
L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló MINISTERI (COSTA NORD): SI NO ES FA RES LA CULPA ÉS DE L’AJUNTAMENT I ELS VEÏNS

El cap de setmana del 20 i 21 de Març, a la
piscina municipal de Benicarló, es va
disputar  la 6a jornada de la lliga provincial de
promeses de Castelló.  Participaren un total
de 231 nedadors de 10 clubs de la província
de Castelló: CN Vinaròs, Club Aquàtic de
Castelló, CN Benicarló, CN Vila-Real, CN
Castàlia Costa Azahar, CN Onda,  CN Azahar
Vila-Real, CN La Vall d’Uixò, C Dep Nat Lledó
i Cultural Dep Castelló. 

L’equip del  club Natació Benicarló, dirigit per
Miryam Martínez, Carla Cornelles i Lucía
Vicente,  va estar format per 31 nedadors: Júlia
Barrachina, Maria García,  Bianca Beer, Blanca
Pérez, Gemma Labèrnia, Víctor Montserrat,
Sara Vea, Patrícia Saura, Blanca Zorrilla, Laura
Verge, Marta Cheto, Sara Troncho, Eric Alberich, Dylan
Villanueva, David García, Aitor Gil, Joan Gilabert, Andreu
Gilabert, Oscar García, Oriol Lluch, Joan Martín, Marina
Segura, Laura Jiménez, Nerea Martín, Balma Fabregat, Lara
Rodríguez, Alicia Sorlí, Raul Vicente, Yago Mateo, Raul Carbó
i Alejandro Balagué.

La competició va estar centrada en proves de fons i mig
fons (400, 800 i 1500 lliures).

L’actuació dels benicarlandos va ser meritòria tenint

present que, en molts dels casos, era la primera vegada que
competien en proves llargues.

Els resultats més destacats de l’equip local els
aconseguiren: Sara Vea, que va ser segona als 200 lliures en
una brillant actuació personal; David García, que fou tercer als
400 lliures i Marina Segura, també tercera als 400 lliures.

PRÒXIMES COMPETICIONS:  27 abril 2013, 4º
CONTROL MÀSTER PÍSCINA D’ONDA i 28 d’abril 2013, 3º
CONTROL AUTONÒMIC PISCINA LA SALERA. CASTELLÓ.

text i foto CNB

ESTIMABLE ACTUACIÓ DE LES  PROMESES DEL CLUB A BENICARLÓ
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El Consell Agrari de Benicarló ha demanat la dimissió
dels regidors d'Agricultura, Eduardo Arín, i el de
seguretat, Marcos Marzal.

Ho va fer durant la sessió del consell convocada per a
dilluns passat i davant la presència dels dos edils, basant-se
en l'escrit presentat pel president de FEPAC- Asaja a
Benicarló, Francisco Vallés. En ella s'argumentaven
“diversos punts, basant-se en la gestió dels regidors al
capdavant de les seues respectives àrees”, va detallar un
dels assistents. L'escrit va provocar una votació entre els
assistents, que es va saldar amb “cinc vots a favor
confirmant la petició de dimissió, tres en contra i una
abstenció”, va detallar Miguel Piñana, representant de la
Unió de llauradors i Ramaders a Benicarló. El sindicalista va
indicar que “nosaltres no estem d'acord amb demanar la
dimissió, no creiem que siga el moment adequat. Però sí
que és cert que és necessari donar-los un toc d'atenció”.
Piñana va sostenir que la petició presentada per Vallés “atén
a motius personals i a més, demanar la dimissió no és la
solució als nostres problemes”. En aquest sentit, el
representant de la Unió va  reconèixer que els llauradors
“necessitem que el pes del Consell Agrari siga major en les
decisions que es prenen en l'àrea d'Agricultura, perquè som
un dels pilars econòmics de Benicarló”. Tot i això, assegura,
“la Unió no pot demanar la dimissió dels edils per una causa
puntual i personal d'un dels integrants”. 

LA VERSSIÓ D’ASAJA

Per la seua banda, el representant de FEPAC- Asaja a
Benicarló, Francisco Vallés, va negar que haguera reclamat
la dimissió de Arín i Marzal, malgrat que la resta d’assistents
ho afirmaren i que hi ha un escrit presentat a l’ajuntament i
signat pels presents en el consell. Vallés, malgrat això, va
reconèixer que la sessió del dilluns va ser tibant. Al seu
entendre, el debat al voltant de la seguretat en el camp va
ser el que va provocar les topades entre els assistents i els
edils presents després de qüestionar la seua gestió al
capdavant de les seues respectives regidories. Vallés va
reconèixer que “els llauradors voldríem que feren un poc
més del que s'està fent”, encara que “no es poden carregar
culpes sobre els edils” d'agricultura, Eduardo Arín, i
seguretat, Marcos Marzal, atés que “ells són simplement els
gestors d'una àrea que els ha estat delegada per part de
l'alcalde, Marcelino Domingo”. I en tot cas “no som qui per a
demanar la dimissió d'un alcalde que ha votat el poble”, va
concloure.

EDUARDO TAMBÉ PUJA AL CARRO I DEMANA MÉS
SEGURETAT

Segons l’edil d’agricultura, no s'entenen. Des de
l'ajuntament de Benicarló s'ha tornat a demanar més
col·laboració i enteniment entre els llauradors i les forces de
seguretat de l'estat. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín,
es va erigir, tot i el que va passar al Consell Agrari, en la veu

text REDACCIÓ

ELS ROBATORIS AL CAMP CRISPEN ELS LLAURADORS

Ja començo a intuir de què va això del Benicarló, vaig fent-
me una idea de quina és la idiosincràsia d’aquest club. Veig
que és una cosa si més no curiosa i amb certes pretensions.
Que per què ho dic? Molt fàcil. Hi ha alguns detalls que a mi,
veterà i avantatjat alumne de segon de periodisme, no se
m’escapen. Sóc un linx jo. Ja ho aniran comprovant, ja. Per
exemple, he palesat que al camp de futbol hi ha quatre
banderes espanyoles i no ja ni una quadribarrada sinó que ni
una miserable blavera i ni una bandera del club. Per exemple
també. L’altra setmana vaig anar a Museros i pels altaveus es
parlava en valencià i ací el senyor que fa el anuncis, diu els
canvis i llig les alineacions s’expressa en un castellà poc fluid
i amb una fonètica ridícula. I per exemple, i aquesta és la més
gossa, diumenge passat es va fer un minut de silenci musical
(El cant dels ocells, va sonar) per l’àvia del davanter Monterde,
per l’ànima del bravíssim exjugador Pepito Verge “Xoco” i,
atenció, molta atenció, “por los atentados de Boston” (?!).
Fabulós, sensacional, grotesc, esperpèntic! Deu ser un dels
efectes col·laterals de la globalització. 

Aquesta vegada el papa i jo vam tornar a pujar a l’Àngel
Alonso amb tots els estris. Vaig fer fotografies abans del partit
als dos equips i m’hi vaig recrear retratant tot el que vaig voler
mentre feien el minut de silenci musical. El papa se’m va
enfadar i em a dir coses –burro, malcriat!- perquè quan tothom
estava dret escoltant Pau Casals jo anava passejant-me pel
terreny de joc captant les millors instantànies. Tant se’m va
enfadar el papa que quan vam arribar a casa em va pillar la

targeta gràfica de la càmera. Perquè n’aprenguera. Bobo, més
que bobo. Però, coneixent-lo com me’l conec, sé que ho va fer
sense cap voluntat didàctica i que l’únic que vol és que en
aquesta pàgina continuen posant senyoretes lleugeres de
roba. Ja veig que per culpa d’ell acabarem agarrant fama de
puterots sense tindre’n cap necessitat. Una llàstima perquè de
veritat que m’havia sortit un reportatge gràfic d’allò més bonic. 

El CDB va jugar contra l’Almassora, un altre dels aspirants
a jugar la promoció d’ascens a tercera divisió. Els d’ací no s’hi
jugaven res, però els forasters van demostrar que sí que s’hi
jugaven molt. Ens van unflar a puntades de peu i van fer una
exhibició de martingales i joc brut en general: pèrdues
escandaloses de temps, simulació de greus lesions, morts
súbites per un corrent d’aire... en fi. 

