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La Regidoria de Joventut ha organitzat un Curs
d'iniciació al clown i un altre de gestió empresarial i
comerç electrònic en línia que es realitzaran durant el
mes d'octubre. A més, també ha preparat un Curs de
monitor de temps lliure infantil i juvenil que durarà fins al
mes de març. Aquest mes d'octubre començarà l'oferta
de cursos de la Regidoria de Joventut de cara al nou
curs escolar. El curs més matiner serà el Curs
monogràfic d'iniciació al clown (pallasso), que tindrà lloc
els dissabtes 6, 13, 20 i 17 d'octubre de 16 a 20 hores a
la Residència Juvenil Crist de la Mar. El curs és gratuït i
les inscripcions es poden formalitzar a l'Àrea de

Joventut de l'Ajuntament. La segona oferta és un curs
organitzat per l'IVAJ sobre gestió empresarial i comerç
electrònic en línia, que tindrà lloc del 15 d'octubre al 4
de novembre. Les inscripcions s'han de realitzar al
web www.ivaj.es i caldrà entregar el justificant a
l'Ajuntament abans del 8 d'octubre. Les places són
limitades i el curs és completament gratuït.

Per últim, l'oferta de més llarga durada serà un Curs
de monitor de temps lliure infantil i juvenil que
començarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 9 de març de
2013. Tindrà lloc els dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 18
hores a l'antic col·legi Jaume I. El preu del curs és de
150 euros i les inscripcions es podran formalitzar a partir
del 17 de setembre a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament.

text i foto NATÀLIA SANZ

CURSET DE PAllASO I GESTIÓ EMPRESARIAL PER ALS JOVES
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Els pescadors de Benicarló, tot i que no és el que
desitjarien, amenacen amb reposar gasoil en els ports
de Vinaròs i Peníscola si no se soluciona la problemàtica
amb el sortidor del seu port.

La confraria de pescadors Sant Elm ha rebut la sentència
que els prohibeix “que entren camions cisterna de gasoil al
port”, va explicar José Manuel Tomás, patró major de
l'organisme. Les embarcacions s'abasteixen de combustible
amb aquest sistema després que la concessionària del
sortidor que existeix dins del recinte portuari “ens ho venga
molt més car que en la resta de ports”. Tomás va apuntar que
“ho venen entre deu i quinze cèntims més car que als
camions cisterna”. Tenint en compte que, de mitjana, una
embarcació consumeix al voltant de cinc mil litres de
combustible a la setmana, l'increment dels costos per aquest
concepte ascendeix a “al voltant de mil vuit-cents euros. Així
que ja podem anar-nos a casa, perquè al final de la setmana
no tindrem res per a repartir”.

Sense camions cisterna
I és que segons resa la sentència que han rebut “a partir

del 13 de novembre no pot entrar cap camió cisterna al port”
per la qual cosa els pescadors haurien d'abastir-se del
sortidor portuari, amb l'increment dels costos, o buscar-ne
alternatives. “La sentència no es pot recórrer, perquè ja van
donar un termini de tres anys per a presentar alternatives i no
es va fer res”, va explicar el patró Major. És per això que
Tomás va lamentar que “hi ha algú interessat que comprem
allí el gasoli a un elevat preu”. Així les coses, la confraria ha
començat a moure els fils dels que disposa per a donar-los
una solució als seus associats. De moment “hem parlat amb
un representant de la Generalitat Valenciana perquè
intervinga amb el concessionari i aconseguim arribar a un
acord amb el preu, però encara no ens han dit res de res”. El
patró major va assegurar que “no tenim perquè anar a
repostar ni a Peníscola ni a Vinaròs, no és aqueixa nostra
intenció”, tot el contrari, seguir abastint-se en el port pesquer
de Benicarló a un preu raonable. De fet “si la Generalitat ens
donara permís i una subvenció per a posar nosaltres un
sortidor, ho faríem, però ho veig difícil”, va assegurar. Entre

text REDACCIÓ

PESCADORS ENCESOS PEL PREU DEL GASOIL AL PORT DE BENICARLÓ

He de reconéixer que tenen uns
cops amagats que m’impressionen. El
reportatge sobre la universalització
del punt de ganxo benicarlando em
sembla simpàtic, de bon gust i,
sobretot, original. Que n’aprenguin
que deia aquell. Coses com aquesta
només es poden trobar a la Veu. I, a
més, la fotografia de la portada –tan
acolorida, tan bucòlica fins i tot- segur
que els haurà fet augmentar les
minses vendes que deuen tindre a la
seua esquifida revista. Però, però
–sempre hi ha un però- n’estic tip de la
punyetera paraula “tenda” per referir-
se a una botiga. Ja sé que als
diccionaris es recull també l’accepció
de comerç on es venen coses al
detall, però ací a Benicarló a una
botiga li hem dit sempre botiga,
m’explico? Una tenda vindria a ser
allò que usaven els indis de les
pel·lícules del far west per protegir-se
de les inclemències climatològiques.
Igual passa amb la paraula “cabuts”.
Quan jo era encara més menut del
que sóc ara, en déiem “cabessudos” i
la gent gran s’hi referia als “nanos” i
he sentit dir moltes vegades allò de
“fer ballar els nanos” i un “cabut” era
un peix o una persona de sexe
masculí que tenia les idees molt
clares; deien que els dos peixos
preferits pels advocats eren
precisament els burros i els cabuts. I
ja que estic en aquesta dinàmica, veig
que últimament el poc jovent
benicarlando que parla valencià
–pocs, en són molt pocs, açò se’n va
tot a pacte- en comptes de dir “açò”
diuen “esto”, com si foren murcianets,
pobrets. I també m’indigna que els no
tan joves diguen “aquí” com si foren
de Vinaròs i no “ací” que és el que
toca. Em penso que me n’he sortit del
solc. Que això, que escolte, que m’ha
agradat tot el que expliquen de la
botiga de Manolita Monllau i del
Col·lectiu Spinmeets. Avant, sempre
avant. 

Osticana, com me n’he rist amb el
nom del projecte del bar que diuen per

entretindre’ns que volen posar a la
plaça constitució: “A volar!”. Estic
convençut que darrere de l’empresa
que ha presentat el projecte, San
Juan Arquitectura, hi ha algun directiu
d’AEROCAS que ha vingut ací a fotre-
se’n de nosaltres. Aquests de
l’aeroport volen allargar la fotesa a tot
allò que el nostre president per
antonomàsia, don Carlos, anomena
“nuestra provincia”. Deixem-los fer,
deixem-los. 

Diuen que “revisaran la taxa de
reciclat d’escombraries”. I jo m’ho
crec, però estic segur que serà a
l’alça. Se n’han de governar molts, ja
ho sap vosté. El reportatge sobre
aquest tema de la seua intrèpida
reportera Sanz va il·lustrat amb una
fotografia en què es veuen alguns
coneguts polítics locals, comarcals,
provincians i àdhuc autonòmics
contemplant embadalits un munt de
fem després d’haver passat el procés
de reciclatge. Se’ls veu riure. Entre la
merda es deuen sentir feliços. Diràs
que una senyora amb cara de
consellera ensuma les deixalles i se li
dibuixa un somriure de felicitat volàtil;
també riuen el president de esta
nuestra diputación, l’alcalde de
Peníscola i el sosías de Sadam
Hussein. Aquesta merda ens permet
anar vivint de la rifeta, que vagen
rabiant, mentre paguen. També hi ha a
la foto, en un discretíssim segon pla i
amb cara de no fer-li massa gràcia tot
allò, el conegut polític benicarlando
José Antonio Redorat. Per cert,
senyora Garcia, què deu haver d’això
que diuen alguns catxullers, batxillers

pagats del poble, que si Redorat i algú
més que és andalús i porta bigot i té
un cognom castellà li estan menejant
per allà a València la cadira a
Marcelino Domingo? Encara és
prompte, no troba? 

Vaig al titular de la pàgina vuit.
“Comença el curs escolar amb
normalitat a les escoles”. Quina barra,
quina barra! És normalitat l’augment
de les ràtios?, és normalitat que hi
haja moltes famílies que no es puguen
pagar els llibres de text?, és normalitat
que moltes d’aquestes famílies encara
no hagen cobrat les beques per a
llibres del curs passat?, és normalitat
que la Conselleria tinga el cinisme, ci-
nis-me, de fer una proposta de creació
d’un banc de llibres usats quan fa dos
anys en menys d’un mes van ser
capaços de penjar a la seua web tota
una proposta amb activitats
didàctiques per al seu invent de
l’Educació per a la Ciutadania en
anglés?, és normalitat que hi haja
moltes llibreries a les quals encara la
conselleria els dega els bonollibres
del curs passat?, és normalitat que hi
haja famílies que no es puguen pagar
el menjador escolar i no passe res?,
és normalitat que a Benicarló hi haja
molts menys mestres que en cursos
anteriors?, és normalitat que a l’Ángel
Esteban encara estiguen en
barracons després de tants anys
d’enganys i promeses?, és normalitat
que encara se’ns en fótiguen ara amb
l’EOI que l’alcalde encara no ha
aconseguit que oficialment li siga
assignada a Benicarló? Si això és
normalitat, jo, com aquell senyor de
l’APM me la tallo i em faig monja. I
encara la nostra regidora Martínez no
havia dit res de l’ensenyament
secundari del qual, segurament,
sense que li caiga la cara de
vergonya, també dirà que ha
començat el curs amb “normalitat”.
No, si en el fons la xica té raó, la
anormalitat és la nostra normalitat i,
per tant, tot allò anormal és normal.
No troba, senyora Garcia?

Plego. M’encenc, tanta normalitat
m’encén en foc i flama. 

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

text EL LECTOR
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altres coses, va denunciar “perquè
conselleria encara ens deu part de la
subvenció del 2011 i la del 2012”. De
forma irònica, Tomás també va
assegurar que “altra solució seria fer
un pantalán nou i posar allí el nostre
sortidor”. En l'actualitat, va dir “només
reposten en el pal les embarcacions
d'esbarjo” ja que les de pesca ho fan
amb els camions cisterna que
diàriament arriben al port. “El
propietari diu que està en la ruïna per
la nostra culpa i jo li dic que baixe el
preu i l'hi comprarem a ell”, va sostenir
el patró major.

En aquests moments en el port de
benicarló recalen un total de 29
embarcacions, entre les
d'arrossegament i trasmall, que donen

ocupació a 105 persones. I tal és la
situació a la que es veuen abocats
que “hem buscat un assessor jurídic
perquè ens mire a veure què podem
fer”.

El tancat sense tancar
No és l'única problemàtica que el

patró major de Benicarló ha denunciat
públicament. El passat mes de maig
s'inaugurava el tancat del port
pesquer, una reivindicació històrica
dels pescadors del municipi per a
aconseguir frenar els robatoris en les
embarcacions. I segons va denunciar
ahir Tomás “ha quedat molt bonic però
encara no hem pogut tancar-lo perquè
no tenim les claus”. La problemàtica
en aquest cas és que l'encarregat de
fer les còpies de les claus i els
comandaments que obrin les portes

“perquè siguen únics almenys per
cadascuna de les embarcacions”,
encara no les ha fet. Així les coses, de
moment la inversió de conselleria,
que va ascendir a 52.000 euros,
encara no ha pogut amortitzar-se ni
ser útil per als pescadors. En
qualsevol cas, com va explicar Tomás,
“el tancat sí que es tanca per les nits,
quan està el guàrdia de seguretat”
encara que segueix entrant gent en el
recinte. “entren per la part del far
exterior, que ja hem demanat que
s'arregle d'alguna manera”, va dir
Tomás.

Assetjaments
A més, el Patró Major va lamentar

les denúncies que en els últims dies
estan arribant a les barques que
atraquen en el port del municipi. “Es

ve de la pàgina anterior

El dissabte passat el Castell de Peníscola-Benicarló inicià
un nou camí en la Segona Divisió, després de l'oferta de la
LNFS, després de les negociacions a tres bandes per a
aconseguir tots els requisits necessaris, que van desembocar
en la presentació del nou club. El dissabte l'equip debutarà en
terres canàries i segons tots les dades amb els deures ben
fets. 

