
L’ÚLTIMA

pàgina 20 la veu de Benicarló RECLAMARAN LES ACTUACIONS EN LA COSTA NORD I EL PASSEIG SUD 

Portell de Morella-Assuévar
El diumenge 12 d'agost, en el Cor Da Capo, vam tenir

l'oportunitat de ser partícips de les festes patronals de dos
pobles de la nostra província. Pel matí, vam anar cap al
Portell de Morella, on vam participar a la missa major
celebrada en honor dels seus patrons: Sant Tomàs, Sant Roc
i la Verge de l'Esperança. Com és habitual al nostre Cor, vam
oferir repertori tant a capella  com amb acompanyament
musical, en aquesta ocasió amb violí i violoncel. Una vegada
acabada la celebració, els habitants del Portell van sortir en
processó per a venerar al seus sants patrons.

Per la vesprada, vam ser convidats a amenitzar la nit de
festes d'Assuévar, poble de l'interior de Castelló. Al tractar-se
d'un concert en solitari, vam voler oferir un repertori molt
variat. Aquest va incloure tangos com Volver o El día que me

quieras i peces tan conegudes com Let It Be, Stand By Me i

Cantares entre altres, oferint en total una hora de concert.
Durant aquella nit, vam estrenar la coneguda cançó Mr.

Sandman, que esperem poder compartir aviat amb el públic
benicarlando. Cal destacar també la qualitat dels diferents
solos realitzats pels nostres coralistes solistes. 

El Cor Da Capo volem agrair als organitzadors la
coordinació dels diferents esdeveniments així com que
comptaren amb la nostra presència en aquestes dates tan
assenyalades.

Peníscola-Benicarló
El passat cap de setmana, el Cor Da Capo vam realitzar

dos concerts ja tradicionals en la nostra història. Divendres
vam actuar al Saló Gòtic del Castell de Peníscola, una sala on

ens agrada molt actuar per la seva sonoritat i per ser aquesta
recollida i intimista.  Dissabte, vam actuar a l’Auditori de
Benicarló.

El programa, igual per a ambdós concerts,  va constar de
dues parts. En la primera, vam oferir una peça que fa mesos
que estem preparant amb molta il·lusió, la Masterpiece de
Paul Drayton. Es tracta d’una peça moderna i molt original, on
cada moviment parla d’un compositor, utilitzant estils musicals
característics d’aquest i utilitzant la repetició del nom del
compositor com a recurs principal. Es tracta d’una peça molt
original de la qual vam oferir els moviments de Bach,
Häendel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn i Strauss.

La segona part es va composar de peces que formen part
del nostre repertori. Vam oferir per primera vegada al públic
benicarlando la popular peça americana Mr. Sandman. A
destacar el paper dels nostres solistes en les diferents
interpretacions que dugueren a terme.

Volem agrair a familiars, amics i tot el públic que va venir a
escoltar-nos per transmetre’ns la seva estima. Ens veiem al
proper concert, no us el perdeu!

text i foto COR DA CAPO

Els concerts d’estiu del Cor Da Capo
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L’ajuntament de Benicarló, en un Ple buit de continguts,
celebra sessió plenària ordinària amb només dos punts, dos,
en l'ordre del dia. Un per a solucionar tràmits administratius i
altre per aprovar el calendari escolar i de festes locals...
però, aleshores, salta a la palestra informativa la moció
presentada pel grup municipal socialista demanant que el
Consell pague, d’una vegada, el deute que té amb
l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats): 1.300.000 euros. Lamentable, trist i patètic.

L’OACSE S’OFEGA 
El ple de l'ajuntament de Benicarló ha aprovat una moció

que insta al consell a pagar el deute que té amb els centres
socials de la ciutat. És l'últim pas donat pel consistori per a
intentar solucionar la greu situació en la qual es troba
l’OACSE, ofegat pels deutes provocats pels impagaments de
la Generalitat. La moció va ser presentada pel grup municipal
socialista i va comptar amb el suport unànime de la resta de
formacions polítiques amb representació municipal. I és que
segons va puntualitzar l'alcalde, Marcelino Domingo, el

consistori s'ha vist obligat a realitzar, de nou, aquest mes,
“un esforç extraordinari per a poder mantenir-lo en
funcionament. No és just que ens toque als benicarlandos
pagar uns recursos que no són únicament per als
benicarlandos”. En aquests moments el deute del consell
amb l'ajuntament de Benicarló és d’1'3 milions d'euros. Xaro
Miralles, portaveu del grup municipal socialista, va recordar
que el consistori ha hagut de realitzar fins al moment dues
operacions de crèdit de 200.000 i 60.000 euros per a poder
afrontar el pagament de les nòmines dels empleats d’aquest
organisme. 

La socialista va assegurar que el consistori “no pot seguir
sostenint sense subvencions tots els centres que l’OACSE
gestiona com són la residència el Collet, els habitatges
tutelats de Sant Francesc, el centre geriàtric assistencial, i el
centre de dia 9 d'octubre, que sumen en total 131 usuaris i
quasi 100 empleats”. A les nòmines dels treballadors, va
sostenir Miralles, cal afegir el deute als proveïdors, “la
majoria empreses i comerços de Benicarló, als quals no es
paga des de febrer i que estan suportant la ineficàcia del
govern de la Generalitat amb la conseqüent repercussió que

text REDACCIÓ

Organisme sense aire

El passat 25 d'agost, dintre de la programació de les
Festes Patronals, es va celebrar en diversos carrers del
Polígon Industrial “El Collet”, una nova prova de les Escoles
Provincials de Ciclisme. Prova organitzada pel club Ciclista
Esports Balaguer de la nostra ciutat.

Cada participant va rebre, al final de les proves, una peça
ciclista de la marca Orbea, donada per aquesta marca de
bicicletes, a més de refrescs per a sufocar la set, donada la
forta calor durant el desenvolupament de la gimcana i la
carrera. 

Els ciclistes del club organitzador van aconseguir diversos
triomfs i van lluitar en totes les proves que van disputar, sent
aquestes les seves classificacions:

Promeses primer any, Judith Mulet, 1a gimcana i 4a
carrera.

Promeses segon any, Izan Monroig, 4a gimcana i 2n
carrera.

Principiants primer anyo, Marcos Alonso, 1a gimcana i 2n
carrera.

Principiants 2º any, Pau Ots, 6é gimcana i 6é carrera.
Alevins segon any, Isabel Balaguer, 6a gimcana y 7a

carrera.
Infantil primer any, Sara gimcana, 1a carrera.

text i foto VICENT FERRER

El Club Ciclista Balaguer aconsegueix tres primers llocs 
en la prova de las Escoles Provincials de Ciclisme

Dilluns 17

20.15 h Conferència "El ioga i els seus
beneficis". 

Dimecres 19

20.15 h Conferència "El sender del Ioga". 

Divendres 21

20.15 h Conferència "L'equilibri de l'energia
i les teràpies naturals". 

Auditori. 
Organitza: Ioga Sanátana Dharma.
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suposa per al govern local”. la
socialista va concloure recordant que
els centres socials de Benicarló “no
poden cobrir les baixes tot i tenir llista
d'espera, i en casos com el Centre de
dia “ 9 d'octubre” s'han vist obligats a
postergar l'ampliació de 8 a 16
usuaris, fins que no reben els fons
necessaris”. 

…I NETEJARAN EL SOLAR DEL
COL·LEGI 

I d'un ple amb poc contingut polític
cal destacar l'anunci fet per l'alcalde
de Benicarló. Així malgrat que és
lamentable fer una notícia d'aquest
fet, per la poca transcendència que té,
és dels escassos anuncis que tenim
sobre la construcció del nou CEIP
Ángel Esteban. Així, Marcelino
Domingo va confirmar que l'arquitecte
de l'obra s'ha posat en contacte amb
l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de
Benicarló per a indicar que

ve de la pàgina anterior

Els joves jugadors del Club de Tennis Benicarló,
Gerard Guimerá, Iratxe Serrat i Joanna del Salvador
segueixen sumant èxits en els tornejos organitzats a
Castelló, Vinaròs i Benicarló. 

Gerard, en la categoria benjamí, s'ha col·locat com el
millor jugador de la província, al vèncer en els dos
tornejos que ha jugat, en les instal·lacions de Benicarló

i Castelló. 
Iratxe està millorant els seus resultats, en la categoria

aleví, al quedar finalista en els dos tornejos abans citats,
cosa que l’ha col·locat en la quarta posició dins del
rànquing provincial, malgrat ser el seu primer any en
aquesta categoria. 

Joanna es va proclamar campiona del grup B de
benjamins, en el torneig disputat en el Club de Tennis
Vinaròs, mostrant una millora en el seu joc pel que fa al
que realitzava a inicis de l'estiu.

text i foto VICENT FERRER

Tennis: Gerard, Iratxe y Joanna continuen amb èxit

El passat dia 4 al port esportiu de Benicarló, es va
presentar el nou espònsor del Castell de Peníscola-
Benicarló, per a la temporada que està a punt de
començar. L'Estació Nàutica Benicarló Peníscola, que
agrupa a empresaris turístics d'ambdues poblacions, serà
un nou patrocinador de l'equip del Baix Maestrat. A l'acte
de presentació van estar el president del club, Juan
Manuel Vizcarro; el president de l'Estació Nàutica,
Francisco Javier Ribera; i l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo. 

El responsable del nou espònsor ha indicat, “som uns
col·laboradors interessats, perquè l'equip va a viatjar a
diversos punts d'Espanya i amb ells pretenem donar a
conèixer a aquesta Estació Nàutica com destinació turística i
com portaveu de l'oferta de la nostra comarca. La nostra
col·laboració, a més d'econòmica, serà en la prestació de
serveis a la plantilla per part dels establiments que formen
l'Estació Nàutica”. Va acabar desitjant èxit a l'equip i que en el
futur ascendisca a la màxima categoria. 

Per la seua banda l'alcalde benicarlando, gran afeccionat a

aquest esport, va recordar les reunions prèvies per a la
formació del nou club del que espera una bona campanya
esportiva i que aconseguisca el que indica el president
Vizcarro, primer mantenir la categoria, després ja es veurà. 