Ja haurà endevinat el lector que el Benicarló va perdre.
D’una manera poc elegant i sense meréixer-s’ho, però va
perdre. El partit no va ser bo, però si algú va fer alguna cosa
per guanyar van ser els de casa. 

A la primera part els almassorins van apretar una mica. No
massa. No van xutar a porta i van ser els nostres el que van
tindre la delicadesa de marcar-se en pròpia porta. 

La segona va ser un continu atac i gol del CDB. Dos xuts al
pal i un bonic gol de cap del davanter Felipe. Amb l’empat ja
es veia vindre que la victòria es quedaria a casa. Però no,
l’àrbitre es va inventar un penal a favor dels almassorins i
aquests no van desaprofitar l’ocasió per establir el definitiu i
injust  resultat final. 

El papa i uns senyors que hi havia a la tribuna es van
enfadar molt amb un seguidor visitant i amb un futbolista que
havien canviat. Es veu que aquests homes –no som racistes

ningú a casa,
faltaria més- de pell
bruna i amb alguns
colars d’or els van
provocar i la cosa
es va acabar amb
l’expulsió del
recinte esportiu
dels provocadors. 

Diumenge vinent
anirem a jugar al
camp de La Vall. El
papa ja està
preparant una
excursió familiar
per visitar les coves
de sant Josep i el
museu de ciències
naturals d’Onda.
No sé si Margot
voldrà vindre
també. 

QUÈ DIU EL
PAPA. Jo, quan
vaig fora de casa,
callo.   

DERROTA INJUSTA

text VICENT T. PERIS
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dels seus col·legues els llauradors per
a demanar més actuacions en matèria
de vigilància al camp. Arín es va
mostrar partidari de la vigilància
nocturna més que dels controls diürns
que en aquests moments es realitzen.
Cal recordar que recentment els
llauradors van organitzar patrulles que
s'encarreguen de vigilar per les nits el
terme municipal, dividits en dos
equips. L'edil d'Agricultura considera
necessari l’enteniment entre els
cossos de seguretat (Policia Local,
Guàrdia Civil i Policia Autonòmica) i
els llauradors, “que són qui coneixen
el terme municipal, els camins i als
propietaris”. 

Arín creu que els sindicats,
organitzadors de les patrulles,
s'haurien de posar d'acord “amb les
forces de seguretat i establir criteris
previs per a la vigilància nocturna”. El
balanç presentat pel regidor indica
que els robatoris han disminuït
considerablement en els últims dies. A
pesar d'això va assegurar que "no ens
podem confiar perquè aquestes
onades de robatoris tenen pujades i
baixades". En qualsevol cas, Arín va
demanar que no siguen només els
llauradors qui s'ocupen de la
vigilància nocturna i proposa substituir
els controls diürns dels cossos de
seguretat per vigilància nocturna,
realitzada també per ells. L'edil va
sostenir que els controls diürns
"només serveixen per a denunciar als
llauradors que no han pagat l’ITV o
l’assegurança corresponent, però no
per a evitar els robatoris" perquè són
hores i llocs per on generalment
només transiten els mateixos
llauradors. Pel que fa a la reunió que
van mantenir la setmana passada els
més alts responsables de la
Comunitat Valenciana a nivell de
seguretat i d'agricultura, Arín ha dit
que caldrà esperar que els sindicats
els informen dels resultats de la
trobada per a saber quin paper tindran
els 60 efectius de la Policia
Autonòmica que es dedicaran a vetllar
pròximament per la seguretat en el
camp.

ve de la pàgina anterior

El jove Ferran Ferré, de La Sénia, s’imposà després de
les dos maneges, en la prova que puntuava per el
Campionat d’Espanya disputat a Benicarló

Es va disputar diumenge de matí, al Circuit Municipal de
Benicarló, la primera prova que puntuava per al Campionat
d'Espanya, en la nova categoria MX50. Una categoria que es
va a convertir en el gran viver d'aquest esport a nivell nacional.
A més es van celebrar carreres, que puntuaven per a
l'autonòmic. L'organització va córrer a càrrec del Motoclub
Benicarló. 

La prova nacional va tenir dos protagonistes, Ferrán Ferré
(12), de La Sénia i Raúl Sánchez (5) de San Feliu de Guixols,
que des de l'eixida van prendre el cap amb clar avantatge
sobre els altres, en cadascuna de les dues mànegues. Els dos
es van estar passant, fins i tot van caure,
oferint un bon espectacle als afeccionats.
Ferrán acabà pujant al podi en primer
lloc, acompanyat de Raül i de Francisco
Javier García (7) de Càceres. 

Al llarg de la matinal es van celebrar
diverses proves per al Campionat
Autonòmic, sent aquests els guanyadors
en cadascuna de les categories:

Màster 35, Víctor Ferri (173), de
Gandía. 

MX85 cadete, Moisés López (57), de
Molina de Segura. 

MX85 juvenil, Mario Lucas (77),
d'Almoradí. 

MX65, David Barcenas (224), de
Guardamar. 

MX2 sub25, Carlos Fernández (69),
de Terracot. 

MX1 Open, Joan Cros (48), de
Barcelona.

text i foto  VICENT FERRER

Ferran Ferré s’imposà en Motocross

De nou l'equip sénior del C.B. Benicarló va aconseguir
la victòria, amb la qual cosa es queda a la zona mitja de la
classificació, tot i que per a això van haver de remuntar el
resultat després del descans. Per a aconseguir-ho van
haver de ficar major intensitat defensiva, sobretot en els
rebots, guanyant al final amb claredat per 69-51 a l’Eliana. 

L'equip júnior va viatjar a València per enfrontar-se a
l'Escola Pia, al que va aconseguir guanyar per 54-64. No va
tenir la mateixa fortuna el cadet, que va perdre en el Port de
Sagunt per 57-49. L'infantil va acabar cedint en la pista del
Vinaròs per 66-58. Finalment el júnior femení poc va poder fer
a Vila-real davant un equip amb més ofici, al final 61-12.

text i foto  VICENT FERRER

L’equip sènior aconsegueix remuntar després del descans i guaya al Joves L´Eliana
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LOCAL ESPORTS

Benicarló es queda sense diners per
a les obres d'emergència de la costa
nord. El Ministeri diu que la inversió que
va prometre i que ascendia a més de
set-cents mil euros, no s'ha fet per
culpa de l'ajuntament i de l'associació
de veïns. La denúncia l'ha fet el grup
municipal socialista de Benicarló,
després de llegir la resposta que el
Senat ha fet al seu representant
Enrique Navarro. Román Sánchez,
secretari local del PSPV, ha demanat
responsabilitats a l'equip de govern per
la gestió d'aquest tema que “ens ha fet
perdre una inversió que no era tant
substanciosa com haguérem volgut, però servia per a
consolidar la costa nord”. Sánchez va revelar que en la
resposta parlamentària es reflecteix que el 13 de març de
2012 la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar
va mantenir reunió amb l'Ajuntament de Benicarló en la qual
aquest Ajuntament va indicar que la seua prioritat era actuar
en la Zona Nord. “Per això, la Direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar,- prossegueix la resposta-
va analitzar la situació d'aquest tram de costa i va proposar
una sèrie d'actuacions puntuals” per a portar a terme en les
zones en les quals es va detectar algun risc. Les conclusions
es van resumir en el document denominat “INFORME DE
SOLUCIONS EN EL TRAM NORD”. El pressupost d'aquestes
actuacions ascendia a 758.208,53 euros. La resposta
parlamentària denúncia que “portar a terme aquestes
actuacions no va ser considerat convenient ni per
l'Ajuntament ni per l'associació de veïns, atès que de cara
a plantejar una solució definitiva, la Direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar va redactar l'ESTUDI
“D'ALTERNATIVES D'ACTUACIÓ EN EL TRAM DE COSTA
DE BENICARLÓ NORD” en el qual s'analitzen diferents
alternatives d'actuació”. El pressupost d'inversió variava entre
6 i 30 milions d'euros, tenint en compte en tots els casos que
es tracta de pressupostos estimatius. El 16 d'octubre de 2012,
representants del ministeri van mantenir una nova reunió amb
l'Ajuntament de Benicarló i representants dels veïns. En
aquesta reunió, l'Ajuntament va presentar el document
denominat “INFORME PRELIMINAR D'ANÀLISI
D'ALTERNATIVES I PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A LA
PROTECCIÓ DE LA COSTA DE BENICARLÓ EN EL TRAM
QUE VA DES DEL PORT DE BENICARLÓ FINS AL LÍMIT
NORD DEL TERME MUNICIPAL” Revisat aquest Informe, es
van detectar diverses deficiències que es van comunicar a
l'Ajuntament a fi de que foren tingudes en compte de cara a
l'informe definitiu a presentar. El citat Informe Definitiu va ser
presentat per l'Ajuntament al novembre de 2012 “. A la vista de
les propostes existents procedeix redactar un projecte
constructiu juntament amb el seu preceptiu Estudi d'Impacte
Ambiental a fi de portar a terme la tramitació legalment
establida”, per a això la Direcció general de Sostenibilitat de la

