el treball s'està realitzant
amb l'assessorament de Cocemfe para evitar nous errors. I és
que segons va reconèixer, la ciutat encara té greus problemes
d'accessibilitat. Fa menys d'un mes el propi edil va realitzar un
recorregut amb membres de Cocemfe des del Casal municipal
fins l'ajuntament, un tram completament recte d'un carrer
recentment reformat. ”En aqueix tram és pràcticament
impossible arribar amb cadira de rodes, i ni tan sols som
conscients. Amb el Pla de Mobilitat Urbana mirarem de
solucionar-ho i veure si hi ha un punt d'eixida. En la zona nord
es va fer un estudi, però no és suficient, cal continuar perquè
la ciutat és molt gran”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

CAUREM A UNA SÈQUIA…

Carta a la directora

Crisi de fusta al Morrongo

Que sí tu, que a la platja del Morrongo ha arribat la crisi
de la fusta. Curiós, sí. Almenys així ens ho sembla a un bon
grapat de persones que formem la clientela cadufera de la
platja. I que ens agrada aquest lloc per prendre el bany i
deixar els elements que s’acostumen a portar per fer-ne ús,
al dic, al “muret” que separa l’espai del port i el de l’aigua
de la platja del Morrongo. I el fet “curiós” del cas és que
enguany, als dirigents de la crisi local els ha pegat per
eliminar la meitat, si fa no fa, del passadís de fusta que els
darrers anys unia l’entrada de la platja i el muret. I que ho
feia a més per l’espai d’arena més allunyat de l’aigua. No
molestava a ningú: els qui anàvem pel passadís ho fèiem
amb naturalitat, hi havia alguna persona que hi anava en
bicicleta... I semblava tan bé a tothom...! Doncs enguany,
com feia un cadufer “l’invent a fer la mà, ja veus!”.

Crisi de fusta arenera, tu! Enguany solament tenim la
meitat de passadís... Però de què anem? Ara és l’espai
més inútil i més pocasolta (gilipollas, en castellà) que hi ha
a la platja perquè no l’utilitza ningú i solament ens
ridiculitza. No és el cas, però algun vianant aniria pel carrer
amb uns pantalons amb la meitat de camals, és a dir, amb
un tan sols? O amb una jaqueta amb una sola mànega? O

algú intentaria anar en un carro que tingués solament una
roda? O en cotxe, si tan sols en tingués dues, de rodes? 

El que no sabem ningú dels usuaris cadufers ni ninguna
de les usuàries caduferes que fem ús d’aquest patrimoni
natural, és en quin lloc estan amagades les plataformes de
fusta que sí que hi eren l’any passat. Perquè és que ja les
teníem. No calia comprar-ne, tan sols calia tornar-les a
col·locar perquè de segur que no s’han fet malbé. 

Hi ha crisi, sí. Pel comportament immoral, repugnant i
escandalós d’una minoria de persones hi ha una crisi que
castiga la majoria de persones de la societat espanyola.
Però el tema de la crisi de fusta a la platja del Morrongo, no
va en aquesta direcció, és tan sols una criseta, una crisi
menudeta, una crisi descafeïnadeta, una crisi
inexplicableta, una criseta d’acudit, vaja... però això sí...
immenjable. 

Jaume Rolíndez, juliol, 2012
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Benicarló va celebrar Junta de Seguretat amb la
presència del subdelegt del govern a Castelló i els màxims
responsables policials locals i provincials. La trobada va servir
per a analitzar les últimes dades sobre delinqüència i establir
el dispositiu de seguretat de cara a les Festes Patronals.
Marcelino Domingo, alcalde de la ciutat, va subratllar la
contenció dels índexs de delinqüència malgrat la difícil situació
econòmica. “Són estables i cal agrair dins de la gravetat
econòmica, l'esforç dels cossos de seguretat, que permeten
que haja una estabilitat en el nombre de delictes”, va
assegurar l'alcalde. Per la seua banda el subdelegat del
govern, David Barelles va destacar que el control de la
delinqüència en l'àmbit rural ha estat possible gràcies als
esforços conjunts de les diferents forces de seguretat i a
l'increment dels efectius. “L'índex de delinqüència és molt
inferior als recursos que es destinen per a intentar eradicar la
problemàtica que hi ha en el mitjà rural, no s'estan escatimant
esforços”, va assegurar Barelles. Les dades, pel que fa a
delictes contra el patrimoni la salut pública no experimenten
repunts, mentre augmenta “en un 30 % la xifra de casos
esclarits per les forces de seguretat, una dada important”. El
subdelegat es va felicitar pels resultats i va animar als
ciutadans a continuar denunciant i a utilitzar el telèfon 062 per
a comunicar qualsevol incidència.

Pel que fa a les festes de Benicarló les novetats se
centren, sobretot, en els espectacles taurins. La nova
normativa autonòmica obliga a l'alcalde a dirigir les corregudes
i a assumir responsabilitats sobre la suspensió, seguretat, i
desenvolupament dels espectacles en el recinte taurí. Així ho
detallava Marcelino Domingo, mentre que Barelles va matisar
que l'alcalde comptarà amb un assessor taurí i que l'objectiu és
incrementar la seguretat d’este tipus  d’espectacles. Pel que fa
als efectius policials, el subdelegat va assegurar que seran els
“suficients” per tal de garantir unes festes tranquil·les i sense
incidents.

text NATÀLIA SANZ

TINDREM SUFICIENTS EFECTIU POLICIALS PER A LES FESTES

entre bous del mateix sexe? Els ha
de casar l’alcalde? Com es deia
l’operari, taurí, és clar, que facilitava,
diguem-ne, l’accés sexual del bou a
la vaca? En això de les traduccions,
a l’ajuntament actuen igual que
xiquets de 6é de Primària, no
revisen, no saben, no saben on
viuen, tant se’ls en fot on viuen?

La pintada i la plaça
Fa un temps quan sor Mariano va

guanyar les eleccions i va prometre
per activa i per passiva que no faria
el que ara està fent, fotre a la gent i
no als bancs, vam comentar la
relació d’aquell fet amb la
superpintada que van fer a la paret
del col·legi de les monges, a la
banda de la nova plaça, que encara
hi és, i que diu: “Españoles: Franco
ha vuelto”. A la plaça la batejaran,
segons hem pogut saber els
tafaners com  la plaça de... Mossén
Tomás. Hi ha relació entre aquests
fets que l’entropia planetària ens ha
servit sense aparent intenció? Hi
havia un missatge ocult a la
pintada? Algun lligam insondable
entre els dos noms propis que
acabem d’escriure? Queden places
per batejar, perquè de capellans
il·lustres i sobretot estimats al poble
encara en queden un grapat? I
alguns no fan poc bulto! 

Ornamentació ecològica
Podria ser una nova modalitat

d’estoreta pública per tenir les
voreres netes. L’hem localitzat al
carrer Mallorca. Podria ser un
extraterrestre que ha s’ha colat
entre el panot i dissimuladament
prepara la invasió, una mala herba
de les que tantes n’ixen ara a la
llum, el fons de jubilació d’un
banquer que trau el cap o un nou
model d’ornamentació ecològica i
sostenible per a les festes que
vénen. Aneu a vore-ho i decidiu.

Fer i refer i no acabar mai
Mireu que n’hem parlat de la

fonteta de la placeta del PP, des que

la van deixar perdre, la van refer i
ara suposem perquè els xiquets
l’escalen, li posen una baraneta. O
serà perquè els de la roja, en les nits
de farra, quan la roja guanya, no
puguen saltar-la. O per a les
celebracions del pperos que hi ha al
costat, per a les eleccions... O el
que vulgues perquè ells tenen els
diners i amb ells poden fer el que els
rota sense demanar a ningú. Per

això manen. Mira que se m’han
gastat de diners amb la fonteta dels
collons, que abans era una mena de
laberint de fusta de jugar els xiquets,
fins que es va fer malbé... El costum
de fer i refer, faena de matalaper, ja
sabem que té llarga tradició a les
places del poble. Una més. Per cert,
qui té la patent d’aquestes fonts,
diem-ho ja, amb tan poca gràcia?

ve de la pàgina anterior



activa i per passiva fer-se escoltar
entre respiració profunda i
respiració profunda. Fins i tot va
anar al brigadista per dir-li que
parara i s’unira a la classe o anara a
netejar un altre tros de litoral.
L’home, clar, li va dir que ‘yo soy un
mandao y me han dicho que venga
aquí’. Genial!! Som per a sortir a la
tele. 

Nou corrent d’opinió dins el
PPCV

Ara que, això de nou sobraria,
perquè ja sabem que dins del
Partido no n’hi ha d’opinió, o diuen
que només n’hi ha una: la del
amado líder. També caldria matisar
si el corrent és d’opinió o
d’imputació, atès que que el grup
que es perfila està format pels 11
diputats imputats o a punt de ser-ho
per casos de corrupció. No és
tonteria: són 11 de 99, i si volgueren
podrien conformar un cinqué grup
dins el parlament valencià, el tercer

en nombre de diputats. I només són
els diputats, què no deu haver per
ajuntaments i diputacions! Vos
imagineu el cartell electoral sobre
un fons de barres com aquell que va
fer famós el faró Kuen-Ka en una
portada de La Veu? I el programa?
Coge el dinero y corre... o hazte
diputado del PP! Sembla una broma
que tots plegats permetem un espoli
com este!