El gerent del club, Carlos Pallares, ens comentava que les
sensacions al llarg de la pretemporada, iniciada en la pista del
Barcelona, han estat bones, l'equip ha anat a més, amb les
habituals proves realitzades per l'entrenador Ricardo Iñiguez,
que van acabar dissabte passat davant el Playas de Castellón. 

Des del club s'indica que la pretemporada ha estat
completa, amb treball físic per aconseguir que l'equip estiga
en bones condicions després del salt de categoria, que en
aquesta última setmana, prèvia a l'inici de la Lliga, ha
descendit, mentre que el treball tàctic s'ha anat incrementant
a poc a poc i serà pràcticament l'única cosa que es farà
aquesta setmana. 

pel que fa a la plantilla Pallarés va indicar que amb el
fitxatge de Juanito l'entrenador té a dotze jugadors per a iniciar
la temporada, una plantilla que s'ha fet amb el vistiplau de
l'entrenador, sempre dins de les possibilitats econòmiques de
l'entitat. En la mateixa hi ha una barreja d'experiència i joventut
on tots saben quines són les metes del club a mitjà termini,
l’assentament en la categoria i intentar a curt termini l'ascens
a la màxima categoria. 

Tota la mentalitat de la plantilla està fixada aquesta

setmana en el partit que s'ha de disputar dissabte que ve a
Santa Cruz de Tenerife, indicant Pallares el pla de viatge. Vol
des de Barcelona el divendres a la tarda, arribada abans per a
sopar a l'hotel i matí lliure després de la xerrada amb la
plantilla per part de l'entrenador, per anar al pavelló a la tarda
a jugar, regressant a Barcelona el diumenge de matí.

text i foto 

VICENT FERRER

El Castell de Peníscola-Benicarló vol aconseguir la permanència

Dos jugadors del Club Deportivo
Benicarló estan inclosos en l'onze de
la jornada que publica Juan
Francisco Roca en el periòdic Llevant
de Castelló. Es tracta del
migcampista Anta i del davanter Tayo
qui, amb la seua entrada, va
revolucionar l'atac benicarlando
aprofitant el treball de desgast dels
seus companys. Per la seua banda
Marcos Cano és segon en la
classificació de golejadors. 

Per altra banda recordar que el
partit entre el Sant Jordi i CD
Benicarló s'ha avançat al dissabte, a
les set de la vesprada. Per cert que el
pròxim rival del conjunt que entrena
Martorell s'ha reforçat amb el
davanter Aser Bautista a l'aconseguir
el seu traspàs de l'Alcora

text i foto VICENT FERRER

Dos jugadors benicarlandos en l’onze de la jornada
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Això va tot a una. Si la passada setmana vaig dir que
estàvem invençuts, aquesta afirmo sense por a equivocar-me
que som invencible. Va, igual exagero una mica, sí. Si hauran
canviat les coses que fins i tot guanyem a casa malgrat la
pertorbable presència a les grades de l’alcalde de San Jorge.
Ja sap qui llig açò que sempre he manifestat que aquest
senyor tenia una habilitat especial –espero que innata- per
provocar situacions de malastrugança entre els nostres
només de deixar-se vore pel camp. La seua mirada –sense
saber-ho ell ni la resta de la humanitat que no fóra jo- afectava
els nostres futbolistes i feia que jugaren sempre engarrotats i
acovardits. Doncs tot això ja és passat. Diumenge va ser un
dia històric perquè un CDB organitzat, aguerrit, treballador i
amb les idees clares  no només va aconseguir derrotar amb
contundència el Benicàssim, sinó que sobretot va eradicar tota
la negativitat que des de fa tants anys ens ha vingut
transmetent l’exdiputat Tena cada vegada que ha pres
possessió d’un seient d’una grada de l’Àngel Alonso. Històric,
històric. 

Al camp hi havia més gent del que és habitual. Si la
temporada passada no passàvem dels dos-cents espectadors,
aquesta hem començat amb més de tres-cents. Em crida
l’atenció l’entusiasme amb què es manifesta molta gent que
en la meua vida l’he vista al futbol. N’hi ha d’aquests que
escridassen més que ningú l’àrbitre, que se saben els noms
de tots els jugadors (ja me’ls sabré cap allà el mes de febrer)
i que intimiden els forasters amb uns crits que de veritat fan
temor. En fi, que ha canviat el paisatge humà. Els irreductibles
ens ho mirem amb certa desconfiança. Sabem que el dia que
vinguen mal dades nosaltres seguirem allà, inasequibles al
desaliento. 

Encara hi ha hagut més canvis, més. Per exemple, els
membres de la Junta Directiva van tots amb uniforme. Sí, sí,
com ho conto, amb uniforme. Duen un jerseret blau amb
l’escut del CDB i unes bermudes que es diuen a quadres
blancs i marrons aproximadament; una cosa discreta però que
no deixa de cridar-me l’atenció jo m’he he estat tants anys
amb tantes juntes. També s’ha vist afectada la indumentària
dels jugadors. Hem passat d’estar dues temporades sense
portar publicitat a les samarretes a dur quatre, quatre, anuncis
a l’equipatge; dos als pantalons i dos a les samarretes. Vaig
tindre ocasió de departir una estona amb el secretari tècnic del
club, Alberto Ferrer, i em va comentar com s’havien hagut
d’esforçar alguns membres de la Junta per tal d’aconseguir no
ja només publicitats sinó també, compte, més de cent vint
samarretes del club. Com ho conto, ni a casa La Llanera!
Pobre de l’encarregat de la bugada! 

Martorell es veu que va poder alinear tots els seus efectius.
Del CDB de la temporada passada només quedaven Víctor
Esbrí i Pitu Ferrer. Aquest darrer, a més, va ser canviat a la

mitja part. Per tant, per tant, que quede clar que a mi m’han
canviat alguna cosa. Deu ser per bé, confio. En aquest extrem
també vam intercanviar impressions amb el secretari tècnic. El
xic em va dir que realment quasi tos els jugadors eren del
poble. Home, home, que li vaig dir, i els quatre negres també?
(Se’m perdone una vegada més el to, que no hi ha maldat).
Em va dir que ja feia dos anys que vivien ací i treballaven ací.
Jo què sé, un argument tan contundent em va deixar sense
resposta. Ho dia Jordi Pujol, catalans són els que viuen i
treballen a Catalunya. Si benicarlandos són els que viuen i
treballen a Benicarló, avant amb les atxes, tots del poble. 

El partit va començar a jugar-se amb força. Els de
Benicàssim no van vindre a passar la vesprada per fer turisme
i si havien de posar la llesca la posaven i si havien d’alçar la
cama l’alçaven. Es nostres no es deixaven però acovardir.
Posaven la llesca tan com ells, alçaven la cama tan com ells i
corrien més. Hi ha molta diferència entre la primera regional i
la preferent. Ho comprenc jo i tot que sóc un analfabet total.
Després de molt insistir, Marcos Cano va marcar el primer gol.
No vaig vore bé com va ser perquè per puta perea no em vaig
posar al meu lloc habitual. Ho sento. El que sí que vaig vore
va ser l’empat dels forasters. Un penal innocent al minut
quaranta-set i empat. Descans. 

A la represa Martorell va fer alguns canvis i vam acabar
d’acovardir-los a tots. Tenim un lateral dret que els auts com si
foren córners i en van treure un  des del mig del camp que va
esdevindre una passada de gol que va materialitzar un
davanter centre que tenim que no sé com li diuen però que és
molt i molt valent. Dos xuts al pal després i quasi a les
acaballes una internada d’aquest mateix davanter que no sé
com li diuen però que sí que podria descriure perfectament va
acabar amb un altre remat de Marcos Cano que va posar al
marcador el tres a un definitiu. 

Dissabte que ve, ai dissabte que ve, anem al camp del San
Jorge. Com xalarem, mares!  

I INVENCIBLES

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
veu que com som els únics que
treballem, vénen a per nosaltres. No
sabem si ens denuncia algú de dins o
vénen de fora”, va lamentar. En
concret, va detallar el cas succeït la
passada setmana, quan es van
personar en el port de Benicarló
agents del Seprona a l'hora d'arribada
de les barques “i van preguntar
directament per un dels armadors.
Quan els hi vam dir on atracaven, van
anar uns per davant, els altres per
darrere i altres de front perquè no es
poguera escapar ningú”, va relatar. En
la barca es van decomissar 15 quilos
de Mollet i tres caixes de polp que no
arribaven al quilo de pes, la mesura
reglamentària. “Van a per nosaltres,
ens estan amargant la vida”, va
lamentar el patró major.

ve de la pàgina anterior

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2012)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

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

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

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

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2012

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

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.
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La Conselleria d'Educació manté la seua campanya
de desprestigi del professorat donant a conéixer
intencionadament i sense cap motiu les dades del
professorat que està de baixa en el mes de setembre.
Aquesta informació la fa pública per donar una mala
imatge davant l'opinió pública del professorat de
l'ensenyament públic i, alhora, per intentar tapar els
efectes negatius que les retallades estan provocant en
els centres públics i culpar al professorat de les
incidències d'aquest inici de curs. STEPV acusa a la
Conselleria de ser la que està causant problemes i
complicacions als centres docents i al seu professorat a
l'hora de realitzar la seua tasca docent amb les mesures
que està posant en marxa des de fa tres cursos i que
han dut a una pèrdua alarmant de professorat interí,
aules massificades, augment de tasques i feina,
reducció del salari, etc. I, a més, es veu criminalitzat per
l'administració que l'està castigant. Aquesta campanya
de desprestigi es va iniciar el curs passat, en què la
Conselleria no només va filtrar les dades del professorat

que estava de baixa sinó que a més les va manipular i
va unflar els números. Tornem a recordar que el
percentatge de professorat de baixa està per sota de la
mitjana en el conjunt de la funció pública i del món
laboral en general.

A més, sempre s'han realitzat els actes d'adjudicació
de vacants en setembre abans de l'inici de curs i no com
ara, amb el curs ja començat, una nova mesura d'estalvi
per a l'administració a costa, novament, del professorat
i del sistema educatiu públic. STEPV també vol recordar
que la Conselleria va decidir que no cobriria el total de
baixes de professorat d'un centre. És a dir, si hi ha un
docent de baixa no el cobrirà, si hi ha dos només en
substituirà un, si hi ha tres, dos i així successivament.
També volem matisar que la Conselleria no té perquè
aplicar la norma del ministeri de no substituir les baixes
fins que passen 10 dies perquè té competències per no
fer-ho. Finalment, el Sindicat recorda que contra
aquesta campanya de criminalització va haver de posar
en marxa la campanya “Dóna un colp de mà” per la
dignificació del professorat i de la tasca docent en les
xarxes socials.

text STEPV

DESCONTENT ENTRE EL PROFESSORAT AMB LA CONSELLERIA

Diumenge que ve 23,
jugaran en el Pavelló
Poliesportiu, els equips
masculins del Club Bàsquet
Benicarló per a la temporada
2012/2013. 

Al matí, a les 10.30, els dos
equips de categoria aleví
s'enfrontaran en la pista
annexa del pavelló als de Vila-
real, a la mateixa hora que
l'infantil s'enfrontarà al mateix
equip en la pista central. A les
12.00 en la pista central el
cadet masculí disputarà el seu
primer amistós a casa contra el
Vila-real també. 

El júnior masculí jugarà a les
16.30 hores el seu tercer partit
amistós de la pretemporada
davant el Vila-real, després del
bon sabor de boca amb la seua
victòria obtinguda contra
l'Alcanar diumenge passat.
Aquest equip entrenat per
Sergio Oms i Carlos Castro
compta amb molts jugadors
que debuten en aquesta
categoria. El sénior masculí
afrontarà el seu primer partit de
la pretemporada a casa,
davant el Vila-real, amb
l'objectiu de preparar-se per a
aquesta campanya, on es
lluitarà amb total seguretat per
l'ascens a categoria
autonòmica. L'equip compta
amb tots els pilars bàsics de la
temporada passada, amb les
incorporacions d’Omar, Josep i
Magí, tres jugadors amb
experiència en categories superiors, i el retorn de dos
jugadors que ja van fer molt bon paper en l'equip en
anys passats, Sergio Jimón i Carlos Miravet. 