Costa i del Mar ha preparat el contracte de serveis
corresponent. L'informe del Senat conclou afirmant que
“durant l'any 2013 està previst contractar la redacció del citat
projecte, el pressupost del qual de licitació ascendeix a
73.434,90 euros i portar a terme actuacions puntuals
d'estabilització de talussos en la citada Costa Nord de
Benicarló l'import de la qual dependrà de les necessitats i les
disponibilitats pressupostàries”. Així les coses, els socialistes
han denunciat que Benicarló ha perdut prop de vuit-cents mil
euros per a evitar que se seguisca perdent la seua costa nord.

text NATÀLIA SANZ

MINISTERI (COSTA NORD): SI NO ES FA RES LA CULPA ÉS DE L’AJUNTAMENT I ELS VEÏNS

Durant el passat cap de setmana es van tenir lloc els
partits corresponents al CATVAL que s'està disputant ara
a Amposta, amb els següents resultats per als jugadors
del Club de Tennis Benicarló. 

Jarmo Pérez es va desfer en dos sets del jugador del club
tennis La Closa Joan Ferreros, per 6-1 i 6-1. 

Diego Sánchez, va fer el propi i va vèncer també en dos
sets a Andy Yang, per 6-2 i 6-1. 

Iratxe Serrat, que va realitzar un gran tennis va vèncer a
una rival directa pel campionat per un doble 6-3. 

Ricky Pérez, segueix intractable en categoria absoluta i va
vèncer a Xavi Matheu, per 6-3 i 6-4. 

Pitjor sort van córrer Carla Folch, Marta Aicart i Esteban
Van Camp, que es van quedar a les portes de la següent
ronda.

text VICENT FERRER

Este cap de setmana, es va disputar una nova jornada del torneig CATVAL a Amposta

Setmana d'alta tensió per a la plantilla
del Castell de Peníscola FS Benicarló
davant l'última jornada de la Lliga, que
solament aconseguirà l'ascens directe si
és capaç de guanyar o empatar en la pista
del Pozo Ciudad de Múrcia i esperar que el
Carnicer Torrejón guanye o empate en la
seua pista davant el Montesinos Jumilla,
equip aquest últim que depèn de si mateix,
doncs si guana aconseguirà la primera
plaça. 

La plantilla del conjunt del Baix Maestrat,
que va patir de valent el dissabte per a
derrotar al conjunt del Torrejon, tot i la
golejada final, va rebre una forta injecció de
moral de cara a l'última jornada. Amb el
constant suport de l'afició, quan més ho
necessitava, s'espera que no estiguen sols
aquest dissabte en el Palau dels Esports de
Múrcia. El “ sí es pot” que va corejar l'afició
cadufera va quedar ben gravat en els
jugadors, que al final van saber agrair el seu
suport aplaudint-los. 

El Comitè de Competició de la RFEF ja ha
designats col·legiats per a aquests dos partits.
El partit entre El Pozo Ciudad de Murcia-
Castell de Peníscola FS Benicarló, serà dirigit
pels andalusos Elena Pedrós i Fernández
Domínguez. El Carnicer Torrejón-Montesinos
Jumilla per Calleja Rubio i Hevia Campa, del
col·legi asturià.

text i foto VICENT FERRER

El Castell de Peñíscola FS Benicarló haurà de guanyar o empatar 
a Murcia i esperar el resultat del Carnicer-Jumilla
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OPINIÓ LOCAL

Maribel Gil no pot ni imaginar-se el que ha embolicat a
Benicarló. Fa més de dos mesos que la productora del
programa de La 1 de TVE la té reclosa a Madrid. “Va vindre a
buscar-me a l'aeroport perquè jo tornava de Panamà, on viu el
nostre fill. I em va dir que a l'endemà es presentava a un
casting per a un programa de TVE en el qual anaven a
participar 9.000 persones”, explica Juan Mateu, el seu marit.
“Clar, jo li vaig dir que perquè anava a anar, però em va
contestar que li feia il·lusió intentar-lo. I allí està”, somriu. A
Juan l'orgull per veure a la seua dona encastellada pels crítics
més crítics del programa se li nota. Malgrat això, assegura que
“la faig molt de menys, sobretot per les nits que era quan més
estona podem passar junts”. Juan assegura que “ella ja ha
guanyat el concurs. Diu que amb estar allí, vivint aqueixa
experiència, té suficient. Jo no sé molt més perquè només ens
deixen parlar deu minuts a la setmana i no res del concurs.
M'ha contat que ha conegut a molts famosos, però no sé res
més perquè de seguida ens tallen. Li tenen prohibit que parle
més del compte”. En Benicarló tots donen per segur que
arribarà lluny “pel seu caràcter i perquè és molt bona persona”.
De moment, qui ha eixit be és Benicarló, les seues carxofes,
els bars de la ciutat i de passada, els hotels de Peníscola, que
també estan aprofitant l'estirada de Maribel. 

La promoció que està fent de la ciutat i de les seues
carxofes amb denominació d'origen, omplen de comentaris
cada dimecres a la nit les xarxes socials. Des del consistori no
volen fer declaracions, però a l'alcalde, Marcelino Domingo, i
a la resta de regidors, se'ls escapa un somriure de satisfacció

quan se'ls pregunta per Maribel. I és que no es pot amagar
que la publicitat que està fent del municipi és impagable.
Tanta, que fins a la veïna Peníscola ha decidit aprofitar
l'estirada. El Gran Hotel ofereix durant aquest cap de setmana
“menús promocionals de la carxofa, com els que prepara
Maribel”, va explicar Francisco Ribera, director de
l'establiment hoteler. La concursant s'ha convertit en pol
d'atracció gràcies al programa amb més audiència de la nit
dels dimecres. I de passada, promociona les carxofes de
Benicarló i els establiments hotelers de Peníscola. De segur
que si ho sabera, estaria encantada amb la iniciativa. I és que
Maribel no és dona de quedar-se a casa. Les seues múltiples
activitats la tenen tot el dia atrafegada. El seu marit regenta un
establiment d'habitacions al costat mateix de l'ajuntament de
Benicarló. La seua primera parada totes els matins, el bar de
davant, on pren cafè amb les seues amigues. I a partir d'ací,
un no parar. “En el seu taller de manualitats fa i ensenya de
tot, des de brodats fins a calats, passant per la complicada
tècnica del patchwork”, conten les seues amigues. 

Ara, totes la troben a faltar perquè “és l'alegria de les
reunions”. Tots a Benicarló, no obstant això, esperen que
arribe molt lluny en el programa. Diuen que “s'està mostrant tal
qual és, amb la seua desimboltura i el seu do de gents. No li
fa por res i és molt voluntariosa”. En la seua cafeteria dels
desdejunis, igual que en altres establiments de la ciutat, han
penjat cartells per animar la seua participació en el concurs. I
els dimecres a la nit, diversos són els bars i restaurants que es
converteixen en centre de reunió de colles senceres. De
passada que sopen, comenten i comparteixen en viu la
participació de Maribel en Masterchef. Sense cap dubte, la
ciutat sencera ha eixit beneficiada amb la participació
d'aquesta intrèpida mestressa en el concurs.

text NATÀLIA SANZ

EL FENÒMEN MARIBEL MASTERCHEF

El calendari amb gust de primavera
ens ha portat, de nou, una de les dates
més especials : una festa que no es
celebra amb festa laboral i que omple
places i carrers de llibres i roses.
Malgrat la crisi, la cada vegada més
potent irrupció d’un sant Valentí com a
competència ferotge per això de l’amor
i la discussió sobre el nivell de lectura
del país, la festa sobreviu i segueix
ocupant un lloc privilegiat en el llistat de
dates que en l’àmbit col·lectiu tenen un
color especial. 