El traductor automàtic del web
municipal

Veieu l’original que surt al web:
“Un altre dels punts destacats de la
reunió ha estat el dispositiu de
seguretat previst per a les Festes
Patronals. El subdelegat ha
assegurat que Benicarló comptarà
amb els efectius necessaris per
garantir la seguretat durant les
Festes i ha anunciat alguns canvis
en el reglament que afecta el
desenvolupament dels bous al
carrer. En aquest sentit, ha dit que a
partir d’enguany serà necessària la
figura del director del festeig, una

responsabilitat que recaurà en
l’alcalde, que s’haurà d’encarregar
de controlar la seguretat dins del
recinte ajudat, si cal, per un
assessor taurí.”

La traducció: “Otro de los puntos
destacados de la reunión ha sido el
dispositivo de seguridad previsto
para las Fiestas Patronales. El
subdelegado ha asegurado que
Benicarló contará con los efectivos
necesarios para garantizar la
seguridad durante las Fiestas y ha
anunciado algunos cambios en el
reglamento que afecta el desarrollo
de los bueyes a la calle. En este
sentido, ha dicho que a partir de
este año será necesaria la figura del
director del cortejo, una
responsabilidad que recaerá en el
alcalde, que se tendrá que encargar
de controlar la seguridad dentro del
recinto ayudado, si hace falta, por
un asesor taurino.”

Bueyes a la calle? Director del
cortejo? Han aprovat el matrimoni

ve de la pàgina anterior
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Dimarts que ve 17 de juliol l'equip de govern de Benicarló
durà el document reformat del PGOU a conselleria. La
vesprada abans ho mostrarà als membres de l'oposició
perquè siguen sabedors dels canvis i modificacions introduïts
en ell. Per al grup municipal de Bloc-Compromís, un temps
insuficient. “No creiem que ens siga possible proposar, afegir
o ajudar de cap manera a la planificació urbanística de
Benicarló”, va apuntar Joan Ferrer, portaveu de la formació,
qui va manifestar les seues objeccions pel que fa a l'ordenació
d'habitatges il·legals i la reclasificació de la costa nord. L'edil
nacionalista va instar que les actuacions de consolidació del
litoral es realitzen de forma ràpida i precisa ja que “si hi ha una
consignació de 700.000 euros per a portar a terme una
actuació urgent ja haurien d'estar treballant en la zona, perquè
la regressió no vaja a més”. Altre assumpte són les actuacions
que s'han d'escometre a més llarg termini per a aconseguir la
consolidació de la zona, que “considerem que l'actuació
hauria de portar-se a terme el pròxim any a través dels

espigons que reclama l'associació per a comptar amb unes
platges naturals i estem d'acord que l'associació s'avance fent
una batimetría. No obstant això, no ens sembla bé que
l'ajuntament contribuïsca econòmicament quan el ministeri ja
ha portat a terme dos anteriorment. Si és de costes que ho
pague costes i si és privat, que ho paguen els veïns”, va
indicar. Ferrer, va apuntar que aquest suport econòmic podria
generar un greuge comparatiu amb altres zones. 

En aquest sentit, va lamentar “no és possible fer una
política de creu i ratlla, ja que s'està tractant igual als que van
respectar la llei que als quals no ho van fer construint quan no
devien”. L'edil es referia a l'anunci de Pedro López, regidor
d'Urbanisme, qui va assegurar recentment que s'intentarà
regularitzar la situació dels habitatges il·legals de la partida de
Sanadorlí. “Entenem que regular aqueixes zones on s'ha
construït malament no respectant volumetria, tanques, invasió
de camins, futurs vials... dóna la sensació que s'ordenaran
coses il·legals a pesar que cal penalitzar la il·legalitat”, va
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text i foto NATÀLIA SANZ

COMPROMÍS DENUNCÍA GREUGES COMPARATIUS ENTRE VEÏNS 



Soy Español
Després de la revifada

nacionalista espanyola (què us
penseu: que a les espanyes, i ací,
no n’hi ha de nacionalistes...
espanyols?), alguns aclariments:

Espanya, campiona d’Europa en
atur juvenil. Yo soy español,
español, español!
Espanya, campiona d’Europa en
consum de cocaïna. Yo soy español,
español, español!
Espanya, campiona d’Europa en
prostitució. Yo soy español, español,
e s p a ñ o l !
Espanya, campiona d’Europa en
joves que han d’emigrar. Yo soy
español, español, español! 

Com a continuació del de dalt, i
per si no enteníem prou d’això de
ser espanyol, seguint amb el que
vam dir la passada setmana, que
trauríem les millors fotos de la crisi

que circulen per la xarxa, ací en
tenim una altra que incideix en el
mateix futur de dalt. I fixeu-vos
també en el gos que s’ha afegit a la
manifestació d’indignats. Veieu que
duu la corretja sobre el llom? Ha
arribat a soles a la convocatòria?
S’hi ha afegit al grup corresponent
de facebook? Ve ell sol perquè si
l’amo falta a la faena un dia de vaga
el despatxen? Alguna cosa
d’aquestes deu ser veritat, mireu

quin gest de desolació que
presenta, el cap acatxat...

Cas verídic
Benicarló, 8,30h. del matí, Platja

del Morrongo, Un grup prou
nombrós de gent es troba per tal de
participar a l’activitat de Ioga
programada en la campanya d’estiu
de l’ajuntament que es celebra a la
platja de matí. Sí, de ioga, això
tranquil·let i relaxant, al menys a
priori per desestressar la gent.
Doncs resulta que no, perquè per
l’altra punta del saldó apareix el
camió de la Brigada d’Obres.... que
venia a netejar la platja. I a fe que ho
va fer. Ni gent ni punyetes, la faena
és la faena.

Com és possible que un
ajuntament no siga capç de
vertebrar els seus serveis bàsics?
La professora de ioga va intentar per

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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L’INCREMENT DE L’IVA

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que l'increment de
l'IVA en els productes, insums i serveis agroalimentaris
–anunciat hui pel president del Govern, Mariano Rajoy- va
a tindre un impacte molt negatiu en els llauradors i
ramaders de la Comunitat Valenciana doncs li representarà
un sobrecost anual d'uns 19,5 milions d'euros. 

Aquesta xifra ix després de consultar les dades anuals
que facilita la pròpia Conselleria d'Agricultura dels
principals costos de producció i afegint-los la pujada de
l'IVA de dos punts (del 8 al 10%) i de tres punts (del 18 al
21%), respectivament. 

LA UNIÓ assenyala que la renda dels llauradors
espanyols se situa pràcticament en la meitat de la resta
dels sectors de l'activitat econòmica i els productors
agrícoles a més no tindran capacitat per a traslladar
aquests augments fiscals a la distribució i el consum dels
productes alimentaris. La distribució alimentària és la que
fixa les cotitzacions del que compra i no seria estrany que
per a evitar que l'IVA afecte a les seues vendes facen
absorbir la pujada als llauradors amb preus a la baixa. 

Mariano Rajoy ha avançat avui en el Congrés dels
Diputats la pujada de dos punts en l'IVA del 8% que afectarà
als productes agrícoles transformats i als productes que

puguen ser utilitzats en l'alimentació humana o animal, així
com productes i serveis propis de l'agricultura i ramaderia
per a l'obtenció dels aliments. Es tracta de les llavors,
fertilitzants, plaguicides, herbicides, en la mesura que
puguen ser habitualment utilitzats en activitats agrícoles,
ramaderes o forestals. També medicaments per a ús
animal, productes i material sanitari per a guarir als
animals, i serveis prestats als llauradors, ramaders i
forestals. També puja del 18 al 21% l'IVA d'aigua, llum, gas,
carburants com el gasoli agrícola, etc; essencials per a la
maquinària, el reg o per al funcionament diari de les
granges. 

LA UNIÓ reclama que augmente de la mateixa manera
l'IVA compensatori que suporten aquells professionals
acollits al règim especial d'aquest impost que en l'actualitat
és del 8,5 per a la ramaderia i del 10% per a l'agricultura. 

Els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana
quedaran afectats així de dues maneres amb l'increment
d'IVA. Primer, per un augment dels costos de producció al
pujar l'IVA dels inputs de producció agrària i després
possiblement a l'absorbir l'increment de l'IVA dels productes
agroalimentaris per part de la gran distribució
agroalimentària, així com també previsiblement a través del
descens de les vendes en el mercat que provocarà
l'elevació dels preus d'aquests productes per al
consumidor.