El pròxim dia 29 serà el torn de les xiques, que
disputaran a Onda el seu primer amistós de la
pretemporada. L'infantil jugarà a les 10.30 i el júnior a
les 11.30.

text i foto VICENT FERRER

Després de l’estiu torna el basquet al pavelló municipal

Dijous 27

19.00 h Inauguració de l'exposició "Causalitats" de Josep Antoni García Bel 
(fins al 9 de desembre). Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.
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LOCAL OPINIÓ

La Regidoria d'Esports ja té
enllestida la XXV Campanya Esportiva
d'Hivern, que mantindrà tots els serveis
i activitats de l'any passat i que inclourà
també la campanya de l'Esport Escolar
i una nova edició dels Jocs Esportius
Comarcals. Així, Esports continua
apostant per la conciliació de la vida
laboral i familiar i ha aconseguit
mantindre, i fins i tot augmentar en
alguns casos, l'oferta d'activitats
programades en la Campanya
Esportiva d'Hivern. La campanya tindrà
cinc programes bàsics on s'inclouran
activitats fisicoesportives (com
educació física de base, activitat física
adaptada, ioga, aeròbic, gimnàstica de
manteniment, tai-txi o dansa del
ventre), i activitats aquàtiques (step,
aiguagim, abdominals, etc.).

El programa d'Esport Escolar també
manté l'oferta i juntament amb la
col·laboració dels centres escolars,
AMPA i entitats esportives de Benicarló
s'han organitzat un seguit d'activitats
que van des del bàsquet, handbol o
atletisme fins al judo, triatló, escacs o
gimnàstica rítmica, entre d'altres. Una
vegada més, la Regidoria d'Esports
aposta per la gratuïtat al 100%
d'aquestes activitats dirigides als més
menuts, amb l'objectiu de conciliar la
vida laboral i familiar. Dins de l'Esport
Escolar, i amb la col·laboració dels
clubs locals, tindran lloc un any més els
Jocs Esportius Comarcals Benicarló-
Castelló Nord, en els quals podran
participar els esportistes dels clubs,
col·legis i instituts de tota la comarca.

Paral·lelament, la Regidoria també
ha previst una sèrie de xarrades
tècniques al voltant de temes com els
primers auxilis, els exercicis d'higiene
postural o la formació esportiva dels
xiquets. Les inscripcions per a les
activitats fisicoesportives seran del 17
al 28 de setembre en horari de 9.30 a
13 hores a l'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament. Les inscripcions per al
programa de l'Esport Escolar seran del
14 al 17 de setembre.

text NATÀLIA SANZ 

COMENÇA LA
CAMPANYA

ESPORTIVA D’HIVERN

Aquests dies les aules de les escoles, els instituts i
les universitats dels Països Catalans i de l’Estat espanyol
han vist trencada la seva pau estiuenca –molt xafogosa,
sí, però ben tranquil·la- i ja tornen a acollir l’alumnat que,
suposadament, té ganes d’aprendre coses noves. Aquest
fet, és clar, té poc gust de novetat: com un etern retorn,
sempre igual però sempre una mica diferent, cada
setembre ens porta l’inici d’un nou curs escolar i, amb ell,
la retrobada d’un grapat de nois i noies que han aprofitat
l’estiu per créixer –per estudiar ja és una altra història- o
per descobrir personal nou si els designis de
l’administració –designis més inescrutables que els de la
voluntat divina- ens porten a nous indrets. Fins aquí,
doncs, una novetat ja coneguda.

Però sens dubte aquest inici de curs ens ha portat
una novetat: als nervis i neguits habituals per tancar la
plantilla del professorat i ajustar tots els espais a les
necessitats –cosa sempre difícil perquè els designis de
l’administració, con dèiem fa un moment, són
absolutament inescrutables i tan profunds com la seva
incompetència i el seu desinterès per la gestió eficaç dels
recursos públics- hi hem d’afegir la constatació del
descontent del professorat per les brutals retallades que
pateix l’ensenyament públic. Mai s’havia viscut que en els
primers dies de setembre ja hi haguessin assemblees del
professorat i que es preparessin mobilitzacions i tota
mena de manifestacions per fer evident el profund
descontent dels  qui treballem en i per a l’ensenyament
públic de qualitat. És cert que sempre hi ha hagut una
part petita del professorat que ha defensat els seus drets
com a treballadors i ha volgut aprofundir –o salvar del
naufragi- l’educació pública de qualitat, però no és
habitual que ja des dels primers dies de setembre es parli
i es treballi de manera clara i contundent  en contra de les
salvatges  retallades. Evidentment el col·lectiu de
professorat que es mobilitza no és la majoria, perquè
sembla que una bona part dels companys ja accepta la
situació o no té gens de ganes de lluitar perquè creuen
que no hi ha res a fer o `perquè la comoditat i la mandra
els guanya  i, d’aquesta manera, els nostres governants
estan més contents perquè tenen bons aliats.

Aquest curs, doncs, no comença amb normalitat
perquè ara veiem de manera clara l’efecte de les
primeres grans retallades –reducció de professorat i
augment del número de nois i noies per classe, reducció
radical de serveis de suport i de programes per atendre la
diversitat, retallada rotunda de pressupostos per material,
etc- que s’afegeixen a les importants retallades salarials
que el professorat  patim des de fa temps. I per això ara
cal fer més evident que mai que aquest curs no comença
amb normalitat. Sorprèn –bé, en realitat no sorprèn gaire
perquè és ben previsible- el cinisme dels nostres

governants quan pretenen fer creure a l’opinió pública
que malgrat les retallades tot continua funcionant bé. El
cinisme es fa més    intens quan aquests governants
apel·len a la professionalitat i la responsabilitat dels
professionals de l’ensenyament –i de la sanitat i de tots
els serveis que atenen directament a les persones- que fa
que assumim estoicament la situació i fem més del que
és possible per mantenir la situació, per salvar els
mobles. D’aquesta manera, carreguen sobre les nostres
espatlles tota la responsabilitat del bon funcionament de
l’ensenyament. Està clar que tothom amb una mica de
seny entén que les retallades de professorat i l’augment
de ratios no pot donar mai uns  resultats acadèmics
millors. També és cert que els nostres governants, que
retallen salvatgement des dels seus despatxos, saben
que els qui creiem en la nostra feina i en la importància
social que té farem tot el que sigui possible perquè el
nostre alumnat pugui tirar endavant amb les millors
condicions possibles. Però això no val per justificar les
retallades. La nostra feina s’ha de poder fer amb
garanties, amb recursos, amb la certesa que tenim
l’administració al nostre costat i no pas contra nostra. El
professorat pot fer l’esforç que se li demani si es compta
amb ell, si la seva opinió té un pes important en la decisió
de com han d’anar les coses. És simplement sarcàstic
demanar-nos esforços quan es menysvalora la nostra
tasca, quan no es tenen en compte les nostres opinions i
les nostres necessitats. Per tant, gràcies als nostres
eficaços governants, aquest curs no comença amb
normalitat.

AQUEST CURS NO COMENÇA AMB NORMALITAT 

text  JOAN HERAS

Fronteres

DIABOLUS

La Direcció de l’Escola Diabolus de Benicarló es complau d'in-
formar-vos que està oberta la inscripció per al curs de
Composició i Direcció de Música per a Banda i Música
Contemporània a càrrec dels professors Pablo Anglés i Juanjo
Villarroya.

Les classes començaran el 14 d’octubre. La informació completa
sobre estudis, certificats i tarifes la podeu trobar al link de la nostra
pàgina.

http://diabolusrockschool.wix.com/blog#!composicio-banda
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Molts valencians hem vist amb admiració,
certa sorpresa i, per part de sectors
nacionalistes, una dosi de sana enveja, com
centenars de milers de catalans van proclamar
el passat 11 de setembre la seua voluntat
d'independència. El catalanisme del Principat ha
evolucionat en els darrers temps cap a un
independentisme que, per primera vegada en la
història, ha esdevingut tan majoritari que fa
pensar en la possibilitat, encara que siga
remota, que efectivament això pot anar
endavant. És un canvi recent. De fet, els
independistes clàssics ho veien tan cru que
sempre incloïen els Països Catalans en la seua
reivindicació. "Sense València no hi ha
independència", deien. Bé, tothom sabia que
això eren brindis al sol. Un cop la independència
té certes traces de ser possible o plantejable de
debò, es quedarà, com és lògic, en l'àmbit de
Catalunya. No els ho critico: si ens havien
d'esperar a nosaltres, anaven apanyats.

Des del País Valencià, hi ha dues postures. La
majoritària, evidentment, és la del discurs espanyolista
dominant: és que aquests catalans, són uns pesats, uns
insolidaris insuportables i prepotents, que se'n vagen ja...
però sense deixar-los anar-se'n. L'altra, minoritària, és la
dels valencians que sempre han estat independentistes o
els que ara, davant el que es veu a Catalunya, se
n'adonen que s'hi
estan tornant, o que
pensen cada cop
més que els
agradaria poder ser
independentistes,
però topen amb la
realitat, crua, de la
societat valenciana,
immersa en
l'autoodi i la negació
de la pròpia
identitat.

Però, què ens
passaria, als
valencians, si
C a t a l u n y a
s'independitzara?
Acceptem la
hipòtesi de partida.
Pot ser divertit (o
no) imaginar-nos

l'escenari: en quina situació quedaríem? Em fa l'efecte
que tot se'ns tornaria molt difícil. Espanya no acceptaria
un territori amb vel·leïtats de tenir qualsevol cosa en comú
amb els catalans traïdors i desafectes. La voluntat de
convertir-nos en una "regió" amb certes "peculiaritats"
inofensives, voluntat que existeix des de fa cinc segles,
s'intensificaria amb força. El valencià quedaria diferenciat
del català ràpidament (com el gallec del portugués, ves), i
per tant convertit en una coseta d'anar per casa sense
força identitària. Els catalanistes serien gairebé
terroristes, i la uniformització de l'estat, que fins ara tenia
el fre dels catalans, s'acceleraria, com un mecanisme de
defensa.

O no. Llegia l'altre dia un article al diari Ara que
plantejava que, possiblement, s'estendria la imitació de
Catalunya. En veure que als del nord els hi aniria tan bé
independents, els valencians també voldríem ser-ho,
perquè Espanya deixaria de ser una realitat intocable i
immutable. Francament, em va semblar una mica ingenu.
Veient els sentiments i la ideologia dominant del meus
"compatriotes" valencians, a hores d'ara aquest canvi
sembla molt difícil. Crec més versemblant l'opció que es
produiria un rearmament de l'anticatalanisme i
l'espanyolisme dels valencians que, ara sí, ens deixaria
vistos per a sentència.

Però bé, tot això encara és política-ficció. I,
evidentment, el que ens passaria als valencians no ha
d'influir (ni influirà) en absolut en allò que facen els
catalans. Només faltaria. Nosaltres ja tenim allò que ens
mereixem.

I si Catalunya se n’anara?

text  CARLES LLUCH foto JESÚS MAESTRO

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

OFEGADA AL PORT
M.L. García, una dona de 53 anys de Benicarló, va

aparèixer ofegada en la bocana del port de Benicarló. Al
voltant de les 11.10 del matí es va donar l'avís a Salvament
Marítim, quan un vaixell pesquer va trobar el cos surant. Fins
al lloc dels fets es van desplaçar efectius del Samu, que van
treballar en la reanimación, Saepla i bombers del Consorci
Provincial, que no van poder fer res per reanimar-la. La dona
estava vestida amb una bata i sabatilles d'anar per casa, pel
que haurà de ser l'autòpsia i la investigació que s'ha obert la
que determine les causes de la mort. La dona va ser vista
caminant per l'espigó que tanca la bocana a primera hora del
matí. El cadàver no presentava colps.