I la festa sobreviu  amb força en tots
els seus elements que es repeteixen any
rera any:  el desig d’una part important de
la ciutadania de trobar-se, tots junts, en
espais que s’omplenen massa i que fan
incòmode la tria del llibre buscat; les cues
importants per aconseguir la dedicatòria i
signatura  d’un  escriptor famós –sovint un
autor mediàtic que potser ni tan sols ha
escrit el llibre que signa- i la solitud de certs
autors que , de tant en tant, tenen el seu
petit però fidel públic lector; les queixes de
certs autors que denuncien l’excessiva
comercialització del llibre com a simple
objecte de consum; les roses  que busquen
una mà que les agafi amb amor i les
ofereixi a una persona estimada; el gremi de llibreters
pregant perquè la jornada freni el descens de la
facturació anual que cada exercici es fa més profund; un
sant Jordi cada vegada més desorientat que no sap qui
és realment el drac ferotge que ens fa anar a tots plegats
de corcoll i que dubta seriosament de la bondat intrínseca
i consubstancial de la princesa perquè, pel que ha sabut,
ara ja ni les princeses es lliuren de temptacions poc
nobles i de la mirada severa de la senyora Justícia.

Però malgrat tot, malgrat que una bona part de les
roses que regalem o ens regalen són un producte més
d’una globalització salvatge –roses que han arribat de
Sud-àfrica o de Colòmbia, a través dels grans
distribuïdors holandesos- i que no fan gens d’olor, i
malgrat que molts dels llibres que es compren i que es
regalen queden eternament abandonats en prestatges
silenciosos i no són mai llegits, la festa té un gust
propi,irrepetible i, per tant, bonic.  Una festa d’aquestes
característiques dóna una alenada d’aire fresc, de cosa
diferent, de sentit de col·lectivitat rotundament cívica. I
que durant uns dies es parli sovint de llibres per tots els
mitjans de comunicació i en moltes converses
quotidianes, esdevé un element gens menyspreable. El

fet que regalar llibres s’hagi convertit en una tradició no fa
res més que donar valor a aquest meravellós objecte. Per
a totes aquelles persones que la sola idea de llibre, d’un
llibre qualsevol, ja els genera una mandra immensa, una
son còsmica, un tedi vital, d’una manera o altra els ha de
sorprendre que molta i molta gent aquest dia compra i
regala llibres. I regalar ja demana una certa reflexió: ¿què
li regalo? ¿quin llibre li agradarà més? Amb aquestes
preguntes hi ha implícita la necessitat de buscar, remenar
i dedicar una estona a pensar en aquella persona a qui va
destinat el nostre regal. L’encert o desencert pot ser molt
previsible o simplement atzarós, com passa amb
qualsevol altre tipus de regal. Sens dubte, sempre hi ha
llibres que per atzar esdevindran grans descobertes i
que, sense quasi adonar-nos-en, passen a formar part de
la nostra vida. El dia de sant Jordi, amb tot el moviment
de llibres que anima, pot ser un bon dia perquè l’atzar ens
posi a les mans un grapat de fulls que ens obrin nous
paisatges. Si és així, cal celebrar-ho especialment. I si no
ens arriba cap llibre que ens colpeixi, només ens cal anar
insistint la resta de dies de l’any. Perquè per fer bategar
l’amor i les paraules, en realitat, tots els dies són bons i
necessaris.

Després de Sant Jordi
text JOAN HERAS

Fronteres
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Ara mateix m’hauria de
caure la cara de vergonya
en reconèixer que m’he
assabentat d’això de la
gent del nostre poble que
ha sortit a la tele gràcies a
aquesta publicació. Si,
què passa? Jo no sé si
això és bo o dolent. No ho
sé. Vol dir això que miro
poc la televisió?
Possiblement. Vol dir això
que jo soc dels que només
veuen els documentals de
la dos? No. Però el que si
que li puc dir és que si ho
hagués sabut abans,
haguera vist els
programes dels que
parlen aquesta setmana al
tema de la idem.
Perquè...què hi ha més
important al món que sortir
per la televisió? Ja ho
deien Alaska i los
Pegamoides amb allò del
bote de Colón. Es veu que
això és una cosa gran,
molt gran. El gran consol i
la gran satisfacció, en
aquest cas, és que el motiu de
l’aparició de paisans nostres al prime
time de la programació no es deu a
cap fet macabre ni escabrós. I això si
que és notícia. També és molt
important sortir a aquest mitjà de
comunicació de masses sense fer el
ridícul, i penso que l’actuació de tots
ha estat digníssima i hem quedat molt
bé. A vore si la cosa continua en la
mateixa línia.

Posats a ser sincers, i jo ho soc de
soca-rel, li confessaré sense rubor
que no he entès res de la notícia de la
pàgina sis. Quan dic que no he entès
res vull dir, ni més ni menys, el que he
dit i ho mantinc sense cap embús. Per
això admiro cada vegada més a la
intrèpida reportera que signa la notícia
que ens informa de no sé què. Jo
hagués estat incapaç d’escriure aital

totxo. Mare meua! M’ho he llegit tres
vegades. La sintaxis és magnífica,
però el missatge se’m escapa per tots
els forats. Per això no m’estranya
gens que el principal causant de la
inacabable crisi que estem patint siga
l’ urbanisme. Si una cosa només està
a l’abast d’uns pocs pillets, és normal
que ens l’hagin clavada fins al fons.
Per això vull deixar patent, una
vegada més, la meua admiració per la
senyora Sanz, veritable ànima i motor
d’aquesta publicació.

Pàgina set. Fan unes jornades
d’ocupació. Deixant de banda que la
revista surt als quioscs el dia 19 i la
inscripció es tanca el 17, el que m’ha
cridat l’atenció és una altra cosa. Si,
senyora Garcia, la cosa va bé perquè
a allò que abans en dèiem mòduls,
cursets o seminaris, ara hem de dir

“boxes”, “box” en singular. Mire,
senyora Garcia, aquest
anglicisme està tenint un èxit
espatarrant. Ara al hospitals està
ple de “boxes” . Abans es deien
cabines o departaments, però he
de reconèixer que això de “box”
queda molt fi i molt esnob. Però
si a més a més ho apliquem al
món de l’ensenyament o la
formació, la cosa queda
revestida d’una ampul·lositat i
categoria difícilment abastables.
Però jo què vol que li diga,
senyor meua, qualificar de
“caixa” una dependència d’un
hospital ho trobo, com a mínim,
macabre.

Amb tot això dels terminis per
a començar les obres del col·legi
nou ens estan prenent el pèl.
Una vegada més. Mentrestant,
les pobretes mongetes, tot
aprofitant les vacances
pasquals, han fet obres al seu
col·legi. Suposo que els diners
que reben de la generalitat els
fan més profit que als públics. Jo
no sé si cobren o no, però el que
és ben cert és que ja no es
queixen. Es veu que l’esperit del
titular de la plaça que els han fet

al costat està fent força davant els
cors celestials per tal que no els falte
de res. Ni diners, és clar.

Molt bona la foto de la farola del
passeig de l’estació. Clar, jo no sé qui
l’ha trencada, però del que si que estic
ben segur és de que les falles no
tenen res a veure amb tot això. Segur
seguríssim. Per què?  Perquè quan
planten la falla, la farola se l’emporten,
no es queda baix de la falla. 

Pistes esportives de lliure accés.
Alguna cosa em diu que si tan lliure és
l’accés el seu deteriorament també
anirà per lliure. Suposo i espero que hi
haja un mínim control per part de les
nostres autoritats. Però amb tot, fa na
mica de llàstima veure com es fa
malbé un camp de futbol amb la falta
que ens fa un altre. Algú se n’alegrarà. 