Per a finalitzar el president del club va presentar oficialment
als dos nous integrants de la plantilla, que ja van jugar
dissabte passat contra el Playas de Castellón, Diego Blanco i
Marc Areny, que la passada temporada, amb els seus gols,
van ajudar a l'ascens a la Primera Divisió al Sala 5 Martorell.

text i foto VICENT FERRER

L’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola nou espònsor 
del Castell de Peníscola-Benicarló de Futbol Sala

Gerard, en la
categoria benjamí,
s'ha col·locat com el
millor jugador de la
província.
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EL TEMA ESPORTS

Sense adonar-nos, ja ha
arribat el mes de setembre. Per a
molts ara és realment quan
comença l’any, i no el dia u de
gener. Per motius que ara mateix
desconec, el mes d’agost està
considerat inhàbil a molts efectes
i sembla com si fos un oasi enmig
de l’habitual activitat quotidiana.
Clar, un oasi segons per a qui,
perquè hi ha molta gent que viu
gràcies al que treballa al mes
d’agost i adjacents. El mes
d’agost ens porta moltes coses,
com ara el començament del curs
escolar, la tornada a la rutina i a
la vida ordenada i metòdica, i a la
no anomenada per ningú costera
de setembre, que és molt més
empinada que la del gener.
Tradicionalment el setembre
també ens porta el començament
de la nostra lliga de futbol, la lliga
dels nostres estellats però que
tant ens agrada i ens fa patir. Perquè això si que és patir i no
veure com vint-i-dos privilegiats corren (o no) al darrere d’una
pilota assegut còmodament a la butaca de casa amb una
cervesa ala mà i una bossa de papes a l’altra. No, no és el
mateix. El que té mèrit és pujar els diumenges al nostre camp
municipal del camí vell de Càlig i gaudir i patir amb l’equip que
porta els colors del nostre poble. Per això, diumenge passat,
dia dos de setembre, va començar la nostra lliga, la bona, la
que ens fa sentir i veure en directe què és això del futbol.
Incomprensiblement, el primer partit es va jugar a casa i no al
camp del Massamagrell com jo havia anunciat i pronosticat la
setmana passada. Per sort, un mal amic em va trucar a les
cinc i mitja per a dir-me que en deu minuts em passaria a
buscar per a gaudir de l’espectacle. Jo no sabia de què em
parlava perquè dins del meus plans per al diumenge de tarde,
no hi havia una alta alternativa que contemplar el pas del
temps i de la vida des del sofà de casa meua i apurant els
darreres dies de gratuïtat d’un cabàs de cadenes del canalplús
que no sé quin dia les tornaran a posar de pagament y ja no
les podré veure perquè no penso gastar-me més diners. Vaig
vore com els meus plans es fonien com un formatge a la
brasa, i allà que me’n vaig anar, a complir amb la meua
obligació i afició, el meu compromís amb el meu club de
sempre. Allà dalt, tot seguia com sempre, que si dóna’m un
parell de numerets per a la rifa, que si no cal que m’ensenyes
el carnet que jo ja sé que eres soci, etc. L’incombustible
Palanques ha tornat a fer una cosa inqualificable en forma de
fulls de paper que un faller definiria com a “llibret”, però que jo
no li dono ni la categoria de prospecte. A la primera pàgina ens

fa cinc cèntims de l’equip que ens visita i diu que és “de la
Huerta Norte”. Automàticament, i com si un invisible resort es
guies la mà, vaig deixar allò damunt la taula on l’havia trobat i
vaig pensar tantes coses que ara mateix no puc reproduir
perquè la meua memòria selectiva les ha esborrat del meu
cervell. Vaig ocupar el meu variable lloc i em vaig disposar a
gaudir de l’espectacle. Domini total dels nostres, mentre que
els “huertanos” (es diu així, Palanques?) es van dedicar tot el
partit a especular i a veure-les vindre. Vam tindre algunes
ocasions, però no vam saber acabar les jugades. Es veu que
a les nostres files hi havia algues absències destacables i
algunes presències difícilment justificables. No vull parlar de
jugadors perquè encara no els conec i contínuament he
d’estar preguntant “eixe qui és?”. Però al final els reconeixeré
a gairebé tots. Que si dos d’Orpesa, que si un de Salamanca,
que si un de la Pampa, que si tres d’Alcalà, que si el parent de
no sé qui... Em fa l’efecte, des de la meua supina ignorància,
que l’alineació potser era manifestament millorable, però
m’estimo més seguir veient el nostre equip i a vore com van
les coses. De moment, confiança absoluta en la plantilla i estic
segur que si es fan les coses ben fetes, el resultat serà
l’esperat que per a mi es pot resumir en aconseguir la
permanència d’una manera sobrada i sense patir gens i
gaudint de magnífiques tardes de futbol. El resultat final, zero
a zero, no va fer justícia al que es va vore al terreny de joc.
Però com va dir aquell, no hem començat perdent. A més a
més, vaig gaudir al llarg de tot el partit de la companyia de dos
aficionats que em van amenitzar l’espectacle d’una manera
notable.     

TRET DE SORTIDA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“pròximament se sol·licitarà la neteja
del solar on va situada l'escola”. Pel
que fa a la construcció del col·legi,
Domingo va indicar que es traslladarà
a València per a reunir-se amb la
consellera d'Educació. És per això
que la portaveu socialista va lamentar
públicament el retard en la
construcció del col·legi, més quan els
propietaris del sector 7 “sí que han
hagut de sufragar el cost
d'urbanització perquè existia un
interès general de construir una
escola”. 

A aquest dispendi abonat pels
ciutadans en temps de crisis cal
sumar els 20.000 euros anuals que el
consistori està pagant per utilitzar el
solar que ocupen les aules

prefabricades del col·legi en
l'actualitat, una quantitat que s'ha
reclamat al Consell, però que un any
després segueix sense dir res. La
portaveu socialista va insistir que el
consistori ja va cedir els terrenys del
col·legi al gener de 2010 i va dubtar
que el trasllat de l'alumnat al nou
edifici puga efectuar-se durant la
Setmana Santa de 2013, com ha
anunciat en repetides ocasions
l'alcalde. Domingo va insistir que es
tracta d'un “col·legi prefabricat o de
nova planta i quan vinguen ho faran
per a muntar-lo. La constructora està
treballant en aquesta fabricació i quan
ho tinguen, vindran”. A més, el primer
edil va recordar que quan el consistori
es va reunir amb els veïns del sector
7 “el compromís que es va signar és
que l'obra del sector 7 es trauria a
licitació quan es licitarà el col·legi i

l'equip de govern no ha enganyat a
ningú”, va indicar. 

CALENDARI DE FESTES
LOCALS 

Finalment, el ple de l'Ajuntament
de Benicarló ha designat les festes
locals per a 2013 , que seran el 9 de
maig, festivitat de Sant Gregori i el 24
d'agost, celebració de Sant Bartomeu.
A més, com festes escolars per al curs
2012-2013 s'han destinat als dies 2
novembre i 7 desembre de 2012 i 18
de març de 2013, tal com es va
aprovar en el consell escolar. Queda
pendent la sol·licitud realitzada des
del consistori a la Generalitat,
demanant que estudíe la possibilitat
de canviar el dilluns festiu de San
Vicente al 17 de gener, festivitat de
Sant Antoni.

ve de la pàgina anterior

No vull parlar de jugadors perquè encara no els conec i contínuament he d’estar
preguntant “eixe qui és?”.
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló està disposat a reclamar els 700.000 euros que
el govern central va comprometre per a frenar la regressió de
la costa nord. Representants de l'Ajuntament de Benicarló els
reclamaran aquest mes davant el Ministeri de Medi ambient,
segons va assegurar l'edil de Medi ambient i Urbanisme de
l'ajuntament de Benicarló, Pedro López, qui va recordar que
l'executiu local va sol·licitar una reunió amb costes i està a
l'espera que la concedisquen. “Volem poder deixar clara la
situació de la costa nord, i com actuar enfront de la regressió,
per la qual cosa necessitem poder disposar dels 700.000
euros que ens van fixar i així parlar de les mesures de la
regressió”, va explicar López. En aquest sentit l'edil va
recordar que l'estudi elaborat pel ministeri, en el qual es
contemplaven treballs d'emergència, hi ha preus de
determinades actuacions que consideren podrien rebaixar-se
substancialment. A aquesta conclusió es va arribar després de
l'estudi detallat del treball ministerial, realitzat per l'executiu
local, veïns i tècnics com el catedràtic de dinàmica marina de
la Universitat Jaume I, Diego López. 

La visita dels polítics benicarlandos a Madrid també servirà
per abordar la memòria valorada del passeig sud que s'està
executant en l'actualitat. López va anunciar que el consistori
ha pogut saber que el document que contempla el primer tram
es troba molt avançat. És per això que el consistori insistirà
perquè en l'els pressupostos centrals del pròxim any s'incloga
l'execució d'aquest tram, el qual discorre per davant del
parador de turisme. “És una zona àmplia que agrairia una
plazoleta davant i seria una manera d'evitar haver d'anar cada
dos per tres a netejar perquè està feta un desastre. Ens
serviria per a potenciar la nostra costa de cara al turisme”, va
assenyalar l'edil d'Urbanisme. De fet, la situació d'aquesta
zona ha estat motiu de queixa per part dels veïns. “Hi ha de
tot, gent drogant-se, animals morts… vam intentar no deixar
descurada aqueixa zona però resulta complicat. Precisament,
abans de l'estiu, la desbrozadora va passar per allí i ho va
netejar però continua igual i amb l'arribada de les pluges de
seguida creixen les herbes i les canyes”, va concloure.

text i foto NATÀLIA SANZ

RECLAMARAN LES ACTUACIONS EN LA COSTA NORD I EL PASSEIG SUD 

A l'estudi elaborat pel ministeri, hi ha preus que

podrien rebaixar-se substancialment.

Aquest cafè amb gel té el gust dels darrers moments.
Ella remena suaument el got on encara els glaçons tenen
una consistència important. A poc a poc, aquelles peces
de gel s’aniran dissolent, com s’ha dissolt aquest estiu
que ja s’acaba. Ell se la mira mentre ella continua
perduda en el procés de descomposició dels glaçons i
pensa en què deu estar pensant i la recorda estesa al sol,
plàcida, i  ballant plena de força   i tendresa els dies de
festa i  esclatant de plaer en els combats dolcíssims dels
cossos i...

Ha estat un estiu bonic.
Sí. Però ara...
Ella no diu res. Mira a la taula del costat on un home

menja un entrepà amb ganes, quasi amb pressa i
consulta quina hora és. Encara falta quasi mitja hora. La
veu anuncia l’arribada imminent del tren que va en
direcció contrària al seu destí immediat, al seu futur incert
que ara ja està a punt de començar. Són, certament, els
darrers moments de l’estiu, de les vacances viscudes
amb ell, intensament. Però ara ja els toca viure aquests
darrers moments. I sobtadament s’imagina com un
personatge d’una narració de la Mercè Rodoreda. Tot
coincideix: una estació de tren, els dos asseguts en el bar
menjant o bevent alguna cosa i sentint com els minuts
passen a poc a poc però inexorablement, la certesa d’un
final i la incertesa del futur. I el nus a la gola que fa difícil
parlar i que empeny al repàs dels moments més càlids de
tot aquest grapat de dies compartits.

Segur que no et deixes res?
No, em sembla que no. Ho he repassat tot tres o

quatre vegades.
Està bé.

I ara què faràs?
No ho sé. Suposo que enyorar-te.

I el nus a la gola es fa més intens. Com si unes
mans poderoses la volguessin escanyar. Ella mira de nou
el got i s’adona que el gel quasi s’ha desfet del tot. En fa
un glop llarg i mira de nou l’home de la taula del costat
–que ja s’ha acabat l’entrepà i ara es pren un cafè- i
consulta el rellotge. No n’hi havia un,abans, de rellotge en
aquesta estació?Si no ve amb retard, només falten dotze
minuts perquè el tren arribi. Busca el bitllet per confirmar
el número de vagó i de seient que li toca.