L’exregidor
L’exregidor desgasta la seua Fària igual que un conill

rosega una safanòria. Nerviós, es grata la calba arrugada.
La reunió de la Junta Directiva s’allarga massa. Més del
que s’esperava. Si s’encanten molt no tindran temps de fer
el Solysombra al bar de Quico abans d’anar a dormir. Ja
pica tot. La compra dels licors és el punt més important de
l’ordre del dia i la tossuderia de Pepet està endarrerint una
resolució satisfactòria per als seus plantejaments. No hi ha
respecte per res. Ell, que ha protagonitzat negociacions
d’obres de més d’un milió d’euros, es veu ara enmig d’una
estèril batalla dialèctica. “L’ètica de la decisió!? Què nassos
és això? Salvarem el món per uns pocs euros de
diferència? Però si només estem comprant barreja per a
quatre gintònics. Per l’amor de Déu!”.  No entén qui és
aquest nouvingut per a qüestionar la mecànica sagrada de
l’associació. L’assumpte el té claríssim. Es compra la
maleïda beguda a Marianet i Marianet a Nadal envia unes
botelletes de vi a casa. I prou. Qui s’ha cregut aquest Pepet
per a qüestionar-ho?  

DE LA LLENGUA A L’ECONOMIA
L’estiu sembla una bona època per tornar a escriure. Un

bon moment d’intentar treure algun dels dimonis que
l’hivern acull per a compartir-lo amb els lectors de La Veu
de Benicarló. És més assequible que pagar un psicòleg i,
per tant, agraeixo a la redacció l’oportunitat d’aquesta
teràpia gratuïta. Un dels objectius d’aquesta temporada ha

de ser no caure en el parany dels temes econòmics que tot
el país ara domina: deute públic, devaluació monetària,
dèficit fiscal, índex de malparits per metre quadrat i altres
collonades amb que ens maregen els miserables que ens
han governat i encara ens governen (i que si no ho
impedim ens governaran). 

No fa molt ens queixàvem de que al País Valencià els
filòlegs de bar dominaven les converses i destrossaven la
tranquil·litat de les nostres canyes. Farts de materialista
felicitat, l’angúnia social ens tenia preparada una trista
sorpresa per a amargar-nos un poc més la vida:
l’economista nouvingut. Cal que detallem les
característiques d’aquest nou teòric social? No, tots l’hem
patit. Ell i els seus apocalipsis ens han podrit més d’una nit
d’oci i disbauxa. Que si la prima de risc, que si la vida per
damunt de les nostres possibilitats, que si hem d’eixir de
l’euro ja o que si els culpables són els funcionaris
(maleïdes sangoneres sense ànima que devoren xiquetes i
xiquets innocents). Per què aquesta subespècie ha trencat
el bell silenci? Qui els ha cridat? Com és que fa tres o
quatre anys ningú piulava una sola paraula del tema? On
eren aquests pesats llavors? Hi ha qui creu que el mateix
impuls irracional que abans els incitava a parlar de llengua
ara els impel·leix a fer-ho  d’economia. La meua senyora
m’assegura que es tracta d’una invasió gens subtil
orquestrada des d’ESADE i els seus esbirros de l’FMI.

TOLITO



M I S C E L · L À N I A

SUSPESOS, CLARAMENT

L’ajuntament de Benicarló, un any més torna a suspendre
en les seues notes estivals. I no suspén amb un quatre, no,
suspén amb un molt deficient. 

Hi ha coses que no costen diners, però que exigeixen una
miqueta d’enteniment i de temps. De temps, segur que en
tenen els nostres regidors i regidores. Tant costa coordinar-
se les diverses regidories perquè les platges estiguen netes
i la gent puga fer allò que la gent fa a totes les platges del
món? Doncs no, ací som així de pinxos. Qui vulga fer ioga
s’haurà de concentrar al màxim i demostrar que realment té
capacitat d’abstracció de l’entorn i saludar el sol o la lluna

amb l’estrèpit d’un tractor passant-li pels nassos. 

Tenim l’obligació de procurar que els turistes, damunt que
són pocs els espantem, que ens visiten s’hi troben a gust al
nostre poble. Però també i sobretot que ho estiguem
nosaltres, els benicarlandos usuaris de les nostres platges.
Fem-nos-ho mirar. 

Darrerament ací ens queixem molt de la policia municipal.
És cert, aparquen malament a la plaça Constitució, també és
cert que de vegades hi ha qui diu que giren la cara quan
veuen algun gos solt...  pensem des d’ací  que es tracta d’un
col·lectiu desanimat que donades es circumstàncies no té
ganes de problemes. El regidor de torn hauria de fer alguna
cosa perquè també suspenem en estos aspectes. 

I del tancament de la platja del Morrongo, per merda, tal
qual, i dels desmentits del regidor que no ho són, i de les
veritats a mitges per tapar la seua incompetència per estar
abocant sense depurar les nostres aigües residuals, i de la
hipocresia que suposa voler-ho justificar amb que altres
municipis també ho fan però oblidant-se que molts més ja fa
temps que no ho fan, i de la poca responsabilitat, i de la poca
eficiència... tampoc val la pena parlar-ne. Suspesos,
clarament suspesos.  
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“Si feu ioga, que no vos toquen el chakra”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa: per els voluntaris aficionats a l’escalada que
s’han pres, com a seua, la feina de deixar l’antiga pedrera
del Puig, amb el seu poblat com a mirall, com ha d’estar,
un indret a conservar i cuidar, i no com està ara: una
porquera deixada de la ma de les administracions. 

Panissola: per els porcs que estan fent de base de la
pedrera de la muntanya del Puig el seu abocador
particular. I extensivament al nostre ajuntament, al
Seprona i a la policia local, que va allí a fer pràctiques de
tir i ho veu, per no fer absolutament res per ficar-li remei.
Tant porc és qui degrada l’entorn com qui, tenint a les
seues mans els instruments per solucionar-ho, mira cap
un altre lloc i no fa res. I això que tenim el poblat a dalt
que si no... Increïble, però cert!

CARXOFA I PANISSOLA

Exposició 
«Les Festes

Valencianes», 
del Museu Valencià d'Etnologia

(fins al 23 de setembre).

Mucbe. 
Organitza: Museu Valencià d'Etnologia i

Regidoria de Cultura.
laveubenicarlo@terra.es
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Després de la revifada
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penseu: que a les espanyes, i ací,
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Espanya, campiona d’Europa en
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consumidor.

L’exregidor
L’exregidor desgasta la seua Fària igual que un conill

rosega una safanòria. Nerviós, es grata la calba arrugada.
La reunió de la Junta Directiva s’allarga massa. Més del
que s’esperava. Si s’encanten molt no tindran temps de fer
el Solysombra al bar de Quico abans d’anar a dormir. Ja
pica tot. La compra dels licors és el punt més important de
l’ordre del dia i la tossuderia de Pepet està endarrerint una
resolució satisfactòria per als seus plantejaments. No hi ha
respecte per res. Ell, que ha protagonitzat negociacions
d’obres de més d’un milió d’euros, es veu ara enmig d’una
estèril batalla dialèctica. “L’ètica de la decisió!? Què nassos
és això? Salvarem el món per uns pocs euros de
diferència? Però si només estem comprant barreja per a
quatre gintònics. Per l’amor de Déu!”.  No entén qui és
aquest nouvingut per a qüestionar la mecànica sagrada de
l’associació. L’assumpte el té claríssim. Es compra la
maleïda beguda a Marianet i Marianet a Nadal envia unes
botelletes de vi a casa. I prou. Qui s’ha cregut aquest Pepet
per a qüestionar-ho?  

DE LA LLENGUA A L’ECONOMIA
L’estiu sembla una bona època per tornar a escriure. Un

bon moment d’intentar treure algun dels dimonis que
l’hivern acull per a compartir-lo amb els lectors de La Veu
de Benicarló. És més assequible que pagar un psicòleg i,
per tant, agraeixo a la redacció l’oportunitat d’aquesta
teràpia gratuïta. Un dels objectius d’aquesta temporada ha

de ser no caure en el parany dels temes econòmics que tot
el país ara domina: deute públic, devaluació monetària,
dèficit fiscal, índex de malparits per metre quadrat i altres
collonades amb que ens maregen els miserables que ens
han governat i encara ens governen (i que si no ho
impedim ens governaran). 

No fa molt ens queixàvem de que al País Valencià els
filòlegs de bar dominaven les converses i destrossaven la
tranquil·litat de les nostres canyes. Farts de materialista
felicitat, l’angúnia social ens tenia preparada una trista
sorpresa per a amargar-nos un poc més la vida:
l’economista nouvingut. Cal que detallem les
característiques d’aquest nou teòric social? No, tots l’hem
patit. Ell i els seus apocalipsis ens han podrit més d’una nit
d’oci i disbauxa. Que si la prima de risc, que si la vida per
damunt de les nostres possibilitats, que si hem d’eixir de
l’euro ja o que si els culpables són els funcionaris
(maleïdes sangoneres sense ànima que devoren xiquetes i
xiquets innocents). Per què aquesta subespècie ha trencat
el bell silenci? Qui els ha cridat? Com és que fa tres o
quatre anys ningú piulava una sola paraula del tema? On
eren aquests pesats llavors? Hi ha qui creu que el mateix
impuls irracional que abans els incitava a parlar de llengua
ara els impel·leix a fer-ho  d’economia. La meua senyora
m’assegura que es tracta d’una invasió gens subtil
orquestrada des d’ESADE i els seus esbirros de l’FMI.

TOLITO



activa i per passiva fer-se escoltar
entre respiració profunda i
respiració profunda. Fins i tot va
anar al brigadista per dir-li que
parara i s’unira a la classe o anara a
netejar un altre tros de litoral.
L’home, clar, li va dir que ‘yo soy un
mandao y me han dicho que venga
aquí’. Genial!! Som per a sortir a la
tele. 