INCENDI A CÀLIG
Les fortes ràfegues de vent, que van arribar a bufar fins a a

60 quilòmetres per hora, van avivar amb rapidesa el foc que

es va declarar entre els termes municipals de Càlig i
Peníscola. Al voltant de les 15.43 hores el 112 va rebre la
trucada d'alerta i fins al lloc es van desplaçar de forma
immediata 10 mitjans aeris, tres brigades i efectius del
Consorci Provincial de Bombers de Castelló. L'incendi es va
centrar entre el Camí Peníscola i la Partida Pou la Barraca, en
el terme municipal de Càlig, en una zona dominada per la
vegetació baixa i matolls. La intensitat de les flames va ser tal
en alguns moments que la Guàrdia Civil es va veure obligada
a tallar al trànsit la carretera que uneix les localitats de
Peníscola i Càlig. Cal destacar que les flames eren visibles a
diversos quilòmetres a la rodona. I al voltant de les 20h. i
també dins del terme municipal de Càlig es declarava altre
incendi. Curiosament ho feia prop de la carretera vella que
uneix Benicarló amb Càlig, a l'altura de l'antiga Creu de
Pàndols que separa ambdós termes municipals. El punt on es
declarava era al final del camí que discorre fins a on es va
declarar el de l'altre incendi que va cremar a la tarda una part
del terme municipal. Este segon focus va ser controlat
d’immediat, però l’altre va cremar 45 hectàrees i no va ser fins
a les tres de la matinada quan es va donar per controlat. 

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS: SUCCESOS A BENICARLÓ I RODALÍES



ha fet furor. Sí, el que lligen vostés,
l’entusiasme entre el personal que li
pega a fer ganxet ha estat tal que
s’han acabat els exemplars al
carrer. I és que el tema de les
benicarlandes exportant el seu
ganxet als USA, via la firma
Benetton, ha tingut, valga la
redundància, ganxo. I ganxo del bo!
Sembla que en aquest poble això de
recuperar les tradicions com el
ganxet té moltes seguidores i, a
més, molt bones. Quin mener han
trobat estos de La Veu! I és que fan
virgueries... quin dofí més bèstia el
que havien fet. Ací, els tafaners, ja
estem pensant si el proper sopar de
la casa, estalviant una mica i
demanant-li permís a l’amo, el
podríem fer allí a Nova York i, de
camí fer una passejada per
l’exposició.

Vampirs
Pel que sembla el funcionariat de

la casa gran està més que espantat.
Els han vingut a vore com estan
amb una d’eixes furgones
ambulants que fan revisions de salut
i tot el personal amb el potet de
pixum a la mà ha hagut de passar
per taquilla. I ja no contents amb el
pixum, una miqueta de sang, de la
bona, del funcionariat, per vore si

les últimes retallades els han afectat
els glòbuls rojos o encara queda
sang que poder xuclar. Allí que
s’han trobat recaptadors,
informàtics, policies... A un se li va
sentir dir: Que ens traguen la paga
de Nadal passa però que ens
xuplen la sang i altres líquids
corporals en plena via pública, no
direu que no té collons! I per cert,
algú els podria dir, als de la furgona
que cal aparcar allà on toca. No siga
el cas, com pareix a la foto amb
l’altra furgona que s’arrima, que
damunt fer-se la revisió siga, també,
una activitat de risc.

La mona
Esta setmana ha aparegut un

misteriós simi de color blanc a la
rodona de Corts Valencianes amb
el camí Artola. Recolzat contra la
farola del mig de la rodona. És un
nino de grandària considerable (no
sabem si natural perquè tampoc
sabem com són de grans eixes
bèsties). Serà un ritual vudú? Un
inspector d’educació que ve a
controlar els accessos al Ramon
Cid?  Més d’un ja ha manifestat la
seua por per la mona gegantina
eixa i no ha pogut pegar ull en
diverses nits. I encara està ací! Osti
tu... si sembla un titular de
l’Expediente X!

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de
Benicarló ha convocat els Premis al Comerç 2012, amb
l'objectiu de promoure i potenciar la qualitat de l'empresa
comercial, i com a reconeixement a l'activitat empresarial
desenvolupada en el sector comercial 0 de serveis. Les
candidatures es poden presentar fins al 15 d'octubre. Els
premis tindran caràcter honorífic i consistiran en una distinció
i un trofeu atorgats per l'Ajuntament de Benicarló. Segons
s'estableix en les bases publicades, podran optar als premis
les xicotetes i mitjanes empreses vinculades a l'activitat
comercial o de serveis, que compten amb un o més
establiments a la ciutat de Benicarló.

Els premis tindran quatre categories diferents: Premi a la
Trajectòria Empresarial (com a reconeixement a una empresa
amb una antiguitat major de 50 anys, sense haver canviat de
titular més enllà de la successió familiar); Premi a la Solidaritat
i a la Responsabilitat Social Empresarial (en reconeixement a
empreses que destaquen per la seua activa col·laboració i
implicació amb la societat local); Premi a la Qualitat
Comercial (destinat a reconèixer l'esforç de tots els
establiments que hagen dut a terme la implantació d'un
sistema de qualitat certificat; i finalment, Premi a la Innovació,
Renovació i Imatge Comercial (per a reconèixer l'esforç,
treball i inversió d'aquells empresaris que han dut a terme

millores i reformes dels seus establiments en els últims 3
anys). Les candidatures per a les diferents categories es
poden presentar fins al 15 d'octubre, mentre que l'entrega dels
premis tindrà lloc el 28 d'octubre en un acte que servirà per
posar el punt i final a la V Setmana del Comerç, durant la qual
es duran a terme diverses activitats promocionals.

text i foto NATÀLIA SANZ

CONVOCATS ELS PREMIS DEL COMERÇ

La peli de la setmana
Més pel·lícules de rabiosa actualitat. Esta setmana en presentem

una altra que podria ser una premonició del que li espera a
Ehhhh’panna! (n.b. Sorry, usem un teclat finlandés, sense la ñ). 



Parole, parole, parole

¿Recordeu que fa quatre dies van
inaugurar el trosset de carretera del
polígon a bombo i plateret, incloses
les botelletes d’aigua i la nevereta
portàtil d’allò més mona perquè que
fotia una calor que sufocava, i que
va ser portada de La Veu? Doncs
tenim un tafaner que agafa
l’esmentada carretera, inclòs el tram
eixe de poc més d’1 km, i allà que li
toca esquivar cons, senyals,
pedaços, forats, formigó mal tirat,
obres, veïns, pols... ¿No era una de
les obres prioritàries del nostre
alcalde, tant que si no l’acabaven,
dimitia? Doncs, ni carretera ni
dimissió! Allí tens al nyap i ací
l’alcalde i ara, vés, busca qui te l’ha
pegà!

Parole, parole, parole

Una nova versió de la pel·li de
dalt, amb el mateix director i tot, amb
les mateixes conseqüències: tot per
fer. Ací tenim el que suposadament
era un altre dels gran compromisos
del senyor alcalde: el nou col·legi
Àngel Esteban. ¿L’heu trobat, allí al
costat de la N-340, amb unes
faroletes molt mones que no sabem
a qui il·luminen, entre tota aquesta
secor de matolls i herbotes? Segur
que allí hi cabrà? Ja ho veieu bé un
col·legi al costat de la carretera
nacional? Home, a Vinaròs tenen
l’hospital al costat de la via del tren i
conten que a l’hora de tallar a més

d’un cirurgià, si passa l’AVE, li
tremolen patilles i tot... 

Més del dimecres
Ja han inaugurat el mercat dels

collons, perdó, volíem dir dels
dimecres, i ja n’hem parlat. Com que
és ambulant, és clar, el podem posar
on ens isca dels informes tècnics, o
no, precisament. Ara el campament
es munta a l’antiga plaça de les
Gallines (¿recordeu que va ser
portada de La Veu amb una imatge
de les gallines que la gent hi va
amollar i que fins i tot els van donar
menjar durant un temps?). Bé, la
plaça i els  encontorns: el centre
neuràlgic del poble, el carrer dels
pollastres, el central park i de rebot
el carrer del bancs. Vinga rotonta
amunt i rotonta avall amb el cotxe, ja
tenim el xiquet marejat abans
d’arribar a escola. La Veu ha
començat a rebre infinitat de cartes i
mails de veïns que volen felicitar la
regidora responsable de l’ocurrència

Chenial, che,
chenial!

Bona l’han
muntada la
B a r b a r i t a t
Valenciana i
S e r a f i n
Castellano amb
la proposta de
celebrar sant
Josep en dilluns
peti qui peti (vull
dir, caiga quan
caiga). Los
presidentes de

fallas valensianas, volem dir del
Cap-i-casal, se li van plantar al
regidor de torn a l’hemicicle de
l’Ajuntament disposats celebrar la
crema allí mateix, el dimecres 12 de
setembre, si no retiraven la
pensada. No se’ls havia vist mai tan
alterats ni tan unànimes esgrimint
els seus arguments: Yo siempre lo

he visto como está ahora, La

tradición es la tradición... Si nos

obligan, no plantamos los

monumentos (n.b. Hipèrbole que
només s’explica en aquest context
d’exaltació: cal entendre
“monumentos” per “fallas”). Mira que
si deixen, no plantar falles, sinó de
votar-los, ací sí que se la juga el PP!

Pagar amb el nas tapat
L’associació de la dona

llauradora va fer una visita a la
planta de tractament de Cervera. i
mireu com estava el pati, que moltes
van demanar una mascareta, de
l’olor que diuen feia allí. Encara no
entenen com hi ha gent que pot
treballar en eixes condicions, com
és possible que ho ensenyen i,
encara menys, la pujada del rebut
que suposadament és pel
reciclatge... Com molts, van veure
que allí tot està en un rebolic:
plàstic, paper, merda... I això que
diuen que et cobren per la
valorització i reciclatge! Quina presa
de pèl. En realitat, els residus ara
s’acumulen igual que abans: en un
forat. Això sí, el d’ara és més gran i
més fondo, perquè hi ha més merda
que amagar. Segur que tot això
acabarà contaminant encara més
les aigües subterrànies el dia que
comence a filtrar-se, que segur que
ho farà, perquè tots ho acaben fent.
I al nostre, a més, cal recordar  que
quan es va construir ja se li va
enfonsar una paret. Ja ho diuen, ja,
que el rebut de la merda fa pudor.

Què enganxa més que un
ganxo?

Els tafaners ens hem assabentat
que La Veu de la setmana passada
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Ilde Añó, regidor del grup municipal socialista, va denunciar
les mancances que, al seu entendre i dels ciudadans, van
haber a les darreres festes patronals. 

Així, lamentava “la poca llum que havia en els carrers que
va recórrer la comitiva, des de l'Auditori Municipal fins a la
pista de ball en el Poliesportiu, inclús amb cotxes mal
aparcats, la font de la Plaça Mare Moles apagada, la poca
sonoritat de l'orquestra i la poca llum que hi havía al recinte on
es va cel.lebrar el ball de gala i el d’entitats”. Añó va proposar
que el sopar de pa i porta es trasllade a un dia entre setmana
i deixe de celebrar-se, com ja fa una nays, en diumenge, atès

que així les persones que compren a última hora “no ho hàgen
de fer fora de la ciutat, a les grands superficies”, per a intentar
beneficiar al comerç local. 

El socialista també va lamentar les declaracions públiques
del regidor de Policia, Marcos Marzal, referent als casos de
botelló registrats al municipi. Añó creu que  “és difícil d'evitar,
com diu Marzal, però si que es pot demanar documentació
perquè se'ls sancione per molèsties al veïnat”. 

Finalment, pel que fa a la mort de dos vaques el primer día
de festes, el socialista va denunciar que les festes hagen estat
notícia en tota Espanya per este fet “i no per com de boniques
són les nostres festes o com de bé que ho pasem”. 

text i foto NATÀLIA SANZ

DEFICIÈNCIES FESTIVES SEGONS ELS SOCIALISTES

Com cada any la Penya Setrill ha fet la festa de la
verema. Com cada any, sí, la Penya Setrill ha veremat
al voltant de 1.000 quilos de raïm de la varietat
carinyena i garnatxa a La Serra d’Almos en un matí

magnífic i amb la satisfacció per continuar en la tasca de
recuperar alguna de les tradicions que ens han
caracteritzat com a poble.