- Potser que anem sortint...
Ella fa el darrer glop del cafè amb gel i deixa

suaument la copa  a la taula. Aquest és el darrer glop d’un
estiu que ha tingut una força especial, que ha omplert de
sol la seva ànima, una ànima que venia de passejar
llargament per la tristesa i el desconcert.  Mentre ell
s’acosta a la barra per pagar ella arrossega la maleta fora
de la quadrícula imperfecta de taules i l’espera. El
moviment de passatgers que ocupen un lloc a l’andana
comença a ser important. Sense dir res, avancen per
l’andana  perquè calculen que el seu vagó és un dels
primers.  

Per Nadal vindràs?
Ja et vaig dir que no ho sé, que ara no ho puc saber,

que ja t’ho diré. M’agradaria molt però...
El tren, encara lluny de l’estació, es fa present.

Només queden els darrers moments dels darrers
moments per confondre petons, llàgrimes i desitjos de
retrobades,.

I quan ella ja ha pujat al tren, es miren per darrera
vegada i just quan comencen a tancar-se les portes ella li
diu:

Ha estat un estiu molt bonic.

Cafè d’estiu (I 6)
text  JOAN HERAS

Fronteres
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Ja se’m fa una mica pesat haver de
tornar a parlar de festes quan ja fa
gairebé dues setmanes que s’han
acabat. Però si el tema de la setmana
passada van ser les festes, m’hauré
de posar i començar a parlar del tema
de la setmana passada que, com no
podia ser d’una altra manera, va ser
un resum dels actes finals de festes.
Jo m’ho he llegit tot amb paciència
perquè ha hagut molts d’actes que
m’he perdut i així m’assabento
d’algunes coes que no sabia. El que
m’ha quedat clar és que el gran
triomfador de les festes ha estat el
botelló que, segons que he vist,
buscant, es podria definir com la
ingesta, presumptament excessiva,
realitzada fora dels locals d'oci
autoritzats i domicilis particulars, de
begudes espirituoses adquirides en
grans superfícies comercials i de
vegades acompanyada del consum
d'altres substàncies estupefaents la
obtenció de les quals constitueix un
delicte. Jo no sé si no es podria fer
més per tal d’evitar el lamentable
espectacle de veure menors d’edat als
quals qualsevol carrer se’ls fa estret.
Potser no seria tan difícil fer una mena
de controls al mateix lloc on es fan
aquests magnes esdeveniment,
demanant documentació i requisar la
beguda als que siguen menors d’edat.
Però es veu que tothom està content
perquè no ha passat res o ha passat
menys del que les nostres autoritats
s’esperaven, així que tot un èxit. Fins
i tot les concentracions ocasionades
pel botelló.

Dues vaques mortes. L’alcalde fa
ús del dit acusador i apunta
directament a un veí nostre que diu
que li volia prendre la vara d’alcalde.
Qui serà? Jo estic tot intrigat i ja fa
dies que miro a tots els meus veïns
amb recel perquè no me’n recordo de
tots els que han estat cap de llista a
les eleccions. En qualsevol cas, tot
això no fa més que demostrar que
encara ens falta prou per a
considerar-nos civilitzats del tot.

Sense anar més lluny, aquesta tarde
ha vist que a la televisió que paguem
entre tots han ofert, en directe, tot un
recital de tortura, sang i mort de sis
animals més grans que aquestes
dues vaques. Però aquests els han
matat amb tota la intenció, amb
premeditació i entre els aplaudiments
d’uns autoanomenats “el respetable”. I
no passa res. La tele xorrava sang
però com és una tradició, tothom ens
hem d’empassar la vergonya d’haver
d’aguantar-ho. En fi. Segueixo.
Llegeixo que el dia de la gran soltada
de vaques va haver una musclada
popular de la que es van repartir dues
mil racions... de clòtxines. Per què a
una musclada no es reparteixen
“musclos”? Això de les clòtxines jo ho
he vist al supermercat del senyor
Roig, però no al mercat, on es diuen
musclos. També hem d’empassar-nos
les clòtxines? Què serà el següent les
quereilles, les lletugues o el bachocó? 

Més coses. Anem a vore, senyora
Garcia, necessito que algú m’ho
explique perquè no ho entenc.
Desfilada de farolets de meló de
moro. Fantàstic. Un dels actes amb
més èxit de les festes. Però resulta

que, segons vostès, els xiquets
anaven amb un farolet realitzat amb...
meló d’Alger! Clar, deu ser perquè a la
capital d’Algèria deuen viure moros,
perquè sinó no m’explico aquesta
aparent contradicció. Ara només
faltaria que el regidor d’agricultura,
llaurador ell, ens digués en la seua
línia taruguil (paraula nova, inventada
per mi que es podria definir com
“relatiu al tarugo”), que el concurs o
desfilada és “de farolets de sandia”. 

Què, senyora Garcia, aquesta
setmana tenia a tots els col·laboradors
de vacances? Només la incansable
senyoreta Sanz i els penosos i
repetitius del futbol han fet la seua
feina. Tots els altres, a descansar, que
estem en festes i no siga cas que ens
escaldem. No s’hagués pogut fer una
setmaneta de descans? Més tenint en
compte la basca que ens ha fet
aquests dies passats i que no ens
permetia obtenir el merescut repòs.
Però no, els de sempre a pencar. Al
final els hauré de donar la raó als del
futbol i agafar-me vacances, com fan
ells, quan s’acaba la temporada.      

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

text EL LECTOR

Les obres de la depuradora de
Benicarló no es reprendran fins que el
consell no reba el fons de rescat del
govern central. Així ho va indicar
l'alcalde, Marcelino Domingo, a
requeriment del grup municipal
socialista qui va preguntar sobre quan
es reprendran les obres de la
infraestructura. Domingo va assegurar
que l'Ajuntament de Benicarló ho
desconeix i va explicar que segons els
ha informat la consellera, “estan
esperant al fons de rescat per a poder
pagar i iniciar els terminis”. I és que el
grup socialista en l'Ajuntament de
Benicarló va reclamar al govern
municipal que pressionara a l'autonòmic
perquè es reprenguen prompte les
obres de construcció de l’EDAR. Xaro
Miralles, portaveu socialista, va recordar
que els benicarlandos “paguen en els
seus rebuts el cànon de sanejament des
de 1995 i encara manquen d'aquest
servei”. És per això que es va preguntar
“en què s'ha gastat la Generalitat tots els diners recaptats amb
els rebuts de l'aigua”?. La socialista va recordar que “estem
incomplint des de fa molts anys la normativa europea, hem
perdut totes les subvencions” i fins i tot s'ha guanyat una
denúncia per part de la Unió Europea “perquè una ciutat com
Benicarló de 26 mil habitants no pot estar sense depuradora i
considere que és un tema prioritari”. Miralles va instar a
l'alcalde a “seguir molt atentament el tema” amb la finalitat
d'aconseguir “que les obres s'executen el més ràpidament
possible. No podem continuar llençant aigües brutes al mar, és

un problema prioritari i un municipi turístic com Benicarló ha de
tenir una EDAR i més, quan la tenim pagada”, va concloure. 

Per la seua banda l'alcalde va recordar que l'ajuntament ha
complit portant a terme la tramitació oportuna. “Es van pagar
els terrenys que calia obtenir per a construir l’EDAR i es van
posar a la disposició del Consell. L'obra es va iniciar i ara està
parada. S'han fet totes les gestions pertinents perquè es
reprenguen els treballs, però el que no anem a fer és posar els
diners de les arques municipals, perquè tampoc podem fer-lo”,
va assegurar.

text i fotos NATÀLIA SANZ 

ESPERANT EL RESCAT PER A CONTINUAR LES OBRES DE LA DEPURADORA
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Dos-cents llocs de treball que es podrien ampliar al
mig centenar més. És el potencial del centre comercial
Costa Azahar, que estudia ampliar la seua superfície per a
poder captar nous inversions que es vulguen instal·lar en
el recinte comercial. 

L'objectiu de la gerència, dirigida per l'empresa Floirac, és
convertir el Costa Azahar en el centre comercial per
excel·lència del nord de la província de Castelló, un
enclavament particularment desèrtic per als compradors.
Pedro López, regidor d'Urbanisme de Benicarló, va
puntualitzar que “actualment existeix un buit entre Tortosa i
Castelló. Nosaltres tenim moltes visites de ciutadans de fora
de Benicarló, com és el cas de Càlig, Sant Jordi, i Cervera que
van a parar al centre comercial, pel que volem oferir un bon
servei amb la finalitat de continuar sent un referent en la
comarca”. El problema, no obstant això, són els accessos al
centre. I d'ells depenen que diferents empreses s'instal·len en
ell ja que segons va confirmar López, “es tracta d'empreses de

molt renom que volen establir-se a Benicarló però ens posen
com condició sine qua non la construcció de la rotonda” que
permetria un accés legalitzat a les instal·lacions. De moment,
la pilota està en la teulada de la direcció de carreteres de
Castelló ja que el consistori té pendent una reunió amb el seu
cap, Ignacio Suárez. L'inici de les obres de la rotonda depèn
d'aquesta trobada. 

“Des de Carreteres són un poc reticents però l'Ajuntament
de Benicarló està lluitant per aconseguir-lo. Pensem que per
als quasi 200 llocs de treball que tenim allí és primordial
comptar amb aqueixa infraestructura per motius evidents”, va
afirmar l'edil. Des que en el 2003 les instal·lacions comercials
obriren les seues portes, els accessos al centre es realitzen
des de camins provisionals, que no estan dins de les
normatives de Carreteres. De moment, i per anar avançant en
la tramitació administrativa, els tècnics de la gerència del
centre comercial treballen en la redacció d'un projecte per a
poder fer l'ampliació del recinte comercial que permetrà la
instal·lació de noves empreses. Però també aquestes obres
depenen de la construcció de la rotonda que permetrà l'accés
al centre comercial.

text NATÀLIA SANZ   foto JESÚS MAESTRO

PARALITZADA L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL PER LA FALTA D'ACCESSOS 

El passat 4 d'Agost de 2012 el Centre Excursionista
Serra d'Irta va organitzar una eixida nocturna amb Lluna
plena que va convocar a més de 50 participants de totes
les edats. 

Un any més el Centre Excursionista de Peníscola
juntament amb l'Ajuntament de Peníscola va organitzar una
eixida nocturna coincidint amb un cap de setmana de lluna
plena, o el més proper possible ja que el pleniluni va ser el dia
2 d'agost i l'excursió es va realitzar el dia 4. 

L'hora d'eixida estava programada a les 21:30 des de la
Pl. Constitució començant el recorregut més de cinquanta
persones entre xiquets i adults, passant per la Platja de Les
Vídues, per a poder contemplar el nucli antic de Peníscola
il·luminat, pujant posteriorment a Cerro Mar, fins als punt més
alt, deixant a un costat el monument del Sol. 