Nou corrent d’opinió dins el
PPCV

Ara que, això de nou sobraria,
perquè ja sabem que dins del
Partido no n’hi ha d’opinió, o diuen
que només n’hi ha una: la del
amado líder. També caldria matisar
si el corrent és d’opinió o
d’imputació, atès que que el grup
que es perfila està format pels 11
diputats imputats o a punt de ser-ho
per casos de corrupció. No és
tonteria: són 11 de 99, i si volgueren
podrien conformar un cinqué grup
dins el parlament valencià, el tercer

en nombre de diputats. I només són
els diputats, què no deu haver per
ajuntaments i diputacions! Vos
imagineu el cartell electoral sobre
un fons de barres com aquell que va
fer famós el faró Kuen-Ka en una
portada de La Veu? I el programa?
Coge el dinero y corre... o hazte
diputado del PP! Sembla una broma
que tots plegats permetem un espoli
com este!

El traductor automàtic del web
municipal

Veieu l’original que surt al web:
“Un altre dels punts destacats de la
reunió ha estat el dispositiu de
seguretat previst per a les Festes
Patronals. El subdelegat ha
assegurat que Benicarló comptarà
amb els efectius necessaris per
garantir la seguretat durant les
Festes i ha anunciat alguns canvis
en el reglament que afecta el
desenvolupament dels bous al
carrer. En aquest sentit, ha dit que a
partir d’enguany serà necessària la
figura del director del festeig, una

responsabilitat que recaurà en
l’alcalde, que s’haurà d’encarregar
de controlar la seguretat dins del
recinte ajudat, si cal, per un
assessor taurí.”

La traducció: “Otro de los puntos
destacados de la reunión ha sido el
dispositivo de seguridad previsto
para las Fiestas Patronales. El
subdelegado ha asegurado que
Benicarló contará con los efectivos
necesarios para garantizar la
seguridad durante las Fiestas y ha
anunciado algunos cambios en el
reglamento que afecta el desarrollo
de los bueyes a la calle. En este
sentido, ha dicho que a partir de
este año será necesaria la figura del
director del cortejo, una
responsabilidad que recaerá en el
alcalde, que se tendrá que encargar
de controlar la seguridad dentro del
recinto ayudado, si hace falta, por
un asesor taurino.”

Bueyes a la calle? Director del
cortejo? Han aprovat el matrimoni

ve de la pàgina anterior
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Dimarts que ve 17 de juliol l'equip de govern de Benicarló
durà el document reformat del PGOU a conselleria. La
vesprada abans ho mostrarà als membres de l'oposició
perquè siguen sabedors dels canvis i modificacions introduïts
en ell. Per al grup municipal de Bloc-Compromís, un temps
insuficient. “No creiem que ens siga possible proposar, afegir
o ajudar de cap manera a la planificació urbanística de
Benicarló”, va apuntar Joan Ferrer, portaveu de la formació,
qui va manifestar les seues objeccions pel que fa a l'ordenació
d'habitatges il·legals i la reclasificació de la costa nord. L'edil
nacionalista va instar que les actuacions de consolidació del
litoral es realitzen de forma ràpida i precisa ja que “si hi ha una
consignació de 700.000 euros per a portar a terme una
actuació urgent ja haurien d'estar treballant en la zona, perquè
la regressió no vaja a més”. Altre assumpte són les actuacions
que s'han d'escometre a més llarg termini per a aconseguir la
consolidació de la zona, que “considerem que l'actuació
hauria de portar-se a terme el pròxim any a través dels

espigons que reclama l'associació per a comptar amb unes
platges naturals i estem d'acord que l'associació s'avance fent
una batimetría. No obstant això, no ens sembla bé que
l'ajuntament contribuïsca econòmicament quan el ministeri ja
ha portat a terme dos anteriorment. Si és de costes que ho
pague costes i si és privat, que ho paguen els veïns”, va
indicar. Ferrer, va apuntar que aquest suport econòmic podria
generar un greuge comparatiu amb altres zones. 

En aquest sentit, va lamentar “no és possible fer una
política de creu i ratlla, ja que s'està tractant igual als que van
respectar la llei que als quals no ho van fer construint quan no
devien”. L'edil es referia a l'anunci de Pedro López, regidor
d'Urbanisme, qui va assegurar recentment que s'intentarà
regularitzar la situació dels habitatges il·legals de la partida de
Sanadorlí. “Entenem que regular aqueixes zones on s'ha
construït malament no respectant volumetria, tanques, invasió
de camins, futurs vials... dóna la sensació que s'ordenaran
coses il·legals a pesar que cal penalitzar la il·legalitat”, va
concloure.

text i foto NATÀLIA SANZ

COMPROMÍS DENUNCÍA GREUGES COMPARATIUS ENTRE VEÏNS 
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Benicarló va celebrar Junta de Seguretat amb la
presència del subdelegt del govern a Castelló i els màxims
responsables policials locals i provincials. La trobada va servir
per a analitzar les últimes dades sobre delinqüència i establir
el dispositiu de seguretat de cara a les Festes Patronals.
Marcelino Domingo, alcalde de la ciutat, va subratllar la
contenció dels índexs de delinqüència malgrat la difícil situació
econòmica. “Són estables i cal agrair dins de la gravetat
econòmica, l'esforç dels cossos de seguretat, que permeten
que haja una estabilitat en el nombre de delictes”, va
assegurar l'alcalde. Per la seua banda el subdelegat del
govern, David Barelles va destacar que el control de la
delinqüència en l'àmbit rural ha estat possible gràcies als
esforços conjunts de les diferents forces de seguretat i a
l'increment dels efectius. “L'índex de delinqüència és molt
inferior als recursos que es destinen per a intentar eradicar la
problemàtica que hi ha en el mitjà rural, no s'estan escatimant
esforços”, va assegurar Barelles. Les dades, pel que fa a
delictes contra el patrimoni la salut pública no experimenten
repunts, mentre augmenta “en un 30 % la xifra de casos
esclarits per les forces de seguretat, una dada important”. El
subdelegat es va felicitar pels resultats i va animar als
ciutadans a continuar denunciant i a utilitzar el telèfon 062 per
a comunicar qualsevol incidència.

Pel que fa a les festes de Benicarló les novetats se
centren, sobretot, en els espectacles taurins. La nova
normativa autonòmica obliga a l'alcalde a dirigir les corregudes
i a assumir responsabilitats sobre la suspensió, seguretat, i
desenvolupament dels espectacles en el recinte taurí. Així ho
detallava Marcelino Domingo, mentre que Barelles va matisar
que l'alcalde comptarà amb un assessor taurí i que l'objectiu és
incrementar la seguretat d’este tipus  d’espectacles. Pel que fa
als efectius policials, el subdelegat va assegurar que seran els
“suficients” per tal de garantir unes festes tranquil·les i sense
incidents.

text NATÀLIA SANZ

TINDREM SUFICIENTS EFECTIU POLICIALS PER A LES FESTES

entre bous del mateix sexe? Els ha
de casar l’alcalde? Com es deia
l’operari, taurí, és clar, que facilitava,
diguem-ne, l’accés sexual del bou a
la vaca? En això de les traduccions,
a l’ajuntament actuen igual que
xiquets de 6é de Primària, no
revisen, no saben, no saben on
viuen, tant se’ls en fot on viuen?

La pintada i la plaça
Fa un temps quan sor Mariano va

guanyar les eleccions i va prometre
per activa i per passiva que no faria
el que ara està fent, fotre a la gent i
no als bancs, vam comentar la
relació d’aquell fet amb la
superpintada que van fer a la paret
del col·legi de les monges, a la
banda de la nova plaça, que encara
hi és, i que diu: “Españoles: Franco
ha vuelto”. A la plaça la batejaran,
segons hem pogut saber els
tafaners com  la plaça de... Mossén
Tomás. Hi ha relació entre aquests
fets que l’entropia planetària ens ha
servit sense aparent intenció? Hi
havia un missatge ocult a la
pintada? Algun lligam insondable
entre els dos noms propis que
acabem d’escriure? Queden places
per batejar, perquè de capellans
il·lustres i sobretot estimats al poble
encara en queden un grapat? I
alguns no fan poc bulto! 

Ornamentació ecològica
Podria ser una nova modalitat

d’estoreta pública per tenir les
voreres netes. L’hem localitzat al
carrer Mallorca. Podria ser un
extraterrestre que ha s’ha colat
entre el panot i dissimuladament
prepara la invasió, una mala herba
de les que tantes n’ixen ara a la
llum, el fons de jubilació d’un
banquer que trau el cap o un nou
model d’ornamentació ecològica i
sostenible per a les festes que
vénen. Aneu a vore-ho i decidiu.