A la vesprada van tenir lloc a la seu de la Penya les
tasques de trafegar el raïm a fi d’elaborar el vi i la
mistela d’enguany dels quals, com sempre en faran ús
els socis, amics i simpatitzants de la Penya

text i foto JAUME ROLÍNDEZ

El Setrill de verema



M I S C E L · L À N I A

Or negre

Mai millor dit l’eufemisme encesos per definir com estan
els nostres pescadors benicarlandos cad vegada que fiquen
en marxa els motors de les seues barques per anar a fer la
seua feina: pescar.

I és que la polèmica no ve d’ara, ve de més lluny, pel fet
que han de pagar per omplir els dipòsits de gasoil, de les
seues “eines de treball”, bastant més que a la resta de ports
de la contornada. Així, el sobrecost que els representa
aquesta despesa, per setmana, en paraules del patró major
de la confraria, a cadascuna de les embarcacions, pot
rondar la no menyspreable quantitat de mil vuit-cents euros.
I tal com estan les coses, ara que ha minvat la quantitat de
peix que es trau i el poc que es paga per ell, no estan els
pescadors per anar pagant més del necessari sí, a d’altres
llocs, es paga menys pel litre de gasoil.

Però la polèmica s’ha agreujat encara més pel fet que els
camions cisterna que els subministrava el preuat or negre
als pescadors, fora del sortidor del port, ja no tenen permís

per accedir-hi i això ha provocat que, fins i tot, es plantegen
anar a repostar als nostres pobles veïns de Peníscola o
Vinaròs.

Hores d’ara, des de la confraria han demanat un sortidor
propi, que difícilment la Generalitat aprovarà, per poder
abastir-se ells directament a preus més competitiu.
L’empresa que té la concessió del subministrament al port
diu que els pescadors l’han arruïnat  Complicada situació la
que es planteja si algú no fica seny pel preu d’aquest or
negre.
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851 
la veu de Benicarló

DES DEL 18 

D’AGOST DE 1995

"Che!"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Panissola 1: per a la regidora d'educació, que segueix mantenint que tot és normal en este inici de
curs escolar. Sembla que no ha vist les aules atapeïdes, la manca de professors, les beques que ningú
sap si es concediran i, si ho fan, quan arribaran, l’escola nova encara en barracons, ... Realment viu en
aquest poble?

Panissola 2: als responsables de les matriculacions de l'Escola Oficial d'Idiomes ací a Benicarló. A
vore, en l'era de la informàtica no es pot seguir matriculant amb boli i paper, fent anar la gent amunt i avall
i fent-los fer viatges, després, al banc per a pagar... quan a la taula del costat està matriculant la regidoria
d'esports, amb un targeter per cobrar i evitar molèsties als usuaris. No, no es poden fer les coses així.

CARXOFA I PANISSOLA
Diumenge 22

20.00 h 

Concert de gospel 
en benefici de l'Assoc. d'Alzheimer

de Benicarló. 

Organitza: 
Comunitat Cristiana Buen Pastor.

laveubenicarlo@terra.es
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Parole, parole, parole

¿Recordeu que fa quatre dies van
inaugurar el trosset de carretera del
polígon a bombo i plateret, incloses
les botelletes d’aigua i la nevereta
portàtil d’allò més mona perquè que
fotia una calor que sufocava, i que
va ser portada de La Veu? Doncs
tenim un tafaner que agafa
l’esmentada carretera, inclòs el tram
eixe de poc més d’1 km, i allà que li
toca esquivar cons, senyals,
pedaços, forats, formigó mal tirat,
obres, veïns, pols... ¿No era una de
les obres prioritàries del nostre
alcalde, tant que si no l’acabaven,
dimitia? Doncs, ni carretera ni
dimissió! Allí tens al nyap i ací
l’alcalde i ara, vés, busca qui te l’ha
pegà!

Parole, parole, parole

Una nova versió de la pel·li de
dalt, amb el mateix director i tot, amb
les mateixes conseqüències: tot per
fer. Ací tenim el que suposadament
era un altre dels gran compromisos
del senyor alcalde: el nou col·legi
Àngel Esteban. ¿L’heu trobat, allí al
costat de la N-340, amb unes
faroletes molt mones que no sabem
a qui il·luminen, entre tota aquesta
secor de matolls i herbotes? Segur
que allí hi cabrà? Ja ho veieu bé un
col·legi al costat de la carretera
nacional? Home, a Vinaròs tenen
l’hospital al costat de la via del tren i
conten que a l’hora de tallar a més

d’un cirurgià, si passa l’AVE, li
tremolen patilles i tot... 
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Ja han inaugurat el mercat dels

collons, perdó, volíem dir dels
dimecres, i ja n’hem parlat. Com que
és ambulant, és clar, el podem posar
on ens isca dels informes tècnics, o
no, precisament. Ara el campament
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Ilde Añó, regidor del grup municipal socialista, va denunciar
les mancances que, al seu entendre i dels ciudadans, van
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del regidor de Policia, Marcos Marzal, referent als casos de
botelló registrats al municipi. Añó creu que  “és difícil d'evitar,
com diu Marzal, però si que es pot demanar documentació
perquè se'ls sancione per molèsties al veïnat”. 

Finalment, pel que fa a la mort de dos vaques el primer día
de festes, el socialista va denunciar que les festes hagen estat
notícia en tota Espanya per este fet “i no per com de boniques
són les nostres festes o com de bé que ho pasem”. 
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mistela d’enguany dels quals, com sempre en faran ús
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text i foto JAUME ROLÍNDEZ

El Setrill de verema



ha fet furor. Sí, el que lligen vostés,
l’entusiasme entre el personal que li
pega a fer ganxet ha estat tal que
s’han acabat els exemplars al
carrer. I és que el tema de les
benicarlandes exportant el seu
ganxet als USA, via la firma
Benetton, ha tingut, valga la
redundància, ganxo. I ganxo del bo!
Sembla que en aquest poble això de
recuperar les tradicions com el
ganxet té moltes seguidores i, a
més, molt bones. Quin mener han
trobat estos de La Veu! I és que fan
virgueries... quin dofí més bèstia el
que havien fet. Ací, els tafaners, ja
estem pensant si el proper sopar de
la casa, estalviant una mica i
demanant-li permís a l’amo, el
podríem fer allí a Nova York i, de
camí fer una passejada per
l’exposició.

Vampirs
Pel que sembla el funcionariat de

la casa gran està més que espantat.
Els han vingut a vore com estan
amb una d’eixes furgones
ambulants que fan revisions de salut
i tot el personal amb el potet de
pixum a la mà ha hagut de passar
per taquilla. I ja no contents amb el
pixum, una miqueta de sang, de la
bona, del funcionariat, per vore si

les últimes retallades els han afectat
els glòbuls rojos o encara queda
sang que poder xuclar. Allí que
s’han trobat recaptadors,
informàtics, policies... A un se li va
sentir dir: Que ens traguen la paga
de Nadal passa però que ens
xuplen la sang i altres líquids
corporals en plena via pública, no
direu que no té collons! I per cert,
algú els podria dir, als de la furgona
que cal aparcar allà on toca. No siga
el cas, com pareix a la foto amb
l’altra furgona que s’arrima, que
damunt fer-se la revisió siga, també,
una activitat de risc.

La mona
Esta setmana ha aparegut un

misteriós simi de color blanc a la
rodona de Corts Valencianes amb
el camí Artola. Recolzat contra la
farola del mig de la rodona. És un
nino de grandària considerable (no
sabem si natural perquè tampoc
sabem com són de grans eixes
bèsties). Serà un ritual vudú? Un
inspector d’educació que ve a
controlar els accessos al Ramon
Cid?  Més d’un ja ha manifestat la
seua por per la mona gegantina
eixa i no ha pogut pegar ull en
diverses nits. I encara està ací! Osti
tu... si sembla un titular de
l’Expediente X!

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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LOCAL

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de
Benicarló ha convocat els Premis al Comerç 2012, amb
l'objectiu de promoure i potenciar la qualitat de l'empresa
comercial, i com a reconeixement a l'activitat empresarial
desenvolupada en el sector comercial 0 de serveis. Les
candidatures es poden presentar fins al 15 d'octubre. Els
premis tindran caràcter honorífic i consistiran en una distinció
i un trofeu atorgats per l'Ajuntament de Benicarló. Segons
s'estableix en les bases publicades, podran optar als premis
les xicotetes i mitjanes empreses vinculades a l'activitat
comercial o de serveis, que compten amb un o més
establiments a la ciutat de Benicarló.

Els premis tindran quatre categories diferents: Premi a la
Trajectòria Empresarial (com a reconeixement a una empresa
amb una antiguitat major de 50 anys, sense haver canviat de
titular més enllà de la successió familiar); Premi a la Solidaritat
i a la Responsabilitat Social Empresarial (en reconeixement a
empreses que destaquen per la seua activa col·laboració i
implicació amb la societat local); Premi a la Qualitat
Comercial (destinat a reconèixer l'esforç de tots els
establiments que hagen dut a terme la implantació d'un
sistema de qualitat certificat; i finalment, Premi a la Innovació,
Renovació i Imatge Comercial (per a reconèixer l'esforç,
treball i inversió d'aquells empresaris que han dut a terme

millores i reformes dels seus establiments en els últims 3
anys). Les candidatures per a les diferents categories es
poden presentar fins al 15 d'octubre, mentre que l'entrega dels
premis tindrà lloc el 28 d'octubre en un acte que servirà per
posar el punt i final a la V Setmana del Comerç, durant la qual
es duran a terme diverses activitats promocionals.

text i foto NATÀLIA SANZ

CONVOCATS ELS PREMIS DEL COMERÇ

La peli de la setmana
Més pel·lícules de rabiosa actualitat. Esta setmana en presentem

una altra que podria ser una premonició del que li espera a
Ehhhh’panna! (n.b. Sorry, usem un teclat finlandés, sense la ñ). 
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Molts valencians hem vist amb admiració,
certa sorpresa i, per part de sectors
nacionalistes, una dosi de sana enveja, com
centenars de milers de catalans van proclamar
el passat 11 de setembre la seua voluntat
d'independència. El catalanisme del Principat ha
evolucionat en els darrers temps cap a un
independentisme que, per primera vegada en la
història, ha esdevingut tan majoritari que fa
pensar en la possibilitat, encara que siga
remota, que efectivament això pot anar
endavant. És un canvi recent. De fet, els
independistes clàssics ho veien tan cru que
sempre incloïen els Països Catalans en la seua
reivindicació. "Sense València no hi ha
independència", deien. Bé, tothom sabia que
això eren brindis al sol. Un cop la independència
té certes traces de ser possible o plantejable de
debò, es quedarà, com és lògic, en l'àmbit de
Catalunya. No els ho critico: si ens havien
d'esperar a nosaltres, anaven apanyats.

Des del País Valencià, hi ha dues postures. La
majoritària, evidentment, és la del discurs espanyolista
dominant: és que aquests catalans, són uns pesats, uns
insolidaris insuportables i prepotents, que se'n vagen ja...
però sense deixar-los anar-se'n. L'altra, minoritària, és la
dels valencians que sempre han estat independentistes o
els que ara, davant el que es veu a Catalunya, se
n'adonen que s'hi
estan tornant, o que
pensen cada cop
més que els
agradaria poder ser
independentistes,
però topen amb la
realitat, crua, de la
societat valenciana,
immersa en
l'autoodi i la negació
de la pròpia
identitat.

Però, què ens
passaria, als
valencians, si
C a t a l u n y a
s'independitzara?
Acceptem la
hipòtesi de partida.
Pot ser divertit (o
no) imaginar-nos

l'escenari: en quina situació quedaríem? Em fa l'efecte
que tot se'ns tornaria molt difícil. Espanya no acceptaria
un territori amb vel·leïtats de tenir qualsevol cosa en comú
amb els catalans traïdors i desafectes. La voluntat de
convertir-nos en una "regió" amb certes "peculiaritats"
inofensives, voluntat que existeix des de fa cinc segles,
s'intensificaria amb força. El valencià quedaria diferenciat
del català ràpidament (com el gallec del portugués, ves), i
per tant convertit en una coseta d'anar per casa sense
força identitària. Els catalanistes serien gairebé
terroristes, i la uniformització de l'estat, que fins ara tenia
el fre dels catalans, s'acceleraria, com un mecanisme de
defensa.