Posteriorment van baixar fins al camí de Sant Antoni,
pujant fins la cruïlla on hi ha una sendera per anar al “ Mas del
Senyor”. Per aquesta sendera ja es va començar a aprofitar
l’esplendor de la lluna plena que il·luminava el camí oferint
unes vistes i sensacions molt diferents a plena llum, això sí,
tots duien llanternes, doncs aquestes senderes en alguns dels
seus trams són molt pedregoses. Posteriorment van prendre el
desviament per a arribar a l'Ermita de Sant Antoni, per la part
de darrere. En l'ermita es van recuperar forces, es va realitzar
una menjadeta i la reagrupació dels participants, per a mitja

hora després emprendre el viatge de tornada que va finalitzar
sobre les 02:00 hores a la plaça Constitució. 

El recorregut pel paratge de la Serra d'Irta es va intentar
dur a un ritme que pogueren anar tots els participants junts i
així poder passar una bona vetllada en una nit magnífica i amb
una molt bona temperatura. L'harmonia entre tots els
participants va ser fenomenal, atés que l'objectiu principal de
fomentar l'esport en la naturalesa i la participació de tots els
esportistes que així ho desitgen va ser aconseguit. 

El Centre Excursionista Serra d'Irta de Peníscola, vol
agrair a tots els participants el civisme i el respecte per la
naturalesa que es va demostrar durant tota l'Excursió.

text JAVIER SOSPEDRA  foto FRANCISCO ARNAU

SENDERISME NOCTURN PER IRTA AMB LLUNA PLENA



Il·lusions!
El tafaner no s'ho podia creure i

va ficar el nas per la porta per
comprovar el que anunciava el rètol:
l'aparcament de la nova plaça del
Mercat (abans de la Constitució! O
la Constitució acaba sent un
mercat...) estava complet! Bestial!
Però no, o tampoc. Les estalactites
continuen amenaçant la integritat de
la xapa i clavar allí el cotxe és tan
car com abans. I mira que en
traurien de diners ara que tindrem
allí damunt el dimecres. Açò és
massa p'a la carabassa: no
solament tenim aeroports buits,
també museus, cases de cultura,
hospitals... i ara aparcaments! 

Subvencions a la cultura 
L'Ajuntament acaba de publicar

la nova ordenança per atorgar les
subvencions de cultura i, per cert,
entre els criteris que es valoraran
per concedir les subvencions no hi
ha ni l'ús del valencià ni el fet que
l'activitat en promoga el
coneixement o la normalització. Més
claret: cap criteri per afavorir la
presència de la llengua pròpia. És la
nostra cultura esta? Es tracta d'un
retall en el pressupost destinat a
promoure l'ús normalitzat del
valencià? Segueix l'Ajuntament les
directrius de la FAES, igual que a
Mallorca i a Galícia, en el sentit
d'arraconar les llengües
minoritzades de l'àmbit públic i
tornar-les invisibles als ulls dels
ciutadans? És una manera de
deixar fora de la convocatòria, de
facto, entitats més o menys
reivindicatives? Ja vorem, que diuen
els cegos.

I parlant de cultura 
No direu que no va tindre una

espurna d'humor, per dir-lo d’una
manera suau, qui va decidir
enganxar el cartell de BOUS/FOCS
a l'esquena de la pobra estàtua del
mariner, aquell bon home de pedra
que està allí al port tot descamisat, a
l'hivern pelant-se de fred i a l'estiu
torrant-se com una sardina, feta

instal·lar al port per José M. Febrer
Callís... però, home, es tracta d'una
escultura pública i probablement és
una mostra d'art i tot. Per a més inri,

ahir mateix, dijous, el retolet encara
penjava a l'esquena del bon home.
No es van atrevir a posar-li'l per
davant.

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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La brigada d'obres i serveis de
l'Ajuntament de Benicarló està
realitzant els senyals indicatius
que s'instal·laran en el municipi
per a arribar al nou centre de
salut. Segons va explicar l'edil de
policia i seguretat, Marcos Marzal,
quan es va obrir la tercera fase de
l'avinguda Corts Valencianes i es
va traslladar el centre de salut
d'ubicació, l'empresa va efectuar
la senyalització però faltava la
concreta del centre de salut. “Es
va passar per la comissió
informativa, es va remetre a la
brigada i ells van pensar a utilitzar
senyals reutilitzats, i portar-les a
terme des de la pròpia brigada”,
un treball que estan a punt
d'ultimar.

text  NATÀLIA SANZ

foto JESÚS MAESTRO

NOVES SENYALS
DE TRÀNSIT



Llibres en blanc
La Conselleria de Turisme,

Cultura i Esport, exemplar
defensora a boca plena de la cultura
i de l'eficiència com tots vostès
saben, deixa sense efecte la seua
Orde 21/2012, de 18 de juny per la
qual es convocaven ajudes per a
l’exercici d’activitats de les
associacions del sector del llibre.
Potser per deixar clar com ha actuat
durant tants i tants anys,
l'Administració de cultura plega
veles i retira les subvencions que
havien estat concedides,
suposadament, a càrrec d'uns
pressupostos que algú devia
supervisar. Ara resulta que l'actual
crisi econòmica, bla, bla, bla...
Recorden aquella màxima que deia
“Més llibres, més lliures”? Lliures ja
han demostrat que no ens volen i
massa preparats tampoc, per molt
que s'omplin també la boca amb la
qualitat de l'ensenyament. Només
cal estar mínimament al corrent de
les “incidències” que són
protagonistes en aquest inici de
curs. I no plegar ningú?

#lodimecresdelscollons
Ja ho tenim ací: la barbaritat s'ha

consumat, com escrivia el poeta, i
Benicarló ja munta el mercat del
dimecres entre la plaça central del
poble, escenari de celebrades
aparicions marianes, i l'avinguda del
poder bancari local... Així la gent hi
podrà entrar a demanar canvi. De
moment tenim cotxes i furgons per
damunt la plaça i el centre col·lapsat
(més col·lapsat) en dimecres, no
haurem d'esperar molt a trobar les
jardineres plenes de papers i
plàstics i les atraccions infantils
convertides en abocadors. I quan

plourà i mares i pares acudiran a
recollir els xiquets massivament
amb cotxe? 

Recuerdo de las fiestas

La foto de la tassa de vàter entre
els dos contenidors és segurament
la millor imatge que un podria tindre
per recordar les últimes festes
patronals. Brutícia i efusions
urinàries onsevol. Podria passar pel
remei donat per l'Ajuntament a la
falta de pixadors per a tots els qui
van amb la bufeta plena, que a
festes n'hi ha molts, massa, però no.
Tampoc no és un happening, una
intervenció artística inesperada de
cap artista local. Potser es tracta de
la protesta simbòlica d'un veí fart
que li pixen el brancal de casa... En
tot cas, si  no han de fer res per
canviar la proposta d'actes de l'any
que ve, nosaltres ja avancen que
enviarem aquesta foto al concurs
per seleccionar la imatge de coberta
del programa de festes. El vàter és
dels bons, eh? De Roca!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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Els edils amb dedicació exclusiva de
Benicarló es quedaran sense paga extra de
Nadal. Així ho ha anunciat l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, qui se
solidaritza així amb les retallades aplicades
en les nòmines dels funcionaris. Així, l'equip
de govern també retallarà la paga extra dels
edils alliberats, que són la responsable de
Benestar Social, Sarah Vallés, i el
d'Hisenda, José María Serrano. Domingo va
assegurar que no és de gust retirar una
paga extra als treballadors locals però
aquesta mesura ve determinada per una “llei
superior a l'ajuntament i hem de complir-la”.
D'altra banda, l'alcalde va anunciar que
esperarà que isca la nova llei estatal que
marcarà els salaris d'edils i alcaldes en
funció del nombre d'habitants de cada
població. “Probablement el meu m'ho pugen, però jo
renunciaré a aquesta pujada”, va indicar. Cal recordar que
Domingo és un dels alcaldes que menys cobra, amb 1800
euros bruts al mes i despeses com el cotxe i el telèfon del seu
compte. Per la seua banda, el regidor del Bloc Joan Manuel

Ferrer, va aprovar la mesura anunciada per Domingo
assegurant que “si als treballadors públics se'ls lleva la paga
extra, també és just que se'ls retire als edils”. Ferrer considera
que l'alcalde de Benicarló “ha de cobrar diners perquè és un
treball important”.

text i foto NATÀLIA SANZ

SENSE  PAGA EXTRA DE NADAL



M I S C E L · L À N I A

Un milió tres-centes mil raons

No és fàcil d'entendre. Els benicarlandos, gràcies a la
‘generositat’ d'un exalcalde, estem pagant de la nostra
butxaca la gestió d'una sèrie de centres socials que cada
vegada ofeguen més la nostra economia domèstica. Però
ací som així de generosos i com ens sobren els diners, els
regalem. La llegenda dels benicarlandos caduferos és
només un invent d’alguns veïns envejosos. I després ens
tracten d’insolidaris.

No sabem la raó però sembla que ens hem convertit en
la parenta pobra que no protesta mai, i quan ho fa, ho fa amb
la boqueta menuda no siga cas que de dalt s’enfaden, que
regala terrenys i edificis per a cobrir necessitats socials
comarcals, provincials i autonòmiques que hauria d’haver
cobert, des del primer moment, la nostra gran Generalitat
Valenciana amb el seu pressupost. I així ens va.

I una vegada més estos centres que fan una funció social
molt important, que haurien d’haver estat en nòmina de la
Generalitat, obligats a tenir una gestió municipal per
ineficàcia i desídia dels diversos governs municipals,
òbviament amb la complaença autonòmica (com que ja els

va bé), deixen de percebre les subvencions que els tocaria
per a poder funcionar. Això sí, els de gestió autonòmica no,,
òbviament!

I qui paga el rebre? Els ciutadans de Benicarló,
‘insolidaris de mena’, que han de cobrir amb la butxaca del
seus impostos, damunt signant crèdits fins que València
tinga diners per pagar, el milió tres-cents mil euros que la
Generalitat els deu. Gran insolidaritat la nostra!

Quans locals haurem de ‘cedir’ a les diferents
administracions ‘de gratis’ perquè ens adonem que les
coses així no funcionen. En fi, que no. Què no, què no volem
parlar-ne més, què n’estem farts que ens prenguen el pèl.
No, avui ens alegrarem, tal com van acordar els nostres
polítics locals al passat Ple, que ens vagen a netejar el solar
on posaran el col·legi nou i que Sant Gregori i Sant
Bartomeu, tornaran a ser festes locals. Visca el Pare Sant
Antoni! 
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DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

"No vull ser pesimista, però..."Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

SuperPanissola: per els responsables de la Comissió de Festes que han anat penjant els cridaners
rètols de “BOUS/PERILL/FOCS” durant aquestes passades festes. Ja no és que els fiquen allà on els rota
és que damunt no tenen ni la sensibilitat mínima per a pensar que, l’esquena de l’estàtua del Mariner, no
és el lloc adient per fer aquestes bretolades. Així anem demostra el nivell cultural d’alguns
benicarlandos... i dels responsables polítics que ho deixen fer.