Fer i refer i no acabar mai
Mireu que n’hem parlat de la

fonteta de la placeta del PP, des que

la van deixar perdre, la van refer i
ara suposem perquè els xiquets
l’escalen, li posen una baraneta. O
serà perquè els de la roja, en les nits
de farra, quan la roja guanya, no
puguen saltar-la. O per a les
celebracions del pperos que hi ha al
costat, per a les eleccions... O el
que vulgues perquè ells tenen els
diners i amb ells poden fer el que els
rota sense demanar a ningú. Per

això manen. Mira que se m’han
gastat de diners amb la fonteta dels
collons, que abans era una mena de
laberint de fusta de jugar els xiquets,
fins que es va fer malbé... El costum
de fer i refer, faena de matalaper, ja
sabem que té llarga tradició a les
places del poble. Una més. Per cert,
qui té la patent d’aquestes fonts,
diem-ho ja, amb tan poca gràcia?

ve de la pàgina anterior
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Una vegada més, s’han superat
amb la portada d’aquesta setmana.
Realment espectacular. Aquest
senyor de verd i molt musculat, amb
una acusada cara de pomes agres, la
bandera roja onejant tota ufanosa al
lloc de la Creu Roja i el color del cel
que ens anuncia una inevitable
apocalipsi, són una magnífica
metàfora del que sempre ha estat la
nostra platja del Morrongo i que
nosaltres resumim amb la paraula
“merda”. Però segueix sent evident la
incongruència dels encarregats de la
platja, perquè s’entesten a prohibir
l’accés de gossets (mire, Senyora
Garcia, la senyal que hi ha baix a la
dreta), quan els cagallons més
grossos i abundants són els humans.
Total i en resum, que estem com
sempre, tot segueix igual i això de la
platja del Morrongo no hi ha déu que
ho solucione. Passen els estius i els
hiverns i la història sempre és la
mateixa. Jo ja començo a cansar-me
d’escriure sempre de les mateixes
coses, encara que siga d’una cosa tan
alegre i graciosa com són les
defecacions humanes. Ara, senyora
meua, vaig a fer una predicció de futur
(vaja redundància, eh?) i m’atreveixo
a dir que, sense cap mena de dubte,
aquesta no serà la darrera vegada al
llarg d’aquest estiu que serà notícia
l’aparició d’objectes “estranys” a les
aigües d’aquesta platja. És més, estic
segur que tornarem a sentir parlar
d’aquells animalets que es fan dir
coliformes i que tots els estius ens
visiten amb una regularitat pasmosa.
Segurament ja estan parlant per a
decidir les dates de les seues
vacances a aquest magnífic indret del
Mediterrani. Una altre cosa és això de
la depuradora i el vergonyós retràs
que estan sofrint ela pagaments a
l’empresa constructora, un herència
més de la magnífica gestió al
capdavant de la Generalitat de
Paquito Camps, més preocupat per
unes altres coses més importants que
la salut.

Molt bé la celebració de Sant Pere,
com diu la notícia de la pàgina quatre,
més benicarlanda que mai. Jo estic
meravellat amb Natàlia. És l’arquetip
de la dona renaixentista en
benicarlando. I no ho dic de broma.
Com és possible que aquesta xicota
siga capaç de fer tantes coses i tan
ben fetes? Perquè no contenta amb el
seu “polifacetisme”, resulta que,
damunt, tot ho fa bé. Aquesta
setmana, fins i tot, ha estat capaç de
sortir a ballar i fer-se la foto ella soleta.
Natàlia, ací tens un admirador secret,
però mai el descobriràs. M’estimo
més llançar-te flors des del meu
covard anonimat.

Pàgina sis. El de sempre. I tu més.
Tan se val el color. El que de moment
tinc més clar és que la famosa
“regidoria estrella” del nostre alcalde
està fent aigües per totes bandes. A
vore si aquells diners que hi havia al
pressupost d’aquesta regidoria per a
viatges comencen a donar rendiment,
que el nombre d’aturats no sembla
que baixe. 

No sé si creure’m això del carrer de
les Moreres. Ja fa massa anys que se
sent dir de la Fundació Compte Fibla,
però la cosa no hi ha manera que tire
endavant. A vore si hi ha sort i
s’aconsegueix acabar d’una vegada
quest carrer d’una manera decent i
presentable, perquè ara mateix
sembla mentida que al centre del
poble hi haja això. I també algú hauria
d’emprendre aquella cantonada del
Camí la Mar amb l’avinguda de Iecla i
donar-li una solució. Almenys s’hauria
de posar una tanca per tal d’evitar que
siga el que ara mateix és.

Molt bona la tafaneria al voltant la
representació que es va fer a
Peníscola del Papa Luna (no la del
dissabte al castell, sinó la que es va
fer a la plaça Santa Maria). Dic això,
perquè jo vaig pensar el mateix: “això
és l’Estel de Collet en penisclà, però
potser un punt més difícil de digerir”.
La representació del dissabte, al
castell, sota la sots-direcció (no sé si
això és una redundància, però si que
va ser un gran encert) de Jesús
Maestro, va ser magnífica.

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

text EL LECTOR

Passos de vianants que acaben en una sèquia en un carrer
de recent obertura de Benicarló. El col·lectiu Cocemfe va
posar el crit en el cel al recórrer la nova avinguda dels Corts
Valencianes i trobar-se amb aquesta situació. El regidor
d'urbanisme, Pedro López, va lamentar els fets i va assegurar
que el seu departament ja s'ha posat mans a l’obra per a
solucionar la problemàtica ocasionada “perquè no es va tenir
en compte el tema dels passos de vianants adaptats al
col·lectiu de mobilitat reduïda en aqueixa zona”. El problema,
va dir López, és l'existència de passos privats i sense asfaltar.
Malgrat això es va mostrar disposat a treballar per “reestudiar
l'assumpte i aconseguir que almenys el final del pas de
vianants no acabe en una sèquia”. Malgrat això va puntualitzar
que la solució és difícil ja que “està condicionada perquè no es
permet fer passos de vianants oblicus perquè una persona
invident o amb dificultats de visió no pot saber que es tracta
d'un pas d’este tipus  i podria anar-se’n recte i caure”. A més,
els passos de vianants s'han traçat des de la part de
l'avinguda Llibertat cap a Peníscola i “no s'adapten als que
estan en la part sud, pel que s'hauria d'optar per tanques o
algun altre mètode. És molt complicat. En tot cas, estem
estudiant com adaptar-los en la mesura del que siga possible”,
va assegurar. 

Segons el responsable de l'àrea, les intencions del
consistori són donar solució a aquests problemes abans de
redactar el nou pla de mobilitat urbana amb la finalitat

d'accelerar una solució pel que fa a això. López va afirmar que
el consistori és “sensible a les peticions de tots els ciutadans”
i que s'intenta donar una resposta adequada. Malgrat això va
reconèixer que “de vegades les consignacions
pressupostàries o els tràmits burocràtics ho impedeixen”.
Respecte al Pla de Mobilitat en el qual treballa el consistori,
López va assegurar que “ens falta un treball de camp per a
rematar-lo”. L'edil va destacar que el treball s'està realitzant
amb l'assessorament de Cocemfe para evitar nous errors. I és
que segons va reconèixer, la ciutat encara té greus problemes
d'accessibilitat. Fa menys d'un mes el propi edil va realitzar un
recorregut amb membres de Cocemfe des del Casal municipal
fins l'ajuntament, un tram completament recte d'un carrer
recentment reformat. ”En aqueix tram és pràcticament
impossible arribar amb cadira de rodes, i ni tan sols som
conscients. Amb el Pla de Mobilitat Urbana mirarem de
solucionar-ho i veure si hi ha un punt d'eixida. En la zona nord
es va fer un estudi, però no és suficient, cal continuar perquè
la ciutat és molt gran”, va concloure.

text NATÀLIA SANZ

CAUREM A UNA SÈQUIA…

Carta a la directora

Crisi de fusta al Morrongo

Que sí tu, que a la platja del Morrongo ha arribat la crisi
de la fusta. Curiós, sí. Almenys així ens ho sembla a un bon
grapat de persones que formem la clientela cadufera de la
platja. I que ens agrada aquest lloc per prendre el bany i
deixar els elements que s’acostumen a portar per fer-ne ús,
al dic, al “muret” que separa l’espai del port i el de l’aigua
de la platja del Morrongo. I el fet “curiós” del cas és que
enguany, als dirigents de la crisi local els ha pegat per
eliminar la meitat, si fa no fa, del passadís de fusta que els
darrers anys unia l’entrada de la platja i el muret. I que ho
feia a més per l’espai d’arena més allunyat de l’aigua. No
molestava a ningú: els qui anàvem pel passadís ho fèiem
amb naturalitat, hi havia alguna persona que hi anava en
bicicleta... I semblava tan bé a tothom...! Doncs enguany,
com feia un cadufer “l’invent a fer la mà, ja veus!”.

Crisi de fusta arenera, tu! Enguany solament tenim la
meitat de passadís... Però de què anem? Ara és l’espai
més inútil i més pocasolta (gilipollas, en castellà) que hi ha
a la platja perquè no l’utilitza ningú i solament ens
ridiculitza. No és el cas, però algun vianant aniria pel carrer
amb uns pantalons amb la meitat de camals, és a dir, amb
un tan sols? O amb una jaqueta amb una sola mànega? O

algú intentaria anar en un carro que tingués solament una
roda? O en cotxe, si tan sols en tingués dues, de rodes? 

El que no sabem ningú dels usuaris cadufers ni ninguna
de les usuàries caduferes que fem ús d’aquest patrimoni
natural, és en quin lloc estan amagades les plataformes de
fusta que sí que hi eren l’any passat. Perquè és que ja les
teníem. No calia comprar-ne, tan sols calia tornar-les a
col·locar perquè de segur que no s’han fet malbé. 

Hi ha crisi, sí. Pel comportament immoral, repugnant i
escandalós d’una minoria de persones hi ha una crisi que
castiga la majoria de persones de la societat espanyola.
Però el tema de la crisi de fusta a la platja del Morrongo, no
va en aquesta direcció, és tan sols una criseta, una crisi
menudeta, una crisi descafeïnadeta, una crisi
inexplicableta, una criseta d’acudit, vaja... però això sí...
immenjable. 

Jaume Rolíndez, juliol, 2012
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OPINIÓ LOCAL

La cooperativa agrícola Benihort es va consolidar en el
2011, arribant a un volum de negoci que supera els 38 milions
d'euros, tal com es desprèn del balanç econòmic que es va
presentar durant l'Assemblea General Anual. De l'informe de
gestió presentat pel director Guillermo Edo es destaca que la
cooperativa va tancar el passat any amb 1.787 socis. Edo va
indicar que “s'han complit totes les expectatives plantejades
l'any anterior, que passaven per la construcció en aquest 2012
d'una gasolinera pròpia en el Polígon Industrial, així com per
l'obertura de la vuitena tenda de la nostra xarxa de fruiteries,
que ha tingut lloc a Vinaròs”. El fins al moment president de
l’entitat, Florencio Herrero, va aprofitar l'ocasió per a donar la
benvinguda als nous membres i acomiadar-se del seu càrrec,
manifestant davant l'Assemblea, “he ocupat amb el màxim
orgull el poder representar a la nostra Cooperativa en els
últims 4 anys, una empresa que  deixem totalment sanejada i
per a la qual hem engegat projectes de gran interès com la

nostra xarxa de fruterías, la transformació dels nostres sostres
en horts solars o la gasolinera, entre uns altres”. Herrero no va
voler oblidar-se del suport constant que ha rebut dels seus
companys del Consell Rector, així com dels empleats de
Benihort. 

I durant la celebració de la junta rectora es va triar a Miguel
Antonio Pellicer Marzal, com nou president del Consell Rector
de Benihort. Pellicer va ser escollit per unanimitat pels seus
companys de junta i serà el president de la cooperativa de
Benicarló fins a juny de 2016. Nascut a Benicarló en 1964,
procedeix d'una família d'agricultors i sempre ha estat molt
vinculat amb la cooperativa benicarlanda. Va pertànyer a la
Junta d'Hortalisses (2001-04) i també ha estat membre del
Consell Rector (2004-2008). Al costat de Miguel Pellicer ha
estat escollit com tresorer José Vicente Cuartero Sancho,
mentre que José Antonio Llorach Calvet, Francisco Lluch
Serrat, Juan Manuel Marín Piñana, Juan José Marzá Caldés i
com suplent José Antonio Maura Giner, també integraran la
nova junta rectora.

text i foto NATÀLIA SANZ

MIGUEL ANTONIO PELLICER, NOU PRESIDENT DE BENIHORT

Ha arribat l'estiu, i fins i tot per als que no
treballen en el món educatiu, es respiren vacances.
Els xiquets marquen, sense saber-ho, el pols
col·lectiu, i el fet que ells no vagen a classe ens duu a
relaxar el ritme, buscar alternatives d'oci,
desconnectar-nos. També a mirar cada vegada menys
les notícies. Diuen que el proper divendres (el dia que
surt aquest número de La Veu) el govern Rajoy
anunciarà noves i contundents mesures
"d'ajustament", com en diuen eufemísticament. Però
ens agafarà amb la guàrdia baixa, amb el cervell i la
capacitat d'indignació mig de vacances.

O potser no són només les vacances. Hi ha un
desànim tan profund, una desesperança tan instal·lada en
la consciència cívica del país, que ja no queden ganes de
reacció, desigs de revolta. És sorprenent que amb les
coses que han estat passant els darrers mesos, la
societat en el seu conjunt haja reaccionat de manera tan
tímida. Sí, hi ha hagut alguna manifestació, sobretot de
funcionaris de l'ensenyament i la sanitat; les farmàcies
pengen cartells, els miners fan marxes. Però no es percep
cap força social prou potent que puga canviar la direcció
perversa que prenen els esdeveniments.

Fem l'efecte d'una societat anestesiada. Només es
reacciona a impulsos futbolístics, banals. Es retalla en
educació, sanitat, s'apugen els impostos, i els carrers
només s'omplin si guanya "la Roja". Ens han inculcat una
mena de determinisme: les coses són així perquè no hi ha
més remei. No s'hi pot fer res, tot obeeix a un designi
suprem que, tot i la seua maldat, estem abocats a acatar.
Encara més: l'hem d'acatar com una mena de penitència
per uns pecats comesos en el passat. Vam viure "per
damunt de les nostres possibilitats", se'ns diu, i ens
emmotllen al cervell una mala consciència que ens fa
acotar el cap sota el jou. Obediència, submissió,
penediment. L'opi del poble és el discurs econòmic oficial,
com si fos una nova religió.

Però és estiu, sí. Si l'ambient no propicia la revolta
(tot i que moltes grans revolucions han sigut a l'estiu),
potser sí que el temps lliure pot afavorir la reflexió. Cada
cop sembla més clar que el poder vol una societat sense
criteri, adotzenada, sense opinió. Per això no els sap greu
retallar en educació, la peça clau d'un futur digne. Volen
un país de cambrers, de porters de casino, que només
pensen a tenir un bon smartphone o que el seu equip de
futbol guanye. La intel·ligència i la lucidesa són, com ho
han estat sempre, revolucionàries i subversives. Aquest
estiu, doncs, almenys, llegiu, penseu, escriviu. Estareu
preparant la llavor del canvi social i moral que vindrà. Que
ha de vindre.

Estiu
text  CARLES LLUCH

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

Exposició 

«Les Falles a
Benicarló»

(fins al 16 d'agost). 
Edifici Gòtic. 

Organitza: 

Junta Local Fallera i Regidoria

de Cultura.
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LOCAL ESPORTS

En una setmana Benicarló tindrà llest l'informe que els seus
tècnics preparen per a determinar les accions d'emergència
de cara a la recuperació de la Costa Nord. Seran els
requeriments que el consistori farà al ministeri de Medi
ambient, que ja va preparar dos informes sobre l'estat
d'aquest tram del litoral afectat per la regressió marina. Pedro
López, regidor d'Urbanisme va anunciar que “ja tenim preparat
la batimetría” un estudi que el consistori ha realitzat pel seu
compte per a determinar “les condicions que ens dóna el fons
marí per a poder calcular els costos de col·locació dels
espigons d'una manera o d'una altra”. L'edil va recordar que
“ara s'està acabant de redactar l'informe i a partir del 14 de
juliol tindrem els resultats” amb els quals l'executiu
benicarlando es traslladarà a Madrid per a requerir al ministeri
l'inici de les obres d'emergència en la costa nord. Cal recordar
que el govern central es va comprometre a invertir més de
700.000 euros en aquest exercici per a aquests treballs, que

des de Benicarló esperen que s’inicien després de l'estiu. 

L'estudi que ha encarregat el govern municipal va
encaminat a contrastar el redactat des de Madrid i comprovar
que efectivament les actuacions projectades seran efectives
en la costa nord benicarlanda. Al capdavant de l'equip es troba
el catedràtic de l’UJI Diego López, que ja ha treballat en altres
ocasions amb els veïns afectats per la regressió d'aquest tram
del litoral benicarlando. López va puntualitzar que “la
batimetría en aquesta zona és baixa, pel que es poden fer
moltes coses” malgrat que la zona “està molt impactada”. Tant
és així que l'expert va afirmar que “des de l'any 45 la regressió
s'ha menjat més de mig metre a l'any, el que significa que hem
perdut més de cinquanta metres de terra ferma. Això és una
barbaritat”. Veïns i ajuntament volen assegurar-se que els
treballs d'emergència seran efectius ja que hi ha en joc una
inversió molt important per part del ministeri i no volen que es
realitze cap pas en fals.

text NATÀLIA SANZ

JA ESTÂ PREPARAT L’ESTUDI DEL FONS MARÍ DE LA COSTA NORD

María Teresa Torró i Pablo Andújar es proclamen
campions en la pista central del Club Tennis Benicarló.

Aquest passat cap de setmana es va disputar a la pista
central del Club de Tennis Benicarló, les finals individuals del
Campionat d'Espanya absolut on María Teresa Torró i Pablo
Andújar han inscrit el seu nom en el palmarès que es va iniciar
en 1910. Ambdós tennistes inscriuen per primera vegada els
seus noms en la relació de campions. 

En la final femenina María Teresa Torró es va mostrar com
un cicló en el primer set, en el qual el seu rival i alhora primer
cap de sèrie, sols va poder sumar, i amb dificultats, un sol
punt. La de Villena sempre es va mostrar molt segura i movent
la seu rival de punta a punta la desarborava al finalitzar els
seus punts amb precisos i contundents colps. En el segon set
Silvia Solar va eixir amb ganes de donar-li la volta al partit,
estant molt igualats els quatre punts, però en el cinquè Torró li
va trencar el servei i mantenint el seu va guanyar el partit per
6-1 i 6-3 

Després d'uns minuts de descans, per a condicionar i regar
la pista, va començar la final masculina, que a priori es veia
molt igualada. Va començar el partit amb trencament del
servei per ambdues parts, per a mantenir cadascun el seu fins
al sisè joc, on Pablo Andújar va saber aprofitar un break
l'oportunitat i col·locar un 4-2 en el marcador, amb el que
mantenint el seu servei es va anotar el primer set per 6-3.
L'inici del segon set va ser quasi calcat, amb els dos tennistes

lluitant per cadascun dels punts i amb dos breaks seguits
Albert Ramos va veure com del 2-2 es passava al 5-2 per al
seu rival, però va reaccionar, es va anotar dos jocs
consecutius i amb un esperançador 5-4 es va afanyar a
intentar trencar de nou el servei, però Andújar es va mostrar
molt segur i va sentenciar el partit amb un 6-4 

A l'acabament de les finals, Albert Costa, que va ser capità
de l'equip que va aconseguir l'última Copa Davis va comentar,
“m'ha impressionat Tita Torró, una tennista que va a més, que
pot donar-nos moltes satisfaccions esportives. En la final
masculina els dos es coneixien bé i ha estat molt disputada,
sabent Andújar aprofitar els moments claus per a decantar la
victòria al seu favor. Dos bones finals”.

text i foto VICENT FERRER

Campionat d’Espanya Absolut de Tennis
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banyistes com els usuaris de les
activitats esportives, volen que torne
la pau que sempre ha tingut aquesta
tranquil·la platja benicarlanda. I els
alumnes de ioga esperen que la seua
salutació al sol estiga acompanyat
només per la tranquil·la remor de les
ones de la mar. 

Les deficiències observades a les
platges benicarlandes han fet saltar la
veu d’alarma del regidor del Bloc-
Compromís a l’Ajuntament de
Benicarló, Joan Manuel Ferrer, que ha
ficat de manifest la falta de serveis
bàsics com ara les papereres, que no
estan instal·lades a les platges,  “al
Gurugú per exemple només hi ha una
paperera per a tota la platja”, poques
passarel·les i la falta de vigilància
policial és el que s’evidencia. A més,
també s’ha observat que la neteja de
la platja s’està fent tard i malament.
“Hi ha dies que a les 10 del mati
encara no està finalitzada la feina”,
explicava Ferrer, “i això també va en
detriment de les activitats esportives
com gimnàstica o ioga que la màquina
netejadora entorpeix”. Segons Ferrer,
el peó que la neteja ha de baixar fins i
tot del tractor per a retirar els para-
sols d’alguns banyistes matiners i
poder continuar amb la seua feina.
Aquest estiu la neteja de les platges
s’està efectuant des dels serveis
públics municipals, una novetat
introduïda per l’equip de govern.
Segons el portaveu de Compromís,
“s’està utilitzant el tractor del
departament d’Agricultura i del
Consell Agrari per a la neteja de les
platges en detriment dels camins
rurals” i lamentava el fet que “no
s’està actuant amb eficàcia en el
sector agrícola, tant en els clots dels
camins rurals com en la neteja de les
herbes de les cunetes”.

Deficiència policial
Ferrer  també denuncia la falta de

presència policial, tal i com li han
transmès usuaris de les platges, i
l’incompliment de les ordenances
municipals en matèria d’animals de
companyia. “Ens han comentat
diverses persones  la presencia de

gossos solts per les platges amb la
conseqüent molèstia per a la resta de
banyistes” i algunes d’aquestes
persones venien i es queixaven tot
assegurant que: “si està regulat, no
esperem que hi haja alguna desgràcia
per actuar. És habitual passejar per
les platges o fins i tot per l’avinguda
Papa Luna i vore la quantitat de
gossos que van solts amb la total
indiferència i passivitat de les patrulles
de la policia municipal,  que passen
pel costat i no diuen res als seus
amos”.

Deficiències sanitàries
El regidor Ferrer no entén com,

després d’haver hagut de tancar la
platja del Morrongo durant la
vesprada del diumenge 1 de juliol per
contaminació “la regidora del PP,
Maria Ortíz, no haja convocat la
Comissió Informativa del primer
dimarts de cada mes i almenys
informar-nos als grups de l’oposició
de l’anomalia ocorreguda i de les
mesures preses per a evitar un altre
tancament”, donada la incapacitat del
govern del PP d’executar l’EDAR de
Benicarló que ha de permetre
abocaments a la mar dins la legalitat i
límits que marquen les Directrius
europees en la matèria.

Deficiència regidora 
I és que l’equip de govern ha

reconegut que no solucionarà els
problemes d'abocaments a la mar fins
que no tinga la depuradora en marxa.
“No hi ha diners i es va parar l'obra” va
lamentar Pedro López, regidor de
Medi Ambient. L'edil va puntualitzar
que “tots els municipis litorals tenen

desguassadors i és inevitable quan
plou l'abocament d'aigües residuals a
la mar”. Malgrat això, el consistori
segueix treballant en la solució futura
del problema amb el disseny de les
canalitzacions en carrers que es
reformen o de nova construcció. De
fet,  els serveis tècnics estan
redactant el projecte de remodelació
del carrer Vinaròs que “portarà una
canonada de sanejament amb
dimensions més grans del que és
habitual perquè estarà enfocada a
donar eixida a un tanc de descàrrega.
En el moment que ploga, el
vessament serà absorbit per aquest
col·lector i transportat al tanc de
descàrrega que durà una bomba i
anirà directament cap a la
depuradora”. L'edil de Medi Ambient
també va recordar que “cap municipi
de la costa castellonenca, amb les
platges tan boniques que tenim al
voltant, té capacitat de gestionar les
seues aigües de bany d'una forma tan
eficient com té Benicarló”. Així, va
recordar la implantació del sistema
COWAMA, que va ser el que va
permetre diumenge passat la detecció
d'un abocament en la platja del
Morrongo. López va lamentar l'alarma
social que va causar la notícia i va
assegurar que “no suposa cap perill
per a la gent, Benicarló no és l'única
que llença abocaments a la mar, totes
les poblacions costaneres de Castelló
ho fan”. L'edil va recordar que l'alerta
sanitària i el tancament de la platja al
bany es van produir “entre les 15.45 i
les 2.45 hores. A partir de les cinc de
la matinada l'aigua era totalment apta,
excel·lent com és normal en les
platges del municipi”.

ve de la pàgina anterior

Organitzada per l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de
Benicarló, en col·laboració amb l'Agrupació de Penyes
Caduferes, es celebrarà el dissabte 21 de juliol una jornada
d'Homenatge al Benicarló Futbol Sala, amb el següent
programa d'actes: 

19 h.: Presentació del llibre "HISTÒRIA DEL BENICARLÓ
FUTBOL SALA", de Gregorio Segarra Calvet, a la sala de
premsa del Pavelló Poliesportiu Municipal de Benicarló. 

19.30 h.: Partit d'Homenatge, amb la participació de
jugadors de les diferents èpoques del club: Vadillo, Lolo,
Chelete, Arturo, Iván, Gus, Astillero, Herráiz, Chicho, Tocho,
Miguelín, Tito, Sánchez Cava, Iñaki i molts més… (Entrada
lliure) 

22.00 h.: Sopar de Germanor en el Bar Restaurant “El
Tonellet” entre l'afició i jugadors. 

text i foto REDACCIÓ

Partit d’Homenatge

Dissabte dia 7 a les 19 h va tindre lloc l'acte
d'inauguració del IX TORNEIG INTERNACIONAL
D'HANDBOL DE PENÍSCOLA en el Pavelló municipal de
Peníscola. 

Durant aquest acte, es va fer el lliurament dels premis del
concurs de dibuix, on havien participat un gran nombre
d'escolars del Col·legi Jaime Sanz de Peníscola que participen
en l'activitat d'handbol proposada pel CLUB HANDBOL
PENÍSCOLA Maestrat (el tema: "Handbol a Peníscola").

Els guanyadors van ser:

1. NAIARA ROCA SEGUNDO
2. FÁTIMA TAHIRI
3. MARTA CRUZ UGENA

Després, els més menuts van jugar un mini-handbol en
categories benjamins i alevíns de l'escolar de Peníscola i de
diferents pobles de la comarca en els partits inaugurals
(adjuntem relació i classificació provisional dels alevins).

Finalment, es va organitzar un sopar de paelles en la zona
del camp de futbol on estaven invitats tots els participants i
acompanyants.

text i foto CHP

Handbol internacional a Peníscola
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Són les vuit i mitja del matí. A la platja del Morrongo
de Benicarló es concentren al voltant de 25 persones,
disposades a participar en la classe de ioga gratuïta que
la regidoria d'Esports ha programat en aquest espai amb
motiu de la campanya d'estiu. La professora saluda com
manen els cànons, amb un Namaskara que ajuda els
alumnes a concentrar-se. El primer sol del matí
entebeeix l'ambient i els estiraments ajuden a relaxar-se.
Al voltant del grup, els banyistes més matiners
comencen a plantar les seues ombrel·les en la sorra. De
cop i volta, un soroll atronador trenca la pau que la
professora ha assolit: sobre l'arena apareix el flamant
camió que la Brigada d'Obres de Benicarló utilitza per a
netejar les platges del municipi. 

Deficiència organitzativa
A la sorpresa inicial, a poc a poc, li succeeix la indignació.

La màquina envolta el grup una vegada i una altra, batent
l'arena per a deixar-la en perfecte estat de revista, tal com
correspon a una platja amb bandera blava i Q de Qualitur. La
monitora de ioga i els seus alumnes intenten una vegada i
una altra concentrar-se en la classe, però és pràcticament
impossible. Bàsicament perquè moltes de les ordres que
dóna la professora no es poden sentir pel soroll de la
màquina. Les queixes no serveixen per res: al maquinista li
han donat un full de treball que està complint quasi al segon:
a aqueixa hora tocava netejar la platja del Morrongo i ho està

fent. 
La situació es repeteix a l'endemà, aquesta vegada amb

la classe de gimnàstica de manteniment. De nou sobre la
sorra s'ajunten alumnes i màquina. I altra vegada, és quasi
impossible seguir la classe perquè les ordres cal donar-les
entre pas i pas de la màquina, que segueix desenvolupant el
seu treball amb tota tranquil·litat. “No pot ser que un
ajuntament programe una activitat en la platja i que a la
mateixa hora, envie a netejar-la amb les molèsties que això
ocasiona”, asseguraven alguns dels usuaris de l'activitat. Les
queixes se succeeixen entre els que matinen per a participar
en les activitats esportives i aquells que ho fan amb la
intenció de prendre posicions en primera línia de platja. “Hi
ha dies que ens ha tocat llevar el para-sol perquè passe la
màquina, perquè hi ha alguns punts en els quals no pot
pegar la volta”, asseguren. Una altra persona habitual de la
platja del Morrongo va arribar a afirmar que “cap any ha
passat el que passa enguany. Venien abans a netejar la
platja i quan la gent arribava la màquina ja se n’havia anat”. 

I és que pocs entenen el perquè dels horaris que s'han
programat enguany per a netejar el litoral. La ciutat té quatre
platges principals: la Caracola, el Gurugú, el Morrongo i la
Mar Xica. La primera i la tercera tenen bandera blava i són
les més concorregudes del municipi per ser d'arena. Les
altres dos són de pedres i registren una menor afluència de
públic. “Però només al Morrongo es fan activitats, així que es
podrien programar millor i netejar-la la primera perquè ells es
posen a treballar a les set del matí. D'aquesta manera no
tindríem molèsties”, asseguren diversos banyistes. Tant els

text REDACCIÓ

MOLT DEFICIENT

Tard, molt tard per a la gent decent. Sona el telèfon de
casa. El telèfon, no tenim mòbils ni coses estranyes. M’esglaio
perquè a aqueixes hores no pot ser res de bo el que em deu
voler dir el desconegut interlocutor. Mig tremolant premo el
boto de contestar i em poso l’aparell amb la mà dreta a l’orella
dreta. La veu que sona m’és coneguda tot i que en un principi
dubto. Efectivament és l’amo, lo puto amo que diria Guardiola.
Arrossega les erres quan parla, li surten d’una manera
semblant a les pronunciades per l’actual alcalde de Barcelona.
De moment no m’arriba la sentor de caldo, però segur que ha
ingerit més alcohol del que pot assumir el seu cos d’home
d’una certa edat.  Comença un monòleg que gràcies als
avenços de la tecnologia i al fet que sense voler he tocat no
sé què de l’aparell (sense voler, és clar) puc reproduir ací
mateix. 

“A vore tu, munyato, què t’has pensat? Fa tres setmanes
que jo sé perquè m’ho han dit  a mi personalment que el
Benicarló ja mou i tu, tuuuuuuut, sense anterar-te de res. Pa
n’això et pago lo que et pago? Munyato, més que munyato. Jo,
personalment jo, faig un esforç –iep, per aguantar-me dret- pa
pagar-te tot lo que em demanes i tu, munyato, a mi
personalment a mi m’heu pagues –ieeeeep- dixant-me
abandonat i penjat i fent-me omplir  les fulles de la Veu a base
de retratos del Papa Luna i la seua cort d’honor. Munyato més
que munyato. 

Ací mateix, personalment amb mi mateix, hi ha ara un bon
amic que acabo de conéixer  ara mateix que em diu que
–iiiiieeepa!- ja fa dies que hi ha moltes notícies del Benicarló i
que tots en parlen llevat de tu, munyato. 

A vore, amigatxo, vine’m ací i vés asplicant-m’heu tot.
Primer brindem per la nostra amistat, va, va, primer brindem!
Ahí està, sí senyor, personalment a partir d’ara et considero lo
meu millor amic. Ara, que trobo que mo’ls posen poc

carregats. Ieeep. Per sort no tenen temps a esbrafar-se
perquè en lo saque que tenim tu i jo personalment no mos
pare ningú. 

Ascolta, munyato, ascolta. Lo meu amic –aspera que ara
vull besar-lo- em diu que ja han passat moltes coses. Pren
nota, munyato. Lo dia 21 d’este mes ascomencen los
antrenos. Ja t’heu has apuntat? Un glopet més i un altre
besito, va. Xe, quines amistats que faig personalment, estic
al·lucinat! Seguix apuntant. Lo primer partit de lliga serà lo dia
1 de setembre. A que no ho sabies això? Veus, veus. 

Aspera que encara me’n dirà més de coses. Aspera. Ara
mateix m’estan agarrant personalment unes ganes de pixar
incontrolables. Mares, com tinc la bufa de plena! Va, amigatxo,
acompanya’m al cossiet eixe que el regaré jo personalment i
mentrestant m’heu vas dient tot. Ieeeepa! Ara sí que no sé
com ho faré, però, munyato, ja saps que personalment sóc un
home de recursos i ara voràs com aguantaré el got en una mà,
en l’atra m’aguantaré la titola i en l’atra em posaré lo teléfono
a l’aurella. Ieeeepa.  Ai collon, ai collon que personalment em
falten mans. Si hai de triar, ho tinc clar: em pixaré damunt que
tampoc no estic p’ascomençar a burxar-me per ací baix. Uf, uf,
uf, quina calentoreta que em baixe pels camals. Ai, amigatxo,
què t’ha paregut si personalment sóc artiste! A fer la mà la
pixera! Va, vés dient-me que em sentira lo munyato eixe. 

Mira, personalment me diu que ell sap que ja han fitxat
alguns jugadors de fora. Sí, dos o tres de l’Oropesa i un o dos
de l’Alcalà. I tamé em diu lo meu amic que vindrà lo porter del
Càlig. 

Mira, munyatet, no t’heu agarres a mal, però es veu que el
meu amic i jo tenim lo got foradat i hem d’anar a carregar. Ja
ho saps, personalment jo et mano que pa la setmana que ve
tingues la plana plena. Mira si estic content que vaig a tirar lo
mòbil a la mar. Xof, xof, xof. Però amigatxo no et quedes
mirant-me personalment i tira’t a ajudar-me... amigatxo,
desgraciat, que m’aufego!”

Veig que no hi haurà més remei. Em reincorporo. 

LO PUTO AMO
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO



L’ÚLTIMA

pàgina 20 la veu de Benicarló PREPARAT L’ESTUDI DEL FONS MARÍ DE LA COSTA NORD

La Verge del Rocío va tornar diumenge passat a la
parròquia de Sant Bertomeu de Benicarló després d'un
intensíssim cap de setmana de celebracions en el seu honor.
La Casa d'Andalusia tancava els actes commemoratius de la
Romería del Rocío, que tradicionalment celebra tots els anys,
amb els actes centrals que van tenir lloc pels voltants de
l'Ermita que l'entitat alça per a honrar a la Blanca Paloma en
la partida de La Tossa. Fins allí van arribar divendres passat a
la nit les carretes guarnides que van transportar als andalusos
residents a Benicarló, que van voler d'aquesta manera
rememorar les celebracions que tenen lloc en la seua terra.
Diumenge, a les 12,30 i oficiada per Mossen Carlos García,
tenia lloc la Santa Missa de Romers, amb una ofrena a càrrec
de la Junta Directiva de la Hermandad de Camareras de la
Verge del Rocío i Reines. Els càntics de l'ofici religiós van
córrer a càrrec del cor “Aires de mi tierra”, de la Casa
d'Andalusia. A les 13h., en la caseta oficial, es va oferir un vi
d'honor a les autoritats i convidats. I a les 18,30h. es va iniciar
del retorn de la romería  a Benicarló, entrant a la ciutat pel
carrer Sant Francesc. Des d'allí es van dirigir a la parròquia de
Sant Bertomeu, on amb llàgrimes en els ulls i amb cants de
sevillanes, van acomiadar la Verge del Rocío fins l’any que ve. 

text i fotos NATÀLIA SANZ

BENICARLÓ CELEBRA LA FESTA DEL ROCÍO

Sembla que a
algú li han 

desmuntat el seu
castell de sorra!