O no. Llegia l'altre dia un article al diari Ara que
plantejava que, possiblement, s'estendria la imitació de
Catalunya. En veure que als del nord els hi aniria tan bé
independents, els valencians també voldríem ser-ho,
perquè Espanya deixaria de ser una realitat intocable i
immutable. Francament, em va semblar una mica ingenu.
Veient els sentiments i la ideologia dominant del meus
"compatriotes" valencians, a hores d'ara aquest canvi
sembla molt difícil. Crec més versemblant l'opció que es
produiria un rearmament de l'anticatalanisme i
l'espanyolisme dels valencians que, ara sí, ens deixaria
vistos per a sentència.

Però bé, tot això encara és política-ficció. I,
evidentment, el que ens passaria als valencians no ha
d'influir (ni influirà) en absolut en allò que facen els
catalans. Només faltaria. Nosaltres ja tenim allò que ens
mereixem.

I si Catalunya se n’anara?

text  CARLES LLUCH foto JESÚS MAESTRO

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

OFEGADA AL PORT
M.L. García, una dona de 53 anys de Benicarló, va

aparèixer ofegada en la bocana del port de Benicarló. Al
voltant de les 11.10 del matí es va donar l'avís a Salvament
Marítim, quan un vaixell pesquer va trobar el cos surant. Fins
al lloc dels fets es van desplaçar efectius del Samu, que van
treballar en la reanimación, Saepla i bombers del Consorci
Provincial, que no van poder fer res per reanimar-la. La dona
estava vestida amb una bata i sabatilles d'anar per casa, pel
que haurà de ser l'autòpsia i la investigació que s'ha obert la
que determine les causes de la mort. La dona va ser vista
caminant per l'espigó que tanca la bocana a primera hora del
matí. El cadàver no presentava colps.

INCENDI A CÀLIG
Les fortes ràfegues de vent, que van arribar a bufar fins a a

60 quilòmetres per hora, van avivar amb rapidesa el foc que

es va declarar entre els termes municipals de Càlig i
Peníscola. Al voltant de les 15.43 hores el 112 va rebre la
trucada d'alerta i fins al lloc es van desplaçar de forma
immediata 10 mitjans aeris, tres brigades i efectius del
Consorci Provincial de Bombers de Castelló. L'incendi es va
centrar entre el Camí Peníscola i la Partida Pou la Barraca, en
el terme municipal de Càlig, en una zona dominada per la
vegetació baixa i matolls. La intensitat de les flames va ser tal
en alguns moments que la Guàrdia Civil es va veure obligada
a tallar al trànsit la carretera que uneix les localitats de
Peníscola i Càlig. Cal destacar que les flames eren visibles a
diversos quilòmetres a la rodona. I al voltant de les 20h. i
també dins del terme municipal de Càlig es declarava altre
incendi. Curiosament ho feia prop de la carretera vella que
uneix Benicarló amb Càlig, a l'altura de l'antiga Creu de
Pàndols que separa ambdós termes municipals. El punt on es
declarava era al final del camí que discorre fins a on es va
declarar el de l'altre incendi que va cremar a la tarda una part
del terme municipal. Este segon focus va ser controlat
d’immediat, però l’altre va cremar 45 hectàrees i no va ser fins
a les tres de la matinada quan es va donar per controlat. 

text i foto NATÀLIA SANZ

BREUS: SUCCESOS A BENICARLÓ I RODALÍES
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LOCAL OPINIÓ

La Regidoria d'Esports ja té
enllestida la XXV Campanya Esportiva
d'Hivern, que mantindrà tots els serveis
i activitats de l'any passat i que inclourà
també la campanya de l'Esport Escolar
i una nova edició dels Jocs Esportius
Comarcals. Així, Esports continua
apostant per la conciliació de la vida
laboral i familiar i ha aconseguit
mantindre, i fins i tot augmentar en
alguns casos, l'oferta d'activitats
programades en la Campanya
Esportiva d'Hivern. La campanya tindrà
cinc programes bàsics on s'inclouran
activitats fisicoesportives (com
educació física de base, activitat física
adaptada, ioga, aeròbic, gimnàstica de
manteniment, tai-txi o dansa del
ventre), i activitats aquàtiques (step,
aiguagim, abdominals, etc.).

El programa d'Esport Escolar també
manté l'oferta i juntament amb la
col·laboració dels centres escolars,
AMPA i entitats esportives de Benicarló
s'han organitzat un seguit d'activitats
que van des del bàsquet, handbol o
atletisme fins al judo, triatló, escacs o
gimnàstica rítmica, entre d'altres. Una
vegada més, la Regidoria d'Esports
aposta per la gratuïtat al 100%
d'aquestes activitats dirigides als més
menuts, amb l'objectiu de conciliar la
vida laboral i familiar. Dins de l'Esport
Escolar, i amb la col·laboració dels
clubs locals, tindran lloc un any més els
Jocs Esportius Comarcals Benicarló-
Castelló Nord, en els quals podran
participar els esportistes dels clubs,
col·legis i instituts de tota la comarca.

Paral·lelament, la Regidoria també
ha previst una sèrie de xarrades
tècniques al voltant de temes com els
primers auxilis, els exercicis d'higiene
postural o la formació esportiva dels
xiquets. Les inscripcions per a les
activitats fisicoesportives seran del 17
al 28 de setembre en horari de 9.30 a
13 hores a l'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament. Les inscripcions per al
programa de l'Esport Escolar seran del
14 al 17 de setembre.

text NATÀLIA SANZ 

COMENÇA LA
CAMPANYA

ESPORTIVA D’HIVERN

Aquests dies les aules de les escoles, els instituts i
les universitats dels Països Catalans i de l’Estat espanyol
han vist trencada la seva pau estiuenca –molt xafogosa,
sí, però ben tranquil·la- i ja tornen a acollir l’alumnat que,
suposadament, té ganes d’aprendre coses noves. Aquest
fet, és clar, té poc gust de novetat: com un etern retorn,
sempre igual però sempre una mica diferent, cada
setembre ens porta l’inici d’un nou curs escolar i, amb ell,
la retrobada d’un grapat de nois i noies que han aprofitat
l’estiu per créixer –per estudiar ja és una altra història- o
per descobrir personal nou si els designis de
l’administració –designis més inescrutables que els de la
voluntat divina- ens porten a nous indrets. Fins aquí,
doncs, una novetat ja coneguda.

Però sens dubte aquest inici de curs ens ha portat
una novetat: als nervis i neguits habituals per tancar la
plantilla del professorat i ajustar tots els espais a les
necessitats –cosa sempre difícil perquè els designis de
l’administració, con dèiem fa un moment, són
absolutament inescrutables i tan profunds com la seva
incompetència i el seu desinterès per la gestió eficaç dels
recursos públics- hi hem d’afegir la constatació del
descontent del professorat per les brutals retallades que
pateix l’ensenyament públic. Mai s’havia viscut que en els
primers dies de setembre ja hi haguessin assemblees del
professorat i que es preparessin mobilitzacions i tota
mena de manifestacions per fer evident el profund
descontent dels  qui treballem en i per a l’ensenyament
públic de qualitat. És cert que sempre hi ha hagut una
part petita del professorat que ha defensat els seus drets
com a treballadors i ha volgut aprofundir –o salvar del
naufragi- l’educació pública de qualitat, però no és
habitual que ja des dels primers dies de setembre es parli
i es treballi de manera clara i contundent  en contra de les
salvatges  retallades. Evidentment el col·lectiu de
professorat que es mobilitza no és la majoria, perquè
sembla que una bona part dels companys ja accepta la
situació o no té gens de ganes de lluitar perquè creuen
que no hi ha res a fer o `perquè la comoditat i la mandra
els guanya  i, d’aquesta manera, els nostres governants
estan més contents perquè tenen bons aliats.

Aquest curs, doncs, no comença amb normalitat
perquè ara veiem de manera clara l’efecte de les
primeres grans retallades –reducció de professorat i
augment del número de nois i noies per classe, reducció
radical de serveis de suport i de programes per atendre la
diversitat, retallada rotunda de pressupostos per material,
etc- que s’afegeixen a les importants retallades salarials
que el professorat  patim des de fa temps. I per això ara
cal fer més evident que mai que aquest curs no comença
amb normalitat. Sorprèn –bé, en realitat no sorprèn gaire
perquè és ben previsible- el cinisme dels nostres

governants quan pretenen fer creure a l’opinió pública
que malgrat les retallades tot continua funcionant bé. El
cinisme es fa més    intens quan aquests governants
apel·len a la professionalitat i la responsabilitat dels
professionals de l’ensenyament –i de la sanitat i de tots
els serveis que atenen directament a les persones- que fa
que assumim estoicament la situació i fem més del que
és possible per mantenir la situació, per salvar els
mobles. D’aquesta manera, carreguen sobre les nostres
espatlles tota la responsabilitat del bon funcionament de
l’ensenyament. Està clar que tothom amb una mica de
seny entén que les retallades de professorat i l’augment
de ratios no pot donar mai uns  resultats acadèmics
millors. També és cert que els nostres governants, que
retallen salvatgement des dels seus despatxos, saben
que els qui creiem en la nostra feina i en la importància
social que té farem tot el que sigui possible perquè el
nostre alumnat pugui tirar endavant amb les millors
condicions possibles. Però això no val per justificar les
retallades. La nostra feina s’ha de poder fer amb
garanties, amb recursos, amb la certesa que tenim
l’administració al nostre costat i no pas contra nostra. El
professorat pot fer l’esforç que se li demani si es compta
amb ell, si la seva opinió té un pes important en la decisió
de com han d’anar les coses. És simplement sarcàstic
demanar-nos esforços quan es menysvalora la nostra
tasca, quan no es tenen en compte les nostres opinions i
les nostres necessitats. Per tant, gràcies als nostres
eficaços governants, aquest curs no comença amb
normalitat.

AQUEST CURS NO COMENÇA AMB NORMALITAT 

text  JOAN HERAS

Fronteres

DIABOLUS

La Direcció de l’Escola Diabolus de Benicarló es complau d'in-
formar-vos que està oberta la inscripció per al curs de
Composició i Direcció de Música per a Banda i Música
Contemporània a càrrec dels professors Pablo Anglés i Juanjo
Villarroya.

Les classes començaran el 14 d’octubre. La informació completa
sobre estudis, certificats i tarifes la podeu trobar al link de la nostra
pàgina.

http://diabolusrockschool.wix.com/blog#!composicio-banda
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ESPORTS LOCAL

La Conselleria d'Educació manté la seua campanya
de desprestigi del professorat donant a conéixer
intencionadament i sense cap motiu les dades del
professorat que està de baixa en el mes de setembre.
Aquesta informació la fa pública per donar una mala
imatge davant l'opinió pública del professorat de
l'ensenyament públic i, alhora, per intentar tapar els
efectes negatius que les retallades estan provocant en
els centres públics i culpar al professorat de les
incidències d'aquest inici de curs. STEPV acusa a la
Conselleria de ser la que està causant problemes i
complicacions als centres docents i al seu professorat a
l'hora de realitzar la seua tasca docent amb les mesures
que està posant en marxa des de fa tres cursos i que
han dut a una pèrdua alarmant de professorat interí,
aules massificades, augment de tasques i feina,
reducció del salari, etc. I, a més, es veu criminalitzat per
l'administració que l'està castigant. Aquesta campanya
de desprestigi es va iniciar el curs passat, en què la
Conselleria no només va filtrar les dades del professorat

que estava de baixa sinó que a més les va manipular i
va unflar els números. Tornem a recordar que el
percentatge de professorat de baixa està per sota de la
mitjana en el conjunt de la funció pública i del món
laboral en general.

A més, sempre s'han realitzat els actes d'adjudicació
de vacants en setembre abans de l'inici de curs i no com
ara, amb el curs ja començat, una nova mesura d'estalvi
per a l'administració a costa, novament, del professorat
i del sistema educatiu públic. STEPV també vol recordar
que la Conselleria va decidir que no cobriria el total de
baixes de professorat d'un centre. És a dir, si hi ha un
docent de baixa no el cobrirà, si hi ha dos només en
substituirà un, si hi ha tres, dos i així successivament.
També volem matisar que la Conselleria no té perquè
aplicar la norma del ministeri de no substituir les baixes
fins que passen 10 dies perquè té competències per no
fer-ho. Finalment, el Sindicat recorda que contra
aquesta campanya de criminalització va haver de posar
en marxa la campanya “Dóna un colp de mà” per la
dignificació del professorat i de la tasca docent en les
xarxes socials.

text STEPV

DESCONTENT ENTRE EL PROFESSORAT AMB LA CONSELLERIA

Diumenge que ve 23,
jugaran en el Pavelló
Poliesportiu, els equips
masculins del Club Bàsquet
Benicarló per a la temporada
2012/2013. 

Al matí, a les 10.30, els dos
equips de categoria aleví
s'enfrontaran en la pista
annexa del pavelló als de Vila-
real, a la mateixa hora que
l'infantil s'enfrontarà al mateix
equip en la pista central. A les
12.00 en la pista central el
cadet masculí disputarà el seu
primer amistós a casa contra el
Vila-real també. 

El júnior masculí jugarà a les
16.30 hores el seu tercer partit
amistós de la pretemporada
davant el Vila-real, després del
bon sabor de boca amb la seua
victòria obtinguda contra
l'Alcanar diumenge passat.
Aquest equip entrenat per
Sergio Oms i Carlos Castro
compta amb molts jugadors
que debuten en aquesta
categoria. El sénior masculí
afrontarà el seu primer partit de
la pretemporada a casa,
davant el Vila-real, amb
l'objectiu de preparar-se per a
aquesta campanya, on es
lluitarà amb total seguretat per
l'ascens a categoria
autonòmica. L'equip compta
amb tots els pilars bàsics de la
temporada passada, amb les
incorporacions d’Omar, Josep i
Magí, tres jugadors amb
experiència en categories superiors, i el retorn de dos
jugadors que ja van fer molt bon paper en l'equip en
anys passats, Sergio Jimón i Carlos Miravet. 

El pròxim dia 29 serà el torn de les xiques, que
disputaran a Onda el seu primer amistós de la
pretemporada. L'infantil jugarà a les 10.30 i el júnior a
les 11.30.

text i foto VICENT FERRER

Després de l’estiu torna el basquet al pavelló municipal

Dijous 27

19.00 h Inauguració de l'exposició "Causalitats" de Josep Antoni García Bel 
(fins al 9 de desembre). Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.
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EL TEMA ESPORTS

Això va tot a una. Si la passada setmana vaig dir que
estàvem invençuts, aquesta afirmo sense por a equivocar-me
que som invencible. Va, igual exagero una mica, sí. Si hauran
canviat les coses que fins i tot guanyem a casa malgrat la
pertorbable presència a les grades de l’alcalde de San Jorge.
Ja sap qui llig açò que sempre he manifestat que aquest
senyor tenia una habilitat especial –espero que innata- per
provocar situacions de malastrugança entre els nostres
només de deixar-se vore pel camp. La seua mirada –sense
saber-ho ell ni la resta de la humanitat que no fóra jo- afectava
els nostres futbolistes i feia que jugaren sempre engarrotats i
acovardits. Doncs tot això ja és passat. Diumenge va ser un
dia històric perquè un CDB organitzat, aguerrit, treballador i
amb les idees clares  no només va aconseguir derrotar amb
contundència el Benicàssim, sinó que sobretot va eradicar tota
la negativitat que des de fa tants anys ens ha vingut
transmetent l’exdiputat Tena cada vegada que ha pres
possessió d’un seient d’una grada de l’Àngel Alonso. Històric,
històric. 

Al camp hi havia més gent del que és habitual. Si la
temporada passada no passàvem dels dos-cents espectadors,
aquesta hem començat amb més de tres-cents. Em crida
l’atenció l’entusiasme amb què es manifesta molta gent que
en la meua vida l’he vista al futbol. N’hi ha d’aquests que
escridassen més que ningú l’àrbitre, que se saben els noms
de tots els jugadors (ja me’ls sabré cap allà el mes de febrer)
i que intimiden els forasters amb uns crits que de veritat fan
temor. En fi, que ha canviat el paisatge humà. Els irreductibles
ens ho mirem amb certa desconfiança. Sabem que el dia que
vinguen mal dades nosaltres seguirem allà, inasequibles al
desaliento. 

Encara hi ha hagut més canvis, més. Per exemple, els
membres de la Junta Directiva van tots amb uniforme. Sí, sí,
com ho conto, amb uniforme. Duen un jerseret blau amb
l’escut del CDB i unes bermudes que es diuen a quadres
blancs i marrons aproximadament; una cosa discreta però que
no deixa de cridar-me l’atenció jo m’he he estat tants anys
amb tantes juntes. També s’ha vist afectada la indumentària
dels jugadors. Hem passat d’estar dues temporades sense
portar publicitat a les samarretes a dur quatre, quatre, anuncis
a l’equipatge; dos als pantalons i dos a les samarretes. Vaig
tindre ocasió de departir una estona amb el secretari tècnic del
club, Alberto Ferrer, i em va comentar com s’havien hagut
d’esforçar alguns membres de la Junta per tal d’aconseguir no
ja només publicitats sinó també, compte, més de cent vint
samarretes del club. Com ho conto, ni a casa La Llanera!
Pobre de l’encarregat de la bugada! 

Martorell es veu que va poder alinear tots els seus efectius.
Del CDB de la temporada passada només quedaven Víctor
Esbrí i Pitu Ferrer. Aquest darrer, a més, va ser canviat a la

mitja part. Per tant, per tant, que quede clar que a mi m’han
canviat alguna cosa. Deu ser per bé, confio. En aquest extrem
també vam intercanviar impressions amb el secretari tècnic. El
xic em va dir que realment quasi tos els jugadors eren del
poble. Home, home, que li vaig dir, i els quatre negres també?
(Se’m perdone una vegada més el to, que no hi ha maldat).
Em va dir que ja feia dos anys que vivien ací i treballaven ací.
Jo què sé, un argument tan contundent em va deixar sense
resposta. Ho dia Jordi Pujol, catalans són els que viuen i
treballen a Catalunya. Si benicarlandos són els que viuen i
treballen a Benicarló, avant amb les atxes, tots del poble. 

El partit va començar a jugar-se amb força. Els de
Benicàssim no van vindre a passar la vesprada per fer turisme
i si havien de posar la llesca la posaven i si havien d’alçar la
cama l’alçaven. Es nostres no es deixaven però acovardir.
Posaven la llesca tan com ells, alçaven la cama tan com ells i
corrien més. Hi ha molta diferència entre la primera regional i
la preferent. Ho comprenc jo i tot que sóc un analfabet total.
Després de molt insistir, Marcos Cano va marcar el primer gol.
No vaig vore bé com va ser perquè per puta perea no em vaig
posar al meu lloc habitual. Ho sento. El que sí que vaig vore
va ser l’empat dels forasters. Un penal innocent al minut
quaranta-set i empat. Descans. 

A la represa Martorell va fer alguns canvis i vam acabar
d’acovardir-los a tots. Tenim un lateral dret que els auts com si
foren córners i en van treure un  des del mig del camp que va
esdevindre una passada de gol que va materialitzar un
davanter centre que tenim que no sé com li diuen però que és
molt i molt valent. Dos xuts al pal després i quasi a les
acaballes una internada d’aquest mateix davanter que no sé
com li diuen però que sí que podria descriure perfectament va
acabar amb un altre remat de Marcos Cano que va posar al
marcador el tres a un definitiu. 

Dissabte que ve, ai dissabte que ve, anem al camp del San
Jorge. Com xalarem, mares!  

I INVENCIBLES

text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO
veu que com som els únics que
treballem, vénen a per nosaltres. No
sabem si ens denuncia algú de dins o
vénen de fora”, va lamentar. En
concret, va detallar el cas succeït la
passada setmana, quan es van
personar en el port de Benicarló
agents del Seprona a l'hora d'arribada
de les barques “i van preguntar
directament per un dels armadors.
Quan els hi vam dir on atracaven, van
anar uns per davant, els altres per
darrere i altres de front perquè no es
poguera escapar ningú”, va relatar. En
la barca es van decomissar 15 quilos
de Mollet i tres caixes de polp que no
arribaven al quilo de pes, la mesura
reglamentària. “Van a per nosaltres,
ens estan amargant la vida”, va
lamentar el patró major.

ve de la pàgina anterior

FITXA DE SUBSCRIPCIÓ A LA VEU DE BENICARLÓ (2012)

Nom
Domicili
Població                                CP
Correu electrònic

Cognoms

Telèfon

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

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

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

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2012

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

(2) Transferència bancària de 85,00 euros (50 números anuals), a favor de l’Associació Cultural la Feram de
Benicarló. 
C/C 3162 1201 07 1153776529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció del primer número
de la subscripció realitzada (cal enviar per fax al 964 47 56 98 comprovant de la transferència o de l’ordre de
pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la subscripció.
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altres coses, va denunciar “perquè
conselleria encara ens deu part de la
subvenció del 2011 i la del 2012”. De
forma irònica, Tomás també va
assegurar que “altra solució seria fer
un pantalán nou i posar allí el nostre
sortidor”. En l'actualitat, va dir “només
reposten en el pal les embarcacions
d'esbarjo” ja que les de pesca ho fan
amb els camions cisterna que
diàriament arriben al port. “El
propietari diu que està en la ruïna per
la nostra culpa i jo li dic que baixe el
preu i l'hi comprarem a ell”, va sostenir
el patró major.

En aquests moments en el port de
benicarló recalen un total de 29
embarcacions, entre les
d'arrossegament i trasmall, que donen

ocupació a 105 persones. I tal és la
situació a la que es veuen abocats
que “hem buscat un assessor jurídic
perquè ens mire a veure què podem
fer”.

El tancat sense tancar
No és l'única problemàtica que el

patró major de Benicarló ha denunciat
públicament. El passat mes de maig
s'inaugurava el tancat del port
pesquer, una reivindicació històrica
dels pescadors del municipi per a
aconseguir frenar els robatoris en les
embarcacions. I segons va denunciar
ahir Tomás “ha quedat molt bonic però
encara no hem pogut tancar-lo perquè
no tenim les claus”. La problemàtica
en aquest cas és que l'encarregat de
fer les còpies de les claus i els
comandaments que obrin les portes

“perquè siguen únics almenys per
cadascuna de les embarcacions”,
encara no les ha fet. Així les coses, de
moment la inversió de conselleria,
que va ascendir a 52.000 euros,
encara no ha pogut amortitzar-se ni
ser útil per als pescadors. En
qualsevol cas, com va explicar Tomás,
“el tancat sí que es tanca per les nits,
quan està el guàrdia de seguretat”
encara que segueix entrant gent en el
recinte. “entren per la part del far
exterior, que ja hem demanat que
s'arregle d'alguna manera”, va dir
Tomás.

Assetjaments
A més, el Patró Major va lamentar

les denúncies que en els últims dies
estan arribant a les barques que
atraquen en el port del municipi. “Es

ve de la pàgina anterior

El dissabte passat el Castell de Peníscola-Benicarló inicià
un nou camí en la Segona Divisió, després de l'oferta de la
LNFS, després de les negociacions a tres bandes per a
aconseguir tots els requisits necessaris, que van desembocar
en la presentació del nou club. El dissabte l'equip debutarà en
terres canàries i segons tots les dades amb els deures ben
fets. 

El gerent del club, Carlos Pallares, ens comentava que les
sensacions al llarg de la pretemporada, iniciada en la pista del
Barcelona, han estat bones, l'equip ha anat a més, amb les
habituals proves realitzades per l'entrenador Ricardo Iñiguez,
que van acabar dissabte passat davant el Playas de Castellón. 

Des del club s'indica que la pretemporada ha estat
completa, amb treball físic per aconseguir que l'equip estiga
en bones condicions després del salt de categoria, que en
aquesta última setmana, prèvia a l'inici de la Lliga, ha
descendit, mentre que el treball tàctic s'ha anat incrementant
a poc a poc i serà pràcticament l'única cosa que es farà
aquesta setmana. 

pel que fa a la plantilla Pallarés va indicar que amb el
fitxatge de Juanito l'entrenador té a dotze jugadors per a iniciar
la temporada, una plantilla que s'ha fet amb el vistiplau de
l'entrenador, sempre dins de les possibilitats econòmiques de
l'entitat. En la mateixa hi ha una barreja d'experiència i joventut
on tots saben quines són les metes del club a mitjà termini,
l’assentament en la categoria i intentar a curt termini l'ascens
a la màxima categoria. 

Tota la mentalitat de la plantilla està fixada aquesta

setmana en el partit que s'ha de disputar dissabte que ve a
Santa Cruz de Tenerife, indicant Pallares el pla de viatge. Vol
des de Barcelona el divendres a la tarda, arribada abans per a
sopar a l'hotel i matí lliure després de la xerrada amb la
plantilla per part de l'entrenador, per anar al pavelló a la tarda
a jugar, regressant a Barcelona el diumenge de matí.

text i foto 

VICENT FERRER

El Castell de Peníscola-Benicarló vol aconseguir la permanència

Dos jugadors del Club Deportivo
Benicarló estan inclosos en l'onze de
la jornada que publica Juan
Francisco Roca en el periòdic Llevant
de Castelló. Es tracta del
migcampista Anta i del davanter Tayo
qui, amb la seua entrada, va
revolucionar l'atac benicarlando
aprofitant el treball de desgast dels
seus companys. Per la seua banda
Marcos Cano és segon en la
classificació de golejadors. 

Per altra banda recordar que el
partit entre el Sant Jordi i CD
Benicarló s'ha avançat al dissabte, a
les set de la vesprada. Per cert que el
pròxim rival del conjunt que entrena
Martorell s'ha reforçat amb el
davanter Aser Bautista a l'aconseguir
el seu traspàs de l'Alcora

text i foto VICENT FERRER

Dos jugadors benicarlandos en l’onze de la jornada
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Els pescadors de Benicarló, tot i que no és el que
desitjarien, amenacen amb reposar gasoil en els ports
de Vinaròs i Peníscola si no se soluciona la problemàtica
amb el sortidor del seu port.

La confraria de pescadors Sant Elm ha rebut la sentència
que els prohibeix “que entren camions cisterna de gasoil al
port”, va explicar José Manuel Tomás, patró major de
l'organisme. Les embarcacions s'abasteixen de combustible
amb aquest sistema després que la concessionària del
sortidor que existeix dins del recinte portuari “ens ho venga
molt més car que en la resta de ports”. Tomás va apuntar que
“ho venen entre deu i quinze cèntims més car que als
camions cisterna”. Tenint en compte que, de mitjana, una
embarcació consumeix al voltant de cinc mil litres de
combustible a la setmana, l'increment dels costos per aquest
concepte ascendeix a “al voltant de mil vuit-cents euros. Així
que ja podem anar-nos a casa, perquè al final de la setmana
no tindrem res per a repartir”.

Sense camions cisterna
I és que segons resa la sentència que han rebut “a partir

del 13 de novembre no pot entrar cap camió cisterna al port”
per la qual cosa els pescadors haurien d'abastir-se del
sortidor portuari, amb l'increment dels costos, o buscar-ne
alternatives. “La sentència no es pot recórrer, perquè ja van
donar un termini de tres anys per a presentar alternatives i no
es va fer res”, va explicar el patró Major. És per això que
Tomás va lamentar que “hi ha algú interessat que comprem
allí el gasoli a un elevat preu”. Així les coses, la confraria ha
començat a moure els fils dels que disposa per a donar-los
una solució als seus associats. De moment “hem parlat amb
un representant de la Generalitat Valenciana perquè
intervinga amb el concessionari i aconseguim arribar a un
acord amb el preu, però encara no ens han dit res de res”. El
patró major va assegurar que “no tenim perquè anar a
repostar ni a Peníscola ni a Vinaròs, no és aqueixa nostra
intenció”, tot el contrari, seguir abastint-se en el port pesquer
de Benicarló a un preu raonable. De fet “si la Generalitat ens
donara permís i una subvenció per a posar nosaltres un
sortidor, ho faríem, però ho veig difícil”, va assegurar. Entre

text REDACCIÓ

PESCADORS ENCESOS PEL PREU DEL GASOIL AL PORT DE BENICARLÓ

He de reconéixer que tenen uns
cops amagats que m’impressionen. El
reportatge sobre la universalització
del punt de ganxo benicarlando em
sembla simpàtic, de bon gust i,
sobretot, original. Que n’aprenguin
que deia aquell. Coses com aquesta
només es poden trobar a la Veu. I, a
més, la fotografia de la portada –tan
acolorida, tan bucòlica fins i tot- segur
que els haurà fet augmentar les
minses vendes que deuen tindre a la
seua esquifida revista. Però, però
–sempre hi ha un però- n’estic tip de la
punyetera paraula “tenda” per referir-
se a una botiga. Ja sé que als
diccionaris es recull també l’accepció
de comerç on es venen coses al
detall, però ací a Benicarló a una
botiga li hem dit sempre botiga,
m’explico? Una tenda vindria a ser
allò que usaven els indis de les
pel·lícules del far west per protegir-se
de les inclemències climatològiques.
Igual passa amb la paraula “cabuts”.
Quan jo era encara més menut del
que sóc ara, en déiem “cabessudos” i
la gent gran s’hi referia als “nanos” i
he sentit dir moltes vegades allò de
“fer ballar els nanos” i un “cabut” era
un peix o una persona de sexe
masculí que tenia les idees molt
clares; deien que els dos peixos
preferits pels advocats eren
precisament els burros i els cabuts. I
ja que estic en aquesta dinàmica, veig
que últimament el poc jovent
benicarlando que parla valencià
–pocs, en són molt pocs, açò se’n va
tot a pacte- en comptes de dir “açò”
diuen “esto”, com si foren murcianets,
pobrets. I també m’indigna que els no
tan joves diguen “aquí” com si foren
de Vinaròs i no “ací” que és el que
toca. Em penso que me n’he sortit del
solc. Que això, que escolte, que m’ha
agradat tot el que expliquen de la
botiga de Manolita Monllau i del
Col·lectiu Spinmeets. Avant, sempre
avant. 

Osticana, com me n’he rist amb el
nom del projecte del bar que diuen per

entretindre’ns que volen posar a la
plaça constitució: “A volar!”. Estic
convençut que darrere de l’empresa
que ha presentat el projecte, San
Juan Arquitectura, hi ha algun directiu
d’AEROCAS que ha vingut ací a fotre-
se’n de nosaltres. Aquests de
l’aeroport volen allargar la fotesa a tot
allò que el nostre president per
antonomàsia, don Carlos, anomena
“nuestra provincia”. Deixem-los fer,
deixem-los. 

Diuen que “revisaran la taxa de
reciclat d’escombraries”. I jo m’ho
crec, però estic segur que serà a
l’alça. Se n’han de governar molts, ja
ho sap vosté. El reportatge sobre
aquest tema de la seua intrèpida
reportera Sanz va il·lustrat amb una
fotografia en què es veuen alguns
coneguts polítics locals, comarcals,
provincians i àdhuc autonòmics
contemplant embadalits un munt de
fem després d’haver passat el procés
de reciclatge. Se’ls veu riure. Entre la
merda es deuen sentir feliços. Diràs
que una senyora amb cara de
consellera ensuma les deixalles i se li
dibuixa un somriure de felicitat volàtil;
també riuen el president de esta
nuestra diputación, l’alcalde de
Peníscola i el sosías de Sadam
Hussein. Aquesta merda ens permet
anar vivint de la rifeta, que vagen
rabiant, mentre paguen. També hi ha a
la foto, en un discretíssim segon pla i
amb cara de no fer-li massa gràcia tot
allò, el conegut polític benicarlando
José Antonio Redorat. Per cert,
senyora Garcia, què deu haver d’això
que diuen alguns catxullers, batxillers

pagats del poble, que si Redorat i algú
més que és andalús i porta bigot i té
un cognom castellà li estan menejant
per allà a València la cadira a
Marcelino Domingo? Encara és
prompte, no troba? 

Vaig al titular de la pàgina vuit.
“Comença el curs escolar amb
normalitat a les escoles”. Quina barra,
quina barra! És normalitat l’augment
de les ràtios?, és normalitat que hi
haja moltes famílies que no es puguen
pagar els llibres de text?, és normalitat
que moltes d’aquestes famílies encara
no hagen cobrat les beques per a
llibres del curs passat?, és normalitat
que la Conselleria tinga el cinisme, ci-
nis-me, de fer una proposta de creació
d’un banc de llibres usats quan fa dos
anys en menys d’un mes van ser
capaços de penjar a la seua web tota
una proposta amb activitats
didàctiques per al seu invent de
l’Educació per a la Ciutadania en
anglés?, és normalitat que hi haja
moltes llibreries a les quals encara la
conselleria els dega els bonollibres
del curs passat?, és normalitat que hi
haja famílies que no es puguen pagar
el menjador escolar i no passe res?,
és normalitat que a Benicarló hi haja
molts menys mestres que en cursos
anteriors?, és normalitat que a l’Ángel
Esteban encara estiguen en
barracons després de tants anys
d’enganys i promeses?, és normalitat
que encara se’ns en fótiguen ara amb
l’EOI que l’alcalde encara no ha
aconseguit que oficialment li siga
assignada a Benicarló? Si això és
normalitat, jo, com aquell senyor de
l’APM me la tallo i em faig monja. I
encara la nostra regidora Martínez no
havia dit res de l’ensenyament
secundari del qual, segurament,
sense que li caiga la cara de
vergonya, també dirà que ha
començat el curs amb “normalitat”.
No, si en el fons la xica té raó, la
anormalitat és la nostra normalitat i,
per tant, tot allò anormal és normal.
No troba, senyora Garcia?

Plego. M’encenc, tanta normalitat
m’encén en foc i flama. 

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

text EL LECTOR
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La Regidoria de Joventut ha organitzat un Curs
d'iniciació al clown i un altre de gestió empresarial i
comerç electrònic en línia que es realitzaran durant el
mes d'octubre. A més, també ha preparat un Curs de
monitor de temps lliure infantil i juvenil que durarà fins al
mes de març. Aquest mes d'octubre començarà l'oferta
de cursos de la Regidoria de Joventut de cara al nou
curs escolar. El curs més matiner serà el Curs
monogràfic d'iniciació al clown (pallasso), que tindrà lloc
els dissabtes 6, 13, 20 i 17 d'octubre de 16 a 20 hores a
la Residència Juvenil Crist de la Mar. El curs és gratuït i
les inscripcions es poden formalitzar a l'Àrea de

Joventut de l'Ajuntament. La segona oferta és un curs
organitzat per l'IVAJ sobre gestió empresarial i comerç
electrònic en línia, que tindrà lloc del 15 d'octubre al 4
de novembre. Les inscripcions s'han de realitzar al
web www.ivaj.es i caldrà entregar el justificant a
l'Ajuntament abans del 8 d'octubre. Les places són
limitades i el curs és completament gratuït.

Per últim, l'oferta de més llarga durada serà un Curs
de monitor de temps lliure infantil i juvenil que
començarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 9 de març de
2013. Tindrà lloc els dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 18
hores a l'antic col·legi Jaume I. El preu del curs és de
150 euros i les inscripcions es podran formalitzar a partir
del 17 de setembre a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament.

text i foto NATÀLIA SANZ

CURSET DE PAllASO I GESTIÓ EMPRESARIAL PER ALS JOVES