CARXOFA I PANISSOLA

Dissabte 8

21.00 h 

Gala homenatge a Antonio Molina

amb Rafa Garcel i Miguel Molina.
Auditori. 
Preu: 10. 

Organitza: Faseo i Lobo
Producciones.laveubenicarlo@terra.es



M I S C E L · L À N I A

Un milió tres-centes mil raons

No és fàcil d'entendre. Els benicarlandos, gràcies a la
‘generositat’ d'un exalcalde, estem pagant de la nostra
butxaca la gestió d'una sèrie de centres socials que cada
vegada ofeguen més la nostra economia domèstica. Però
ací som així de generosos i com ens sobren els diners, els
regalem. La llegenda dels benicarlandos caduferos és
només un invent d’alguns veïns envejosos. I després ens
tracten d’insolidaris.

No sabem la raó però sembla que ens hem convertit en
la parenta pobra que no protesta mai, i quan ho fa, ho fa amb
la boqueta menuda no siga cas que de dalt s’enfaden, que
regala terrenys i edificis per a cobrir necessitats socials
comarcals, provincials i autonòmiques que hauria d’haver
cobert, des del primer moment, la nostra gran Generalitat
Valenciana amb el seu pressupost. I així ens va.

I una vegada més estos centres que fan una funció social
molt important, que haurien d’haver estat en nòmina de la
Generalitat, obligats a tenir una gestió municipal per
ineficàcia i desídia dels diversos governs municipals,
òbviament amb la complaença autonòmica (com que ja els

va bé), deixen de percebre les subvencions que els tocaria
per a poder funcionar. Això sí, els de gestió autonòmica no,,
òbviament!

I qui paga el rebre? Els ciutadans de Benicarló,
‘insolidaris de mena’, que han de cobrir amb la butxaca del
seus impostos, damunt signant crèdits fins que València
tinga diners per pagar, el milió tres-cents mil euros que la
Generalitat els deu. Gran insolidaritat la nostra!

Quans locals haurem de ‘cedir’ a les diferents
administracions ‘de gratis’ perquè ens adonem que les
coses així no funcionen. En fi, que no. Què no, què no volem
parlar-ne més, què n’estem farts que ens prenguen el pèl.
No, avui ens alegrarem, tal com van acordar els nostres
polítics locals al passat Ple, que ens vagen a netejar el solar
on posaran el col·legi nou i que Sant Gregori i Sant
Bartomeu, tornaran a ser festes locals. Visca el Pare Sant
Antoni! 
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Llibres en blanc
La Conselleria de Turisme,

Cultura i Esport, exemplar
defensora a boca plena de la cultura
i de l'eficiència com tots vostès
saben, deixa sense efecte la seua
Orde 21/2012, de 18 de juny per la
qual es convocaven ajudes per a
l’exercici d’activitats de les
associacions del sector del llibre.
Potser per deixar clar com ha actuat
durant tants i tants anys,
l'Administració de cultura plega
veles i retira les subvencions que
havien estat concedides,
suposadament, a càrrec d'uns
pressupostos que algú devia
supervisar. Ara resulta que l'actual
crisi econòmica, bla, bla, bla...
Recorden aquella màxima que deia
“Més llibres, més lliures”? Lliures ja
han demostrat que no ens volen i
massa preparats tampoc, per molt
que s'omplin també la boca amb la
qualitat de l'ensenyament. Només
cal estar mínimament al corrent de
les “incidències” que són
protagonistes en aquest inici de
curs. I no plegar ningú?

#lodimecresdelscollons
Ja ho tenim ací: la barbaritat s'ha

consumat, com escrivia el poeta, i
Benicarló ja munta el mercat del
dimecres entre la plaça central del
poble, escenari de celebrades
aparicions marianes, i l'avinguda del
poder bancari local... Així la gent hi
podrà entrar a demanar canvi. De
moment tenim cotxes i furgons per
damunt la plaça i el centre col·lapsat
(més col·lapsat) en dimecres, no
haurem d'esperar molt a trobar les
jardineres plenes de papers i
plàstics i les atraccions infantils
convertides en abocadors. I quan

plourà i mares i pares acudiran a
recollir els xiquets massivament
amb cotxe? 

Recuerdo de las fiestas

La foto de la tassa de vàter entre
els dos contenidors és segurament
la millor imatge que un podria tindre
per recordar les últimes festes
patronals. Brutícia i efusions
urinàries onsevol. Podria passar pel
remei donat per l'Ajuntament a la
falta de pixadors per a tots els qui
van amb la bufeta plena, que a
festes n'hi ha molts, massa, però no.
Tampoc no és un happening, una
intervenció artística inesperada de
cap artista local. Potser es tracta de
la protesta simbòlica d'un veí fart
que li pixen el brancal de casa... En
tot cas, si  no han de fer res per
canviar la proposta d'actes de l'any
que ve, nosaltres ja avancen que
enviarem aquesta foto al concurs
per seleccionar la imatge de coberta
del programa de festes. El vàter és
dels bons, eh? De Roca!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

LOCAL
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Els edils amb dedicació exclusiva de
Benicarló es quedaran sense paga extra de
Nadal. Així ho ha anunciat l'alcalde de
Benicarló, Marcelino Domingo, qui se
solidaritza així amb les retallades aplicades
en les nòmines dels funcionaris. Així, l'equip
de govern també retallarà la paga extra dels
edils alliberats, que són la responsable de
Benestar Social, Sarah Vallés, i el
d'Hisenda, José María Serrano. Domingo va
assegurar que no és de gust retirar una
paga extra als treballadors locals però
aquesta mesura ve determinada per una “llei
superior a l'ajuntament i hem de complir-la”.
D'altra banda, l'alcalde va anunciar que
esperarà que isca la nova llei estatal que
marcarà els salaris d'edils i alcaldes en
funció del nombre d'habitants de cada
població. “Probablement el meu m'ho pugen, però jo
renunciaré a aquesta pujada”, va indicar. Cal recordar que
Domingo és un dels alcaldes que menys cobra, amb 1800
euros bruts al mes i despeses com el cotxe i el telèfon del seu
compte. Per la seua banda, el regidor del Bloc Joan Manuel

Ferrer, va aprovar la mesura anunciada per Domingo
assegurant que “si als treballadors públics se'ls lleva la paga
extra, també és just que se'ls retire als edils”. Ferrer considera
que l'alcalde de Benicarló “ha de cobrar diners perquè és un
treball important”.

text i foto NATÀLIA SANZ

SENSE  PAGA EXTRA DE NADAL



Il·lusions!
El tafaner no s'ho podia creure i

va ficar el nas per la porta per
comprovar el que anunciava el rètol:
l'aparcament de la nova plaça del
Mercat (abans de la Constitució! O
la Constitució acaba sent un
mercat...) estava complet! Bestial!
Però no, o tampoc. Les estalactites
continuen amenaçant la integritat de
la xapa i clavar allí el cotxe és tan
car com abans. I mira que en
traurien de diners ara que tindrem
allí damunt el dimecres. Açò és
massa p'a la carabassa: no
solament tenim aeroports buits,
també museus, cases de cultura,
hospitals... i ara aparcaments! 

Subvencions a la cultura 
L'Ajuntament acaba de publicar

la nova ordenança per atorgar les
subvencions de cultura i, per cert,
entre els criteris que es valoraran
per concedir les subvencions no hi
ha ni l'ús del valencià ni el fet que
l'activitat en promoga el
coneixement o la normalització. Més
claret: cap criteri per afavorir la
presència de la llengua pròpia. És la
nostra cultura esta? Es tracta d'un
retall en el pressupost destinat a
promoure l'ús normalitzat del
valencià? Segueix l'Ajuntament les
directrius de la FAES, igual que a
Mallorca i a Galícia, en el sentit
d'arraconar les llengües
minoritzades de l'àmbit públic i
tornar-les invisibles als ulls dels
ciutadans? És una manera de
deixar fora de la convocatòria, de
facto, entitats més o menys
reivindicatives? Ja vorem, que diuen
els cegos.

I parlant de cultura 
No direu que no va tindre una

espurna d'humor, per dir-lo d’una
manera suau, qui va decidir
enganxar el cartell de BOUS/FOCS
a l'esquena de la pobra estàtua del
mariner, aquell bon home de pedra
que està allí al port tot descamisat, a
l'hivern pelant-se de fred i a l'estiu
torrant-se com una sardina, feta

instal·lar al port per José M. Febrer
Callís... però, home, es tracta d'una
escultura pública i probablement és
una mostra d'art i tot. Per a més inri,

ahir mateix, dijous, el retolet encara
penjava a l'esquena del bon home.
No es van atrevir a posar-li'l per
davant.

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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La brigada d'obres i serveis de
l'Ajuntament de Benicarló està
realitzant els senyals indicatius
que s'instal·laran en el municipi
per a arribar al nou centre de
salut. Segons va explicar l'edil de
policia i seguretat, Marcos Marzal,
quan es va obrir la tercera fase de
l'avinguda Corts Valencianes i es
va traslladar el centre de salut
d'ubicació, l'empresa va efectuar
la senyalització però faltava la
concreta del centre de salut. “Es
va passar per la comissió
informativa, es va remetre a la
brigada i ells van pensar a utilitzar
senyals reutilitzats, i portar-les a
terme des de la pròpia brigada”,
un treball que estan a punt
d'ultimar.

text  NATÀLIA SANZ

foto JESÚS MAESTRO

NOVES SENYALS
DE TRÀNSIT



OPINIÓ LOCAL
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Dos-cents llocs de treball que es podrien ampliar al
mig centenar més. És el potencial del centre comercial
Costa Azahar, que estudia ampliar la seua superfície per a
poder captar nous inversions que es vulguen instal·lar en
el recinte comercial. 

L'objectiu de la gerència, dirigida per l'empresa Floirac, és
convertir el Costa Azahar en el centre comercial per
excel·lència del nord de la província de Castelló, un
enclavament particularment desèrtic per als compradors.
Pedro López, regidor d'Urbanisme de Benicarló, va
puntualitzar que “actualment existeix un buit entre Tortosa i
Castelló. Nosaltres tenim moltes visites de ciutadans de fora
de Benicarló, com és el cas de Càlig, Sant Jordi, i Cervera que
van a parar al centre comercial, pel que volem oferir un bon
servei amb la finalitat de continuar sent un referent en la
comarca”. El problema, no obstant això, són els accessos al
centre. I d'ells depenen que diferents empreses s'instal·len en
ell ja que segons va confirmar López, “es tracta d'empreses de

molt renom que volen establir-se a Benicarló però ens posen
com condició sine qua non la construcció de la rotonda” que
permetria un accés legalitzat a les instal·lacions. De moment,
la pilota està en la teulada de la direcció de carreteres de
Castelló ja que el consistori té pendent una reunió amb el seu
cap, Ignacio Suárez. L'inici de les obres de la rotonda depèn
d'aquesta trobada. 