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

text EL LECTOR

L'Ajuntament de Benicarló ha instal·lat un caixer automàtic
en les dependències centrals. Aquesta setmana ha començat
a estar operatiu el caixer automàtic que l'Ajuntament ha
instal·lat en l'edifici de Ferreres Bretó perquè els ciutadans que
no tinguen domiciliats els rebuts puguen fer efectiu el
pagament dels tributs que es realitzen a través del consistori
sense necessitat de desplaçar-se a les oficines bancàries de
Caixa Benicarló, entitat gestora dels tributs municipals. Des
del caixer es poden pagar impostos, taxes i també les
liquidacions de determinades gestions municipals com els
certificats d'empadronament o els informes. Els pagaments es
poden efectuar en monedes o en bitllets. El caixer està
operatiu durant les hores d'atenció al públic de l'ajuntament.

text NATÀLIA SANZ

PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC

Prop d'un centenar de persones van participar en la primera
edició del Box d’Ocupació, una iniciativa de l'ajuntament de
Benicarló a través de la regidoria de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Benicarló, que té com objectiu desenvolupar
les capacitats i descobrir noves potencialitats de les persones
aturades. El taller es desenvolupa en quatre mòduls. El primer
versa sobre el treball en xarxa o networking. El terme fa
referència a un concepte referit a establir una xarxa
professional de contactes per a donar-nos a conèixer i
conèixer als altres per a trobar possibles col·laboradors. El
segon mòdul es basa en el cotreball o coworking, una forma
de treball que permet a professionals i emprenedors de
diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant físic
com virtual. També s'inclou un mòdul de formació per a
aprendre tècniques de comunicació. L'últim dels mòduls del
box de treball està encaminat a conèixer les últimes ofertes i
propostes d'ocupació. 

La proposta d'aquests boxs part del Consell de
Desenvolupament Local per la necessitat de buscar solucions
a l'elevat índex d'atur de Benicarló. El regidor de Promoció
Econòmica, Juan Manuel Urquizu, va detallar que el que es
pretén amb aquesta iniciativa és “donar una eixida i dotar de
noves capacitats a aquelles persones aturades que han
treballat sempre en el mateix sector o fins i tot en la mateixa
empresa, als quals els resulta especialment complicat tornar al
mercat laboral”. El box d'ocupació és un espai de treball on
s'incideix específicament en aspectes com la dinamització de
les empreses, la millor forma de buscar treball o la millor
manera de dinamitzar el propi progrés professional. Tot, amb
una metodologia nova, dinàmica i divertida, orientada a la
recerca d'ocupació. En aquest sentit, es compta amb la
participació d'empreses de la localitat o comarca que
permeten conèixer als participants què s'espera dels empleats
i quins es busca en cada perfil a l'hora de seleccionar els
recursos humans. Les pròximes edicions tindran lloc a
Benicarló el 15 de juny, 14 de setembre i 16 de novembre en
les instal·lacions del Magatzem de la Mar.

text NATÀLIA SANZ

NEIX EL BOX D’OCUPACIÓ
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MÉS D’UN CENTENAR DE CANDIDATS PER A DUES
PLACES

L'ajuntament de Benicarló s'ha vist desbordat després de la
convocatòria de dues places de tècnics en immigració. 104
persones s'han presentat als processos de selecció,
encaminats a la contractació de per part del departament de
Benestar Social de dos dos tècnics especialitzats per a donar
cobertura als programes d'immigració. El procés de selecció
entre els candidats procedents de tota la geografia valenciana,
s'ha realitzat durant aquesta setmana. Un tribunal especialitzat
està portant a terme la selecció dels candidats a través
d'entrevistes i valoració de mèrits. La setmana que ve està
previst que es puguen fer públics els resultats definitius. El
tribunal, desbordat pel gran nombre de candidats, està

valorant sobretot l'experiència prèvia en programes
relacionats amb immigració. Les dues persones escollides
optaran a un contracte temporal per a portar a terme un
projecte d'integració d'immigrants finançat pel ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. No és la primera vegada que
Benicarló desenvolupa projectes d'aquest tipus. En concret, el
passat any es va realitzar el denominat Vies, que va impartir
un taller de reparacions de la llar i altre de costura. A més, es
van posar en funcionament diversos grups de convivència que
van facilitar l'aprenentatge sobre Benicarló o practicar
espanyol.

RECLAMEN UN ESPAI PER A MATERNITAT I CRIANÇA

L'associació de Benicarló Maternitat i Criança reclama un
espai per a les seues activitats a l'ajuntament de la ciutat.
l'entitat reclama el mateix tracte que reben altres associacions
del municipi, que també compten amb un espai gratuït per a
desenvolupar el seu calendari d'activitats. La regidora de
Benestar Social, Sarah Vallés, es va reunir amb la junta i
diverses sòcies de l'entitat dimarts passat, aprofitant la
celebració del taller de criança en les instal·lacions del centre
de salut. Actualment, el col·lectiu es compon d'un total de 48
famílies i compta amb una programació molt dinàmica al llarg
de tot l'any. La visita de la responsable local de Benestar
Social el dimarts passat va servir per a fer-li arribar algunes de
les reivindicacions de l'entitat, alhora que transmetre-li
diverses inquietuds. L’edil va participar en el taller de criança i
es va comprometre a estudiar les peticions plantejades.
Actualment, l'entitat es reuneix els dissabtes en les
instal·lacions de la Ludoteca i celebra el taller de criança en les
dependències del nou Centre de Salut. En l'agenda de l'entitat
destaquen les xarrades relacionades amb temes de criança, el
taller de criança dels dimarts i la venda de vestuari infantil de
segona mà per a poder recaptar fons per a finançar les
activitats del col·lectiu. Així mateix, la solidaritat també té el
seu lloc en l'associació, ja que Maternitat i Criança s'ha
implicat en campanyes com la recollida de taps amb finalitats
solidàries.

text NATÀLIA SANZ

BREUS

65 ANYS!

65 anys d’incompliments sistemàtics de les resolucions
de l’ONU són els que ve protagonitzant l’estat d’Israel, des
de 1948. 65 anys d’assetjament continuat i d’ocupació
il·legal de territoris palestins, de què és responsable el
govern de Tel-Aviv, amb més de 13.000 palestins morts,
l’èxode d’uns altres 750.000 i 400 pobles arrasats. 65 anys
de terrorisme d’estat que s’abat sobre la població àrab de
la Palestina ocupada –Ciscordània- i bloquejada –Gaza- i

que provoca les respostes terroristes a la desesperada de
les milícies de Hamàs, amb què Israel intenta “justificar” el
genocidi del poble palestí. 65 anys de propaganda
subvencionada que el lobby sionista difon urbi et orbe, per
intentar amagar el seu estigma de perill planetari per a la
pau mundial. 

Efectivament, 65 anys.
(In)feliç aniversari. 

Marc Antoni Adell

JAUME CABRÉ. 
Jo confesso.

Proa. 
Barcelona.2011

Jo confesso és un llarg text
autobiogràfic i al mateix temps una
carta de amor, que Adrià Ardèvol i
Bosch, professor de la Universitat de
Barcelona, savi erudit que domina un
munt de llengües, escriu a la que ha
estat el gran amor de la seua vida,
Sara Voltes – Epstein, en la recta final
de la seua existència.

La vida d’Adrià no va ser fàcil, fill
d’un matrimoni que convivien en la
més absoluta incomunicació, i que a
més no li manifestaven cap d’afecte,
des de minut es educat pel seu pare
per a ser el millor filòleg del món,
quan aquest mort, la seua mare que
sempre li havia estat submisa, es
manifesta com una dona de caràcter
disposada a que siga un extraordinari
violinista. Això el marcarà de per vida.

Un dia en un concert coneix la
Sara, una jove de qui s’enamorarà i
per la que serà correspost, però
sense cap explicació, un dia
desapareix, i la seua família no li vol donar raó d’on ha
anat, ell, encara que coneixerà altres dones, mai no la
podrà oblidar.

El seu pare era col·leccionista d’antiguitats, el seu
trofeu més preuat és un violí, que va ser el primer fabricat
per Laurentious Storiani Cremonensis, que va arribar a les
seues mans d’una manera irregular. 