“Des de Carreteres són un poc reticents però l'Ajuntament
de Benicarló està lluitant per aconseguir-lo. Pensem que per
als quasi 200 llocs de treball que tenim allí és primordial
comptar amb aqueixa infraestructura per motius evidents”, va
afirmar l'edil. Des que en el 2003 les instal·lacions comercials
obriren les seues portes, els accessos al centre es realitzen
des de camins provisionals, que no estan dins de les
normatives de Carreteres. De moment, i per anar avançant en
la tramitació administrativa, els tècnics de la gerència del
centre comercial treballen en la redacció d'un projecte per a
poder fer l'ampliació del recinte comercial que permetrà la
instal·lació de noves empreses. Però també aquestes obres
depenen de la construcció de la rotonda que permetrà l'accés
al centre comercial.

text NATÀLIA SANZ   foto JESÚS MAESTRO

PARALITZADA L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL PER LA FALTA D'ACCESSOS 

El passat 4 d'Agost de 2012 el Centre Excursionista
Serra d'Irta va organitzar una eixida nocturna amb Lluna
plena que va convocar a més de 50 participants de totes
les edats. 

Un any més el Centre Excursionista de Peníscola
juntament amb l'Ajuntament de Peníscola va organitzar una
eixida nocturna coincidint amb un cap de setmana de lluna
plena, o el més proper possible ja que el pleniluni va ser el dia
2 d'agost i l'excursió es va realitzar el dia 4. 

L'hora d'eixida estava programada a les 21:30 des de la
Pl. Constitució començant el recorregut més de cinquanta
persones entre xiquets i adults, passant per la Platja de Les
Vídues, per a poder contemplar el nucli antic de Peníscola
il·luminat, pujant posteriorment a Cerro Mar, fins als punt més
alt, deixant a un costat el monument del Sol. 

Posteriorment van baixar fins al camí de Sant Antoni,
pujant fins la cruïlla on hi ha una sendera per anar al “ Mas del
Senyor”. Per aquesta sendera ja es va començar a aprofitar
l’esplendor de la lluna plena que il·luminava el camí oferint
unes vistes i sensacions molt diferents a plena llum, això sí,
tots duien llanternes, doncs aquestes senderes en alguns dels
seus trams són molt pedregoses. Posteriorment van prendre el
desviament per a arribar a l'Ermita de Sant Antoni, per la part
de darrere. En l'ermita es van recuperar forces, es va realitzar
una menjadeta i la reagrupació dels participants, per a mitja

hora després emprendre el viatge de tornada que va finalitzar
sobre les 02:00 hores a la plaça Constitució. 

El recorregut pel paratge de la Serra d'Irta es va intentar
dur a un ritme que pogueren anar tots els participants junts i
així poder passar una bona vetllada en una nit magnífica i amb
una molt bona temperatura. L'harmonia entre tots els
participants va ser fenomenal, atés que l'objectiu principal de
fomentar l'esport en la naturalesa i la participació de tots els
esportistes que així ho desitgen va ser aconseguit. 

El Centre Excursionista Serra d'Irta de Peníscola, vol
agrair a tots els participants el civisme i el respecte per la
naturalesa que es va demostrar durant tota l'Excursió.

text JAVIER SOSPEDRA  foto FRANCISCO ARNAU

SENDERISME NOCTURN PER IRTA AMB LLUNA PLENA
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Ja se’m fa una mica pesat haver de
tornar a parlar de festes quan ja fa
gairebé dues setmanes que s’han
acabat. Però si el tema de la setmana
passada van ser les festes, m’hauré
de posar i començar a parlar del tema
de la setmana passada que, com no
podia ser d’una altra manera, va ser
un resum dels actes finals de festes.
Jo m’ho he llegit tot amb paciència
perquè ha hagut molts d’actes que
m’he perdut i així m’assabento
d’algunes coes que no sabia. El que
m’ha quedat clar és que el gran
triomfador de les festes ha estat el
botelló que, segons que he vist,
buscant, es podria definir com la
ingesta, presumptament excessiva,
realitzada fora dels locals d'oci
autoritzats i domicilis particulars, de
begudes espirituoses adquirides en
grans superfícies comercials i de
vegades acompanyada del consum
d'altres substàncies estupefaents la
obtenció de les quals constitueix un
delicte. Jo no sé si no es podria fer
més per tal d’evitar el lamentable
espectacle de veure menors d’edat als
quals qualsevol carrer se’ls fa estret.
Potser no seria tan difícil fer una mena
de controls al mateix lloc on es fan
aquests magnes esdeveniment,
demanant documentació i requisar la
beguda als que siguen menors d’edat.
Però es veu que tothom està content
perquè no ha passat res o ha passat
menys del que les nostres autoritats
s’esperaven, així que tot un èxit. Fins
i tot les concentracions ocasionades
pel botelló.

Dues vaques mortes. L’alcalde fa
ús del dit acusador i apunta
directament a un veí nostre que diu
que li volia prendre la vara d’alcalde.
Qui serà? Jo estic tot intrigat i ja fa
dies que miro a tots els meus veïns
amb recel perquè no me’n recordo de
tots els que han estat cap de llista a
les eleccions. En qualsevol cas, tot
això no fa més que demostrar que
encara ens falta prou per a
considerar-nos civilitzats del tot.

Sense anar més lluny, aquesta tarde
ha vist que a la televisió que paguem
entre tots han ofert, en directe, tot un
recital de tortura, sang i mort de sis
animals més grans que aquestes
dues vaques. Però aquests els han
matat amb tota la intenció, amb
premeditació i entre els aplaudiments
d’uns autoanomenats “el respetable”. I
no passa res. La tele xorrava sang
però com és una tradició, tothom ens
hem d’empassar la vergonya d’haver
d’aguantar-ho. En fi. Segueixo.
Llegeixo que el dia de la gran soltada
de vaques va haver una musclada
popular de la que es van repartir dues
mil racions... de clòtxines. Per què a
una musclada no es reparteixen
“musclos”? Això de les clòtxines jo ho
he vist al supermercat del senyor
Roig, però no al mercat, on es diuen
musclos. També hem d’empassar-nos
les clòtxines? Què serà el següent les
quereilles, les lletugues o el bachocó? 

Més coses. Anem a vore, senyora
Garcia, necessito que algú m’ho
explique perquè no ho entenc.
Desfilada de farolets de meló de
moro. Fantàstic. Un dels actes amb
més èxit de les festes. Però resulta

que, segons vostès, els xiquets
anaven amb un farolet realitzat amb...
meló d’Alger! Clar, deu ser perquè a la
capital d’Algèria deuen viure moros,
perquè sinó no m’explico aquesta
aparent contradicció. Ara només
faltaria que el regidor d’agricultura,
llaurador ell, ens digués en la seua
línia taruguil (paraula nova, inventada
per mi que es podria definir com
“relatiu al tarugo”), que el concurs o
desfilada és “de farolets de sandia”. 

Què, senyora Garcia, aquesta
setmana tenia a tots els col·laboradors
de vacances? Només la incansable
senyoreta Sanz i els penosos i
repetitius del futbol han fet la seua
feina. Tots els altres, a descansar, que
estem en festes i no siga cas que ens
escaldem. No s’hagués pogut fer una
setmaneta de descans? Més tenint en
compte la basca que ens ha fet
aquests dies passats i que no ens
permetia obtenir el merescut repòs.
Però no, els de sempre a pencar. Al
final els hauré de donar la raó als del
futbol i agafar-me vacances, com fan
ells, quan s’acaba la temporada.      

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

text EL LECTOR

Les obres de la depuradora de
Benicarló no es reprendran fins que el
consell no reba el fons de rescat del
govern central. Així ho va indicar
l'alcalde, Marcelino Domingo, a
requeriment del grup municipal
socialista qui va preguntar sobre quan
es reprendran les obres de la
infraestructura. Domingo va assegurar
que l'Ajuntament de Benicarló ho
desconeix i va explicar que segons els
ha informat la consellera, “estan
esperant al fons de rescat per a poder
pagar i iniciar els terminis”. I és que el
grup socialista en l'Ajuntament de
Benicarló va reclamar al govern
municipal que pressionara a l'autonòmic
perquè es reprenguen prompte les
obres de construcció de l’EDAR. Xaro
Miralles, portaveu socialista, va recordar
que els benicarlandos “paguen en els
seus rebuts el cànon de sanejament des
de 1995 i encara manquen d'aquest
servei”. És per això que es va preguntar
“en què s'ha gastat la Generalitat tots els diners recaptats amb
els rebuts de l'aigua”?. La socialista va recordar que “estem
incomplint des de fa molts anys la normativa europea, hem
perdut totes les subvencions” i fins i tot s'ha guanyat una
denúncia per part de la Unió Europea “perquè una ciutat com
Benicarló de 26 mil habitants no pot estar sense depuradora i
considere que és un tema prioritari”. Miralles va instar a
l'alcalde a “seguir molt atentament el tema” amb la finalitat
d'aconseguir “que les obres s'executen el més ràpidament
possible. No podem continuar llençant aigües brutes al mar, és

un problema prioritari i un municipi turístic com Benicarló ha de
tenir una EDAR i més, quan la tenim pagada”, va concloure. 

Per la seua banda l'alcalde va recordar que l'ajuntament ha
complit portant a terme la tramitació oportuna. “Es van pagar
els terrenys que calia obtenir per a construir l’EDAR i es van
posar a la disposició del Consell. L'obra es va iniciar i ara està
parada. S'han fet totes les gestions pertinents perquè es
reprenguen els treballs, però el que no anem a fer és posar els
diners de les arques municipals, perquè tampoc podem fer-lo”,
va assegurar.

text i fotos NATÀLIA SANZ 

ESPERANT EL RESCAT PER A CONTINUAR LES OBRES DE LA DEPURADORA
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló està disposat a reclamar els 700.000 euros que
el govern central va comprometre per a frenar la regressió de
la costa nord. Representants de l'Ajuntament de Benicarló els
reclamaran aquest mes davant el Ministeri de Medi ambient,
segons va assegurar l'edil de Medi ambient i Urbanisme de
l'ajuntament de Benicarló, Pedro López, qui va recordar que
l'executiu local va sol·licitar una reunió amb costes i està a
l'espera que la concedisquen. “Volem poder deixar clara la
situació de la costa nord, i com actuar enfront de la regressió,
per la qual cosa necessitem poder disposar dels 700.000
euros que ens van fixar i així parlar de les mesures de la
regressió”, va explicar López. En aquest sentit l'edil va
recordar que l'estudi elaborat pel ministeri, en el qual es
contemplaven treballs d'emergència, hi ha preus de
determinades actuacions que consideren podrien rebaixar-se
substancialment. A aquesta conclusió es va arribar després de
l'estudi detallat del treball ministerial, realitzat per l'executiu
local, veïns i tècnics com el catedràtic de dinàmica marina de
la Universitat Jaume I, Diego López. 

La visita dels polítics benicarlandos a Madrid també servirà
per abordar la memòria valorada del passeig sud que s'està
executant en l'actualitat. López va anunciar que el consistori
ha pogut saber que el document que contempla el primer tram
es troba molt avançat. És per això que el consistori insistirà
perquè en l'els pressupostos centrals del pròxim any s'incloga
l'execució d'aquest tram, el qual discorre per davant del
parador de turisme. “És una zona àmplia que agrairia una
plazoleta davant i seria una manera d'evitar haver d'anar cada
dos per tres a netejar perquè està feta un desastre. Ens
serviria per a potenciar la nostra costa de cara al turisme”, va
assenyalar l'edil d'Urbanisme. De fet, la situació d'aquesta
zona ha estat motiu de queixa per part dels veïns. “Hi ha de
tot, gent drogant-se, animals morts… vam intentar no deixar
descurada aqueixa zona però resulta complicat. Precisament,
abans de l'estiu, la desbrozadora va passar per allí i ho va
netejar però continua igual i amb l'arribada de les pluges de
seguida creixen les herbes i les canyes”, va concloure.

text i foto NATÀLIA SANZ

RECLAMARAN LES ACTUACIONS EN LA COSTA NORD I EL PASSEIG SUD 

A l'estudi elaborat pel ministeri, hi ha preus que

podrien rebaixar-se substancialment.

Aquest cafè amb gel té el gust dels darrers moments.
Ella remena suaument el got on encara els glaçons tenen
una consistència important. A poc a poc, aquelles peces
de gel s’aniran dissolent, com s’ha dissolt aquest estiu
que ja s’acaba. Ell se la mira mentre ella continua
perduda en el procés de descomposició dels glaçons i
pensa en què deu estar pensant i la recorda estesa al sol,
plàcida, i  ballant plena de força   i tendresa els dies de
festa i  esclatant de plaer en els combats dolcíssims dels
cossos i...

Ha estat un estiu bonic.
Sí. Però ara...
Ella no diu res. Mira a la taula del costat on un home

menja un entrepà amb ganes, quasi amb pressa i
consulta quina hora és. Encara falta quasi mitja hora. La
veu anuncia l’arribada imminent del tren que va en
direcció contrària al seu destí immediat, al seu futur incert
que ara ja està a punt de començar. Són, certament, els
darrers moments de l’estiu, de les vacances viscudes
amb ell, intensament. Però ara ja els toca viure aquests
darrers moments. I sobtadament s’imagina com un
personatge d’una narració de la Mercè Rodoreda. Tot
coincideix: una estació de tren, els dos asseguts en el bar
menjant o bevent alguna cosa i sentint com els minuts
passen a poc a poc però inexorablement, la certesa d’un
final i la incertesa del futur. I el nus a la gola que fa difícil
parlar i que empeny al repàs dels moments més càlids de
tot aquest grapat de dies compartits.

Segur que no et deixes res?
No, em sembla que no. Ho he repassat tot tres o

quatre vegades.
Està bé.

I ara què faràs?
No ho sé. Suposo que enyorar-te.

I el nus a la gola es fa més intens. Com si unes
mans poderoses la volguessin escanyar. Ella mira de nou
el got i s’adona que el gel quasi s’ha desfet del tot. En fa
un glop llarg i mira de nou l’home de la taula del costat
–que ja s’ha acabat l’entrepà i ara es pren un cafè- i
consulta el rellotge. No n’hi havia un,abans, de rellotge en
aquesta estació?Si no ve amb retard, només falten dotze
minuts perquè el tren arribi. Busca el bitllet per confirmar
el número de vagó i de seient que li toca.

- Potser que anem sortint...
Ella fa el darrer glop del cafè amb gel i deixa

suaument la copa  a la taula. Aquest és el darrer glop d’un
estiu que ha tingut una força especial, que ha omplert de
sol la seva ànima, una ànima que venia de passejar
llargament per la tristesa i el desconcert.  Mentre ell
s’acosta a la barra per pagar ella arrossega la maleta fora
de la quadrícula imperfecta de taules i l’espera. El
moviment de passatgers que ocupen un lloc a l’andana
comença a ser important. Sense dir res, avancen per
l’andana  perquè calculen que el seu vagó és un dels
primers.  

Per Nadal vindràs?
Ja et vaig dir que no ho sé, que ara no ho puc saber,

que ja t’ho diré. M’agradaria molt però...
El tren, encara lluny de l’estació, es fa present.

Només queden els darrers moments dels darrers
moments per confondre petons, llàgrimes i desitjos de
retrobades,.

I quan ella ja ha pujat al tren, es miren per darrera
vegada i just quan comencen a tancar-se les portes ella li
diu:

Ha estat un estiu molt bonic.

Cafè d’estiu (I 6)
text  JOAN HERAS

Fronteres
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EL TEMA ESPORTS

Sense adonar-nos, ja ha
arribat el mes de setembre. Per a
molts ara és realment quan
comença l’any, i no el dia u de
gener. Per motius que ara mateix
desconec, el mes d’agost està
considerat inhàbil a molts efectes
i sembla com si fos un oasi enmig
de l’habitual activitat quotidiana.
Clar, un oasi segons per a qui,
perquè hi ha molta gent que viu
gràcies al que treballa al mes
d’agost i adjacents. El mes
d’agost ens porta moltes coses,
com ara el començament del curs
escolar, la tornada a la rutina i a
la vida ordenada i metòdica, i a la
no anomenada per ningú costera
de setembre, que és molt més
empinada que la del gener.
Tradicionalment el setembre
també ens porta el començament
de la nostra lliga de futbol, la lliga
dels nostres estellats però que
tant ens agrada i ens fa patir. Perquè això si que és patir i no
veure com vint-i-dos privilegiats corren (o no) al darrere d’una
pilota assegut còmodament a la butaca de casa amb una
cervesa ala mà i una bossa de papes a l’altra. No, no és el
mateix. El que té mèrit és pujar els diumenges al nostre camp
municipal del camí vell de Càlig i gaudir i patir amb l’equip que
porta els colors del nostre poble. Per això, diumenge passat,
dia dos de setembre, va començar la nostra lliga, la bona, la
que ens fa sentir i veure en directe què és això del futbol.
Incomprensiblement, el primer partit es va jugar a casa i no al
camp del Massamagrell com jo havia anunciat i pronosticat la
setmana passada. Per sort, un mal amic em va trucar a les
cinc i mitja per a dir-me que en deu minuts em passaria a
buscar per a gaudir de l’espectacle. Jo no sabia de què em
parlava perquè dins del meus plans per al diumenge de tarde,
no hi havia una alta alternativa que contemplar el pas del
temps i de la vida des del sofà de casa meua i apurant els
darreres dies de gratuïtat d’un cabàs de cadenes del canalplús
que no sé quin dia les tornaran a posar de pagament y ja no
les podré veure perquè no penso gastar-me més diners. Vaig
vore com els meus plans es fonien com un formatge a la
brasa, i allà que me’n vaig anar, a complir amb la meua
obligació i afició, el meu compromís amb el meu club de
sempre. Allà dalt, tot seguia com sempre, que si dóna’m un
parell de numerets per a la rifa, que si no cal que m’ensenyes
el carnet que jo ja sé que eres soci, etc. L’incombustible
Palanques ha tornat a fer una cosa inqualificable en forma de
fulls de paper que un faller definiria com a “llibret”, però que jo
no li dono ni la categoria de prospecte. A la primera pàgina ens

fa cinc cèntims de l’equip que ens visita i diu que és “de la
Huerta Norte”. Automàticament, i com si un invisible resort es
guies la mà, vaig deixar allò damunt la taula on l’havia trobat i
vaig pensar tantes coses que ara mateix no puc reproduir
perquè la meua memòria selectiva les ha esborrat del meu
cervell. Vaig ocupar el meu variable lloc i em vaig disposar a
gaudir de l’espectacle. Domini total dels nostres, mentre que
els “huertanos” (es diu així, Palanques?) es van dedicar tot el
partit a especular i a veure-les vindre. Vam tindre algunes
ocasions, però no vam saber acabar les jugades. Es veu que
a les nostres files hi havia algues absències destacables i
algunes presències difícilment justificables. No vull parlar de
jugadors perquè encara no els conec i contínuament he
d’estar preguntant “eixe qui és?”. Però al final els reconeixeré
a gairebé tots. Que si dos d’Orpesa, que si un de Salamanca,
que si un de la Pampa, que si tres d’Alcalà, que si el parent de
no sé qui... Em fa l’efecte, des de la meua supina ignorància,
que l’alineació potser era manifestament millorable, però
m’estimo més seguir veient el nostre equip i a vore com van
les coses. De moment, confiança absoluta en la plantilla i estic
segur que si es fan les coses ben fetes, el resultat serà
l’esperat que per a mi es pot resumir en aconseguir la
permanència d’una manera sobrada i sense patir gens i
gaudint de magnífiques tardes de futbol. El resultat final, zero
a zero, no va fer justícia al que es va vore al terreny de joc.
Però com va dir aquell, no hem començat perdent. A més a
més, vaig gaudir al llarg de tot el partit de la companyia de dos
aficionats que em van amenitzar l’espectacle d’una manera
notable.     

TRET DE SORTIDA
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

“pròximament se sol·licitarà la neteja
del solar on va situada l'escola”. Pel
que fa a la construcció del col·legi,
Domingo va indicar que es traslladarà
a València per a reunir-se amb la
consellera d'Educació. És per això
que la portaveu socialista va lamentar
públicament el retard en la
construcció del col·legi, més quan els
propietaris del sector 7 “sí que han
hagut de sufragar el cost
d'urbanització perquè existia un
interès general de construir una
escola”. 

A aquest dispendi abonat pels
ciutadans en temps de crisis cal
sumar els 20.000 euros anuals que el
consistori està pagant per utilitzar el
solar que ocupen les aules

prefabricades del col·legi en
l'actualitat, una quantitat que s'ha
reclamat al Consell, però que un any
després segueix sense dir res. La
portaveu socialista va insistir que el
consistori ja va cedir els terrenys del
col·legi al gener de 2010 i va dubtar
que el trasllat de l'alumnat al nou
edifici puga efectuar-se durant la
Setmana Santa de 2013, com ha
anunciat en repetides ocasions
l'alcalde. Domingo va insistir que es
tracta d'un “col·legi prefabricat o de
nova planta i quan vinguen ho faran
per a muntar-lo. La constructora està
treballant en aquesta fabricació i quan
ho tinguen, vindran”. A més, el primer
edil va recordar que quan el consistori
es va reunir amb els veïns del sector
7 “el compromís que es va signar és
que l'obra del sector 7 es trauria a
licitació quan es licitarà el col·legi i

l'equip de govern no ha enganyat a
ningú”, va indicar. 