Aquests són els tres elements principals al voltant
dels quals s’estructurarà la novel·la, i que sovint aniran
confluint.

Un dels eixos centrals del llibre és el
tema del mal, en la seua llarga confessió Adrià sovint es
pregunta la causa de la seua existència i repassa la seua
presència en la història de la humanitat, des del segle XIV,
amb Nicolau Eimeric, inquisidor general de la corona
d’Aragó, passant per la crueltat d’algunes pràctiques
islàmiques, i sobretot els nazis que juguen un paper
fonamental en la trama de la novel·la. A través dels segles
el ser humà comet els mateixos actes d’extrema barbàrie,

i això porta el narrador a preguntar-se
com Déu permet el mal, o com sers
humans capaços d’emocionar-se
davant d’una simfonia o d’una obra
d’art són capaços després de cometre
les atrocitats més terribles. I unit a
aquestos fets apareix el tema de la
culpabilitat, alguns dels reposables
d’aquestos crims execrables, no
trobaran mai la manera de reparar
aquells terribles fets.

L’altre tema important de la
novel·la és l’amor, Adrià a més de
sentir aquest sentiment inesborrable
cap a Sara, reflexiona sobre la seua
naturalesa i sobre la influència de
l’atzar en l’encontre de les persones
que s’enamoren. Així mateix l’amistat
juga un paper important en la història,
Adrià Ardèvol té un amic, Bernat
Plensa i Punsoda, que conserva al
llarg de tota la seua vida, encara que
pel camí es succeiran alguns

desacords i alguna traïció.
La novel·la té una estructura molt complexa, hi ha

diverses veus narratives i diverses històries que
transcorren en èpoques diferents, que van convergint fins
que casen totes les peces. Tot i això la lectura de la
novel·la no es complicada.

Amb Jo confesso, Jaume Cabré construeix tot un
univers, creant una de les novel·les més destacades dels
darrers anys de la literatura catalana, d’una qualitat
excepcional i de lectura obligada.

EL MAL NO ACABA MAI

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres



un altre tribunal, en un altre cas,
diga el contrari? Ja ho veurem però,
ara per ara, l’Ajuntament ha de
complir la sentència si així li és
requerit. Per molt que el regidor de
torn s’encaparre a considerar que
“si el TSJCV es pronuncia ens pot
beneficiar”. Això, quan passe, ja es
veurà. Ara... a pagar. Que ací no
n’escarmenten? Que no en van
tindre prou quan no van recórrer la
sentència del milió i mig d’euros?
(que per cert, senyor alcalde, com
ha acabat eixa investigació que
havia de dilucidar responsabilitats?
Encara no hem vist ningú fer-se’n
càrrec i mentrestant passen dies i
caiguen pans!)

Un tafaner molt confús
Recollons, estos xics de La Veu

van forts traient tots els
telebenicarlandos famosets de fa
poc que no fan altre que sortir a la
tele. Com van batejar-los, la
Maribelchef de La 1 (fins i tot la
volen fer carxofa d’or 2014!), i el tu

si que xales de Telecinco, diuen que
també a Cuatro, tot i que no sabem
on exactament, va sortir el nostre
nom. Fins i tot, també a youtube, al
movimiento cocacola, surt aquesta
zona com a destinació falleril de
primer ordre, amb un vídeo amb
entrada d’autopista (la imatge no és
bona però és el que hem pogut
captar). Senyors meus, açò no va
bé, massa vegades ens veuen per
aquestes ones de Déu! Com deia un
tafaner, són els senyals que la fi del
món està molt a prop...  i Benicarló
serà el forat negre! Mariano ens
acabarà engoliiiint!

Superioritat moral 

Hi ha qui pensa que
l'accessibilitat, la impunitat i el
fragmentarisme de les xarxes
socials és incompatible amb la
profunditat i la serenor de la reflexió
més circumspecta. No hi estem
d'acord i a les proves ens remetem.
Aportem com a document una
piulada del regidor veí Lluís Gandia
Querol, conegut en la seua faceta
de pensador com a lluisvinaros,
sobre la distància moral -en concret,
distància en vertical, això és, altitud-
que separa l'església (no sabem si
es refereix exclusivament a la
catòlica i romana o estén la seua
màxima a totes les esglésies,
incloent-hi per exemple l'ortodoxa,
les evangèliques, la copta i la dels
últims dies, la de déu ministerial de
Jesucrist internacional, la baptista,
la patòlica i la maradoriana, per dir-
ne alguna; de fet, caldria que
lluisvinaros aclarira aquesta
referència tan confusa en pro de la
claredat teològica) de l'esquerra (ací
tampoc no especifica i fa més falta
que mai: ja sabem que l'esquerra, a

diferència de la dreta, és
infinitament divisible, igual que
l'església!). I  el cert és que s'ha
debatut molt de la superioritat moral
aquesta, és un concepte tan relatiu
que dóna per omplir hores buides i
digestions pesades. Superioritat
moral? A quina església es refereix
lluivinaros:  a aquells senyors
majors de veu aflautada que han
renunciat (la majoria) a la seua
sexualitat però diuen als altres què
han de fer amb la pròpia? Aquells
que vesteixen faldilles de colors i
sabatetes de xarol? O a l'església
que cada dia omple el plat dels qui
són condemnats a la vora del
progrés pels que combreguen cada
diumenge i es colpegen el pit por mi
culpa por mi gran culpa? A quina
superioritat moral és refereix? A la
que ha estat excusa dels fanàtics
per cometre els més greus crims
contra la humanitat? Caldria aclarir
alguna cosa. Calen més piulades,
senyor Lluís Gandia, per favor, el
tema ha quedat obert. I això ens
deixa ens mans del relativisme.

ve de la pàgina anterior
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Benicarló ha obert en el Museu de la ciutat l'exposició
“Paraules, objectes i sons”, que fa un recorregut pels oficis,
costums i eines que formaven part de la cotidianeidad en el
passat. L'exposició s'emmarca dins d'un projecte que pretén
revaloritzar i donar a conèixer un món que va desapareixent
cada vegada més ràpid. El projecte Paraules, objectes i sons
naix amb vocació d'investigació i recopilació, però també
d'innovació. Es tracta d'una exposició no només de caire
museístico. La mostra proposa una instal·lació viva que
genere un diàleg permanent amb l'actualitat. És per aquesta
raó que l'exposició s'amaneix setmanalment amb
testimoniatges d'aquelles persones que poden aportar
coneixements i informacions. Tot això, en primera persona
com testimoni directe, o bé a través d'un vídeo. 

Aquesta primera exposició té com nexe d'unió, com tema i
discurs principal, els oficis, la seua evolució, o en alguns
casos la seua desaparició, sempre en permanent contrast
amb l'actualitat. Un exemple molt gràfic: la quantitat de plans
dibuixos i paperassa que generava un projecte d'arquitectura
cap avui en 10 centímetres d'un USB. “Volem recordar com
treballava un operari en Ashland, on era aquest quan va
arribar la primera computadora de Benicarló, o també indagar
en el treball d'un empleat de l'extint escorxador, o potser com
treballava el primer fotògraf que va tenir la ciutat. Però més
enllà dels oficis, aquesta exposició ens permetrà descobrir

com jugaven aquells benicarlandos del passat en l'actual N-
340, quan només passaven 3 camions per dia”, explicava
Rafa Sánchez, tècnic de cultura de Benicarló. “Són
contraposicions de l'ahir i del presente com el cresol d'oli i la
llum de led, per exemple”, va assenyalar Sánchez. Amb
aquests exemples es pretén visualitzar la quantitat de
possibilitats pedagògiques que es poden traure del projecte.
És per això que la proposta compta amb visites escolars
guiades a l'exposició. Aquesta exposició romandrà oberta fins
al pròxim dia 26 de maig de 2013, en les sales de la primera
planta del Mucbe.

text NATÀLIA SANZ

UNA EXPOSICIÓ PLENA DE TESTIMONIS DEL PASSAT DE BENICARLÓ 

El passat dissabte 20 d'abril una nodrida representació
de l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló" formada pel
president, alguns socis i músics, es va apropar fins a la
ciutat de València. 

Convidats pel Conseller de Governació i Justícia, Serafín
Castellano, amb la presència del President de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV),
José Almeria, i en el marc incomparable del Palau de les Arts
"Reina Sofía" van rebre un obsequi acreditatiu de la seua

participació en el I Cicle de Concerts "Les Bandes al Palau
2012" junt amb les altres entitats musicals participants. 

Cal recordar que per primera vegada s'obria de forma
expressa aquest espai cultural a les bandes de música
valencianes i la nostra Banda va ser una de les escollides
mitjançant una acurada selecció entre totes les agrupacions
musicals de la Comunitat; tot i això, no era la primera vegada
que actuava ja que l'any 2009 i en els concerts
commemoratius del Dia de la Música l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" va tenir el privilegi d'actuar essent la
pionera en aquest paranimf de la cultura musical. 

text REDACCIÓ

Viatge de l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló” A València



Curts
Els tafaners, sempre a l’aguait,

hem constatat com el nostre batlle
s'ha canviat de cotxe atenent la
situació i conjuntura econòmica que
l'afecta igual que a molts veïns. Bé,
o això és el que inferim després de
vore els vehicles que estan aparcats
a l’estacionament reservat per
l’alcaldia. O siga, de l'Audi a un
modest Peugeot de segona mà,
matrícula de Barna per despistar. El
que fa la crisi, eh! Per cert, un altre
tafaner es va preguntar si l’altre
cotxe roget que hi havia al davant
era de l’anima mater del partit. Sí,
que no us en recordeu ja de
l’inefable faraó i el seu modest tot-
terreny? Però com els tafaners ho
sabem tot, bé, o quasi tot, la
resposta va ser fàcil. No, no és el
seu vehicle! Que el del nostre
estimat i desaparegut (de la política,
Déu mo'n guard! que suposem
encara està per ací dient allò de ... y
yo aún diría más i encara tornarà),
és més curt. A vore, no ell, el cotxe
(que ja us hem llegit el pensament).
En fi, que en una cosa han coincidit
un i altre: els prefereixen curts! (una
altra vegada malpensant? Els
cotxes, prefereixen curts, no els
companys de partit!) 

Tota pedra fa paret i cada gota sa
saó

De tant en tant, fem un tomb pel

país i busquem coses d’altres
contrades i aquesta creiem que valia
la pena atès que demostra
fefaentment com funciona de “bé”
l’administració espanyola. Sí,
l’espanyola per a més nom: la de
Mariano i el seus recaptadors de
perres. I diu així la notícia, “L'INEM
paga un cèntim de més a una
aturada i després l'amenaça de
cobrar-li un 20% de recàrrec.
L'oficina de l'atur li va donar un mes
per retornar el cèntim si no volia ser
multada.” Bona la cosa, eh! Doncs
espereu que encara n'hi ha més a la
notícia. “L'INEM ha reclamat a una
jove de Tortosa que retorni un
cèntim que li havien abonat de més
en la seva prestació de l'atur. El
ministeri també li va recordar en una
carta certificada que "si no feia
efectiu el pagament al banc abans
d'un mes, hauria d'abonar un 20%

de recàrrec sobre el cèntim en
qüestió", afirma la jove. Vinga,
s’admeten tota mena de comentaris.
Nosaltres només en fiquem un, quan
és el 20% d’un cèntim? Resposta:
0,002 cèntims. Resultat del 20% de
recàrrec: 0,012 cèntims. Sumem:
0,01+0,002= 0,012. Com no arriba a
més de la meitat no es pot arrodonir
a l’alça i, per tant, al final a pagar: un
cèntim. O siga tot el sarau per
quedar-se com estaven. Bé, sense
comptar les despeses del funcionari,
la carta, el segell, el certificat, el
comprovant bancari, ... Visca
l’eficiència de Montoro i el seu
departament! Quina colla de rucs! 

Dos vegades amb la mateixa
pedra

Doncs no ho entenem! No, no i
no!  No ho entenem de cap de les
maneres. Devem ser una baula
especialment poc il·luminada de
l'espècie nosaltres però per més
voltes i més voltes que peguem a la
notícia no ho entenem. Segons
sembla l’Ajuntament, o siga tots
nosaltres, ha de pagar les quotes
d’urbanització dels PAI on hi haja
habitatges amb llum i aigua, en
aquest cas del vial Los Àngeles, a la
partida Solaes, per sentència ferma
del jutjat del Contenciós-
Administratiu número 2 de Castelló
(remireu La Veu de la setmana
passada). Per si no en teníem prou,
més embolics amb temes
urbanístics atès que el nostre
Il·lustríssim, una altra vegada, no ha
recorregut una sentència quan
tocava. Diu que espera un
pronunciament superior, en aquest
cas del TSJCV, “perquè ens pot
beneficiar”. A vore que ho
entenguem, tot i poder tindre relació,
l’Ajuntament no ha recorregut la
sentència del jutjat de Castelló, no?
Per tant, es converteix en ferma, no?
I, per tant, els veïns poden demanar-
ne l'execució, no? Doncs, sobren les
paraules, l’Ajuntament haurà de
retornar les quotes d’urbanització si
aquells ho demanen. Que després

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

ENTREVISTA
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El dia 23 d'Abril és conegut com “El dia Internacional
del Llibre” i a l’entorn d'aquesta data simbòlica es celebra
a les ciutats les habituals “fires del Llibre”, una magnífica
ocasió per a l'acostament entre autors i lectors. En el cas
de Benicarló, aquest any de celebra la fira del llibre el
diumenge 28 d'abril, amb la presència de les principals
llibreries i editorials de la ciutat. Enguany, entre els
escriptors que estaran presents en aquesta mostra es
troba Jesús Maestro, de qui Edicions Onada ha publicat
recentment la novel·la “Quebradero, una balada grunge”. 

Quina és l'ambientació de “Quebradero”?
La resposta més senzilla és que en 1994, en una ciutat de

l'Est d'Estats Units, però tampoc seria inexacte dir que és una
novel·la ambientada en la prestatgeria d'una tenda de discos,
entre els vinils de rock de principis dels 90. La música és un
argument molt important en aquest relat, així com les
sensacions que desperta, les quals, de fet, sovint cobren
protagonisme sobre la trama de novel·la negra.

Llavors, es podria dir que és una història nostàlgica. 
Ja que està ambientada en 1994, sí, però també perquè hi

ha una voluntat poètica en la forma d'escriure-la, sempre
sense perdre la referència del llenguatge de les cançons, d'ací
el subtítol de “balada grunge”. La balada és una composició
dramàtica i el “grunge” va ser un estil de música que tractava
el tema de l'adolescència incompresa, i l'allunyament d'una
realitat que no corresponia amb la fantasia del somni americà.
Era un gènere de romanticisme postmodern. A més, els dos
personatges entorn dels quals es construeix el relat, que són
el músic que mor i el policia que investiga aquesta mort, són
dos antiherois de manual, i els seus pensaments han de ser,
per tant, foscos i malenconiosos.

A més del text, el llibre conté una sèrie de fotografies
podries parlar-nos d'elles? 

Les fotografies que conté el llibre serveixen per a il·lustrar
aqueix lloc imaginari al que vaig posar el nom de
“Quebradero” i són referències visuals que tenen una mica de
l'esperit d'aqueixa ficció. Paradoxalment, són tot el contrari a
un document, doncs evidentment no estan preses en aqueix
lloc que no existeix, però aqueix aspecte també té sentit si
vam pensar que el llibre, en l'aspecte narratiu, te molts
recursos del llenguatge cinematogràfic. Em referisc que està
editat com una pel·lícula, i això suposa donar molts salts en la
història, eliminar seqüències, deixar espais a la imaginació del
lector. En el cinema quasi tot el que veiem és un decorat, una
mentida construïda per a explicar la història, és un truc de
màgia, com sempre es diu. Ací les fotografies no solament
compleixen una funció com part de la maquetació, sinó que
proposen al lector que, igual que he fet jo mateix, busque en
la seua imaginació la seua pròpia visió de “Quebradero”.

text REDACCIÓ

Entrevista amb Jesús Maestro,
autor del llibre

“Quebradero, una balada grunge”



M I S C E L · L À N I A

Justícia nocturna

El tema d’aquesta setmana l’hem tractat diverses
vegades a La Veu de Benicarló però mai s’havia arribat a
l’extrem que fins ara ha proposat el Consell Agrari: la
dimissió dels regidors d’agricultura, Arín, i el de seguretat,
Marzal. 

Certament la tibantor, pel fet dels últims robatoris al camp
i les patrulles nocturnes de llauradors, que no agraden gens
a l’administració, és més que evident entre llauradors i
ajuntament però tot i això mai no s’havia arribat a l’extrem
d’ara. Així, arran de l’escrit presentat al Consell Agrari pel
president de FEPAC- Asaja, Francisco Vallés, el Consell
Agrari s’ha vist obligat a votar la seua resolució confirmant-
se, per cinc vots a favor, tres en contra, i una abstenció, la
petició de dimissió del dos regidors. El resultat és prou
eloqüent... per no dir contundent.

De tota manera, si més no, el que resulta sorprenent és
que tot i l’escrit presentat i la votació efectuada, el
representant sindical d’Asaja, Vallés, negara el fet que ell
demanarà la dimissió dels regidors implicats. Certament,

des d’aquest sindicat s’haurien de fer mirar aquetes
contradiccions que no beneficien la imatge i el bon quefer
del sector. Encara així, al final, el que s’evidencia és que
sembla no haver sintonia entre les parts, que  no s’entenen,
tal com afirma el regidor Arin, llauradors i cossos de
seguretat.

I és una obvietat que cal redreçar-la en favor de tots atés
que no resulta massa normal, almenys des del nostre punt
de vista, que la vigilància al camp per part de les forces de
seguretat haja derivat quasi en una mena d’assetjament
contra els mateixos llauradors que circulen, a plena llum del
dia, per la nit no són ells precisament el que ho fan, amb el
seus vehicles de feina. I és que aturar-los cada dos per tres
demanant-los tota mena de papers o denunciant-los per no
haver passat l’ITV, no sembla el més lògic. Compte, no
estem des d’ací dient que les forces de seguretat hagen de
fer la vista grossa davant aquestes deficiències, res més
lluny de la realitat, però sí que tinguen clar que la seu funció
principal ha de ser la lluita contra els robatoris. I en aquest
cas, tal volta allò indicat una i mil vegades pels mateixos
llauradors, i ara també pel regidor Arín, que la vigilància
hauria de ser nocturna (els lladres es mouen principalment
per la nit), milloraria tota aquesta problemàtica.

En benefici de l’eficiència a vore si d’una vegada les
administracions escolten els administrats i fan la feina
segons els criteris que necessiten aquests administrats i no
segons els seus particulars. I si és a la nit, perquè
estadísticament així està comprovat que és quan més
robatoris es produeixen, no cal pegar-li massa voltes, el que
cal fer és ficar eixos controls de vigilància a la nit. A veure,
només per eixa mateixa qüestió d’eficiència que sempre
pregona l’administració. 

I és que ja seria hora que deixaren de fer-se fer els sords
davant les reclamacions justes del sector.
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Carxofa: 
Un basquet de carxofes per a Rodolfo i Paco pel substitut que s'han buscat. Es nota la frescor de la
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estimat i desaparegut (de la política,
Déu mo'n guard! que suposem
encara està per ací dient allò de ... y
yo aún diría más i encara tornarà),
és més curt. A vore, no ell, el cotxe
(que ja us hem llegit el pensament).
En fi, que en una cosa han coincidit
un i altre: els prefereixen curts! (una
altra vegada malpensant? Els
cotxes, prefereixen curts, no els
companys de partit!) 

Tota pedra fa paret i cada gota sa
saó

De tant en tant, fem un tomb pel

país i busquem coses d’altres
contrades i aquesta creiem que valia
la pena atès que demostra
fefaentment com funciona de “bé”
l’administració espanyola. Sí,
l’espanyola per a més nom: la de
Mariano i el seus recaptadors de
perres. I diu així la notícia, “L'INEM
paga un cèntim de més a una
aturada i després l'amenaça de
cobrar-li un 20% de recàrrec.
L'oficina de l'atur li va donar un mes
per retornar el cèntim si no volia ser
multada.” Bona la cosa, eh! Doncs
espereu que encara n'hi ha més a la
notícia. “L'INEM ha reclamat a una
jove de Tortosa que retorni un
cèntim que li havien abonat de més
en la seva prestació de l'atur. El
ministeri també li va recordar en una
carta certificada que "si no feia
efectiu el pagament al banc abans
d'un mes, hauria d'abonar un 20%

de recàrrec sobre el cèntim en
qüestió", afirma la jove. Vinga,
s’admeten tota mena de comentaris.
Nosaltres només en fiquem un, quan
és el 20% d’un cèntim? Resposta:
0,002 cèntims. Resultat del 20% de
recàrrec: 0,012 cèntims. Sumem:
0,01+0,002= 0,012. Com no arriba a
més de la meitat no es pot arrodonir
a l’alça i, per tant, al final a pagar: un
cèntim. O siga tot el sarau per
quedar-se com estaven. Bé, sense
comptar les despeses del funcionari,
la carta, el segell, el certificat, el
comprovant bancari, ... Visca
l’eficiència de Montoro i el seu
departament! Quina colla de rucs! 

Dos vegades amb la mateixa
pedra

Doncs no ho entenem! No, no i
no!  No ho entenem de cap de les
maneres. Devem ser una baula
especialment poc il·luminada de
l'espècie nosaltres però per més
voltes i més voltes que peguem a la
notícia no ho entenem. Segons
sembla l’Ajuntament, o siga tots
nosaltres, ha de pagar les quotes
d’urbanització dels PAI on hi haja
habitatges amb llum i aigua, en
aquest cas del vial Los Àngeles, a la
partida Solaes, per sentència ferma
del jutjat del Contenciós-
Administratiu número 2 de Castelló
(remireu La Veu de la setmana
passada). Per si no en teníem prou,
més embolics amb temes
urbanístics atès que el nostre
Il·lustríssim, una altra vegada, no ha
recorregut una sentència quan
tocava. Diu que espera un
pronunciament superior, en aquest
cas del TSJCV, “perquè ens pot
beneficiar”. A vore que ho
entenguem, tot i poder tindre relació,
l’Ajuntament no ha recorregut la
sentència del jutjat de Castelló, no?
Per tant, es converteix en ferma, no?
I, per tant, els veïns poden demanar-
ne l'execució, no? Doncs, sobren les
paraules, l’Ajuntament haurà de
retornar les quotes d’urbanització si
aquells ho demanen. Que després

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS

ENTREVISTA

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

OPINIÓ

El dia 23 d'Abril és conegut com “El dia Internacional
del Llibre” i a l’entorn d'aquesta data simbòlica es celebra
a les ciutats les habituals “fires del Llibre”, una magnífica
ocasió per a l'acostament entre autors i lectors. En el cas
de Benicarló, aquest any de celebra la fira del llibre el
diumenge 28 d'abril, amb la presència de les principals
llibreries i editorials de la ciutat. Enguany, entre els
escriptors que estaran presents en aquesta mostra es
troba Jesús Maestro, de qui Edicions Onada ha publicat
recentment la novel·la “Quebradero, una balada grunge”. 

Quina és l'ambientació de “Quebradero”?
La resposta més senzilla és que en 1994, en una ciutat de

l'Est d'Estats Units, però tampoc seria inexacte dir que és una
novel·la ambientada en la prestatgeria d'una tenda de discos,
entre els vinils de rock de principis dels 90. La música és un
argument molt important en aquest relat, així com les
sensacions que desperta, les quals, de fet, sovint cobren
protagonisme sobre la trama de novel·la negra.

Llavors, es podria dir que és una història nostàlgica. 
Ja que està ambientada en 1994, sí, però també perquè hi

ha una voluntat poètica en la forma d'escriure-la, sempre
sense perdre la referència del llenguatge de les cançons, d'ací
el subtítol de “balada grunge”. La balada és una composició
dramàtica i el “grunge” va ser un estil de música que tractava
el tema de l'adolescència incompresa, i l'allunyament d'una
realitat que no corresponia