CALENDARI DE FESTES
LOCALS 

Finalment, el ple de l'Ajuntament
de Benicarló ha designat les festes
locals per a 2013 , que seran el 9 de
maig, festivitat de Sant Gregori i el 24
d'agost, celebració de Sant Bartomeu.
A més, com festes escolars per al curs
2012-2013 s'han destinat als dies 2
novembre i 7 desembre de 2012 i 18
de març de 2013, tal com es va
aprovar en el consell escolar. Queda
pendent la sol·licitud realitzada des
del consistori a la Generalitat,
demanant que estudíe la possibilitat
de canviar el dilluns festiu de San
Vicente al 17 de gener, festivitat de
Sant Antoni.

ve de la pàgina anterior

No vull parlar de jugadors perquè encara no els conec i contínuament he d’estar
preguntant “eixe qui és?”.
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suposa per al govern local”. la
socialista va concloure recordant que
els centres socials de Benicarló “no
poden cobrir les baixes tot i tenir llista
d'espera, i en casos com el Centre de
dia “ 9 d'octubre” s'han vist obligats a
postergar l'ampliació de 8 a 16
usuaris, fins que no reben els fons
necessaris”. 

…I NETEJARAN EL SOLAR DEL
COL·LEGI 

I d'un ple amb poc contingut polític
cal destacar l'anunci fet per l'alcalde
de Benicarló. Així malgrat que és
lamentable fer una notícia d'aquest
fet, per la poca transcendència que té,
és dels escassos anuncis que tenim
sobre la construcció del nou CEIP
Ángel Esteban. Així, Marcelino
Domingo va confirmar que l'arquitecte
de l'obra s'ha posat en contacte amb
l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de
Benicarló per a indicar que

ve de la pàgina anterior

Els joves jugadors del Club de Tennis Benicarló,
Gerard Guimerá, Iratxe Serrat i Joanna del Salvador
segueixen sumant èxits en els tornejos organitzats a
Castelló, Vinaròs i Benicarló. 

Gerard, en la categoria benjamí, s'ha col·locat com el
millor jugador de la província, al vèncer en els dos
tornejos que ha jugat, en les instal·lacions de Benicarló

i Castelló. 
Iratxe està millorant els seus resultats, en la categoria

aleví, al quedar finalista en els dos tornejos abans citats,
cosa que l’ha col·locat en la quarta posició dins del
rànquing provincial, malgrat ser el seu primer any en
aquesta categoria. 

Joanna es va proclamar campiona del grup B de
benjamins, en el torneig disputat en el Club de Tennis
Vinaròs, mostrant una millora en el seu joc pel que fa al
que realitzava a inicis de l'estiu.

text i foto VICENT FERRER

Tennis: Gerard, Iratxe y Joanna continuen amb èxit

El passat dia 4 al port esportiu de Benicarló, es va
presentar el nou espònsor del Castell de Peníscola-
Benicarló, per a la temporada que està a punt de
començar. L'Estació Nàutica Benicarló Peníscola, que
agrupa a empresaris turístics d'ambdues poblacions, serà
un nou patrocinador de l'equip del Baix Maestrat. A l'acte
de presentació van estar el president del club, Juan
Manuel Vizcarro; el president de l'Estació Nàutica,
Francisco Javier Ribera; i l'alcalde de Benicarló,
Marcelino Domingo. 

El responsable del nou espònsor ha indicat, “som uns
col·laboradors interessats, perquè l'equip va a viatjar a
diversos punts d'Espanya i amb ells pretenem donar a
conèixer a aquesta Estació Nàutica com destinació turística i
com portaveu de l'oferta de la nostra comarca. La nostra
col·laboració, a més d'econòmica, serà en la prestació de
serveis a la plantilla per part dels establiments que formen
l'Estació Nàutica”. Va acabar desitjant èxit a l'equip i que en el
futur ascendisca a la màxima categoria. 

Per la seua banda l'alcalde benicarlando, gran afeccionat a

aquest esport, va recordar les reunions prèvies per a la
formació del nou club del que espera una bona campanya
esportiva i que aconseguisca el que indica el president
Vizcarro, primer mantenir la categoria, després ja es veurà. 

Per a finalitzar el president del club va presentar oficialment
als dos nous integrants de la plantilla, que ja van jugar
dissabte passat contra el Playas de Castellón, Diego Blanco i
Marc Areny, que la passada temporada, amb els seus gols,
van ajudar a l'ascens a la Primera Divisió al Sala 5 Martorell.

text i foto VICENT FERRER

L’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola nou espònsor 
del Castell de Peníscola-Benicarló de Futbol Sala

Gerard, en la
categoria benjamí,
s'ha col·locat com el
millor jugador de la
província.
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L’ajuntament de Benicarló, en un Ple buit de continguts,
celebra sessió plenària ordinària amb només dos punts, dos,
en l'ordre del dia. Un per a solucionar tràmits administratius i
altre per aprovar el calendari escolar i de festes locals...
però, aleshores, salta a la palestra informativa la moció
presentada pel grup municipal socialista demanant que el
Consell pague, d’una vegada, el deute que té amb
l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats): 1.300.000 euros. Lamentable, trist i patètic.

L’OACSE S’OFEGA 
El ple de l'ajuntament de Benicarló ha aprovat una moció

que insta al consell a pagar el deute que té amb els centres
socials de la ciutat. És l'últim pas donat pel consistori per a
intentar solucionar la greu situació en la qual es troba
l’OACSE, ofegat pels deutes provocats pels impagaments de
la Generalitat. La moció va ser presentada pel grup municipal
socialista i va comptar amb el suport unànime de la resta de
formacions polítiques amb representació municipal. I és que
segons va puntualitzar l'alcalde, Marcelino Domingo, el

consistori s'ha vist obligat a realitzar, de nou, aquest mes,
“un esforç extraordinari per a poder mantenir-lo en
funcionament. No és just que ens toque als benicarlandos
pagar uns recursos que no són únicament per als
benicarlandos”. En aquests moments el deute del consell
amb l'ajuntament de Benicarló és d’1'3 milions d'euros. Xaro
Miralles, portaveu del grup municipal socialista, va recordar
que el consistori ha hagut de realitzar fins al moment dues
operacions de crèdit de 200.000 i 60.000 euros per a poder
afrontar el pagament de les nòmines dels empleats d’aquest
organisme. 

La socialista va assegurar que el consistori “no pot seguir
sostenint sense subvencions tots els centres que l’OACSE
gestiona com són la residència el Collet, els habitatges
tutelats de Sant Francesc, el centre geriàtric assistencial, i el
centre de dia 9 d'octubre, que sumen en total 131 usuaris i
quasi 100 empleats”. A les nòmines dels treballadors, va
sostenir Miralles, cal afegir el deute als proveïdors, “la
majoria empreses i comerços de Benicarló, als quals no es
paga des de febrer i que estan suportant la ineficàcia del
govern de la Generalitat amb la conseqüent repercussió que

text REDACCIÓ

Organisme sense aire

El passat 25 d'agost, dintre de la programació de les
Festes Patronals, es va celebrar en diversos carrers del
Polígon Industrial “El Collet”, una nova prova de les Escoles
Provincials de Ciclisme. Prova organitzada pel club Ciclista
Esports Balaguer de la nostra ciutat.

Cada participant va rebre, al final de les proves, una peça
ciclista de la marca Orbea, donada per aquesta marca de
bicicletes, a més de refrescs per a sufocar la set, donada la
forta calor durant el desenvolupament de la gimcana i la
carrera. 

Els ciclistes del club organitzador van aconseguir diversos
triomfs i van lluitar en totes les proves que van disputar, sent
aquestes les seves classificacions:

Promeses primer any, Judith Mulet, 1a gimcana i 4a
carrera.

Promeses segon any, Izan Monroig, 4a gimcana i 2n
carrera.

Principiants primer anyo, Marcos Alonso, 1a gimcana i 2n
carrera.

Principiants 2º any, Pau Ots, 6é gimcana i 6é carrera.
Alevins segon any, Isabel Balaguer, 6a gimcana y 7a

carrera.
Infantil primer any, Sara gimcana, 1a carrera.

text i foto VICENT FERRER

El Club Ciclista Balaguer aconsegueix tres primers llocs 
en la prova de las Escoles Provincials de Ciclisme

Dilluns 17

20.15 h Conferència "El ioga i els seus
beneficis". 

Dimecres 19

20.15 h Conferència "El sender del Ioga". 

Divendres 21

20.15 h Conferència "L'equilibri de l'energia
i les teràpies naturals". 

Auditori. 
Organitza: Ioga Sanátana Dharma.
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Portell de Morella-Assuévar
El diumenge 12 d'agost, en el Cor Da Capo, vam tenir

l'oportunitat de ser partícips de les festes patronals de dos
pobles de la nostra província. Pel matí, vam anar cap al
Portell de Morella, on vam participar a la missa major
celebrada en honor dels seus patrons: Sant Tomàs, Sant Roc
i la Verge de l'Esperança. Com és habitual al nostre Cor, vam
oferir repertori tant a capella  com amb acompanyament
musical, en aquesta ocasió amb violí i violoncel. Una vegada
acabada la celebració, els habitants del Portell van sortir en
processó per a venerar al seus sants patrons.

Per la vesprada, vam ser convidats a amenitzar la nit de
festes d'Assuévar, poble de l'interior de Castelló. Al tractar-se
d'un concert en solitari, vam voler oferir un repertori molt
variat. Aquest va incloure tangos com Volver o El día que me

quieras i peces tan conegudes com Let It Be, Stand By Me i

Cantares entre altres, oferint en total una hora de concert.
Durant aquella nit, vam estrenar la coneguda cançó Mr.

Sandman, que esperem poder compartir aviat amb el públic
benicarlando. Cal destacar també la qualitat dels diferents
solos realitzats pels nostres coralistes solistes. 

El Cor Da Capo volem agrair als organitzadors la
coordinació dels diferents esdeveniments així com que
comptaren amb la nostra presència en aquestes dates tan
assenyalades.

Peníscola-Benicarló
El passat cap de setmana, el Cor Da Capo vam realitzar

dos concerts ja tradicionals en la nostra història. Divendres
vam actuar al Saló Gòtic del Castell de Peníscola, una sala on

ens agrada molt actuar per la seva sonoritat i per ser aquesta
recollida i intimista.  Dissabte, vam actuar a l’Auditori de
Benicarló.

El programa, igual per a ambdós concerts,  va constar de
dues parts. En la primera, vam oferir una peça que fa mesos
que estem preparant amb molta il·lusió, la Masterpiece de
Paul Drayton. Es tracta d’una peça moderna i molt original, on
cada moviment parla d’un compositor, utilitzant estils musicals
característics d’aquest i utilitzant la repetició del nom del
compositor com a recurs principal. Es tracta d’una peça molt
original de la qual vam oferir els moviments de Bach,
Häendel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn i Strauss.

La segona part es va composar de peces que formen part
del nostre repertori. Vam oferir per primera vegada al públic
benicarlando la popular peça americana Mr. Sandman. A
destacar el paper dels nostres solistes en les diferents
interpretacions que dugueren a terme.

Volem agrair a familiars, amics i tot el públic que va venir a
escoltar-nos per transmetre’ns la seva estima. Ens veiem al
proper concert, no us el perdeu!
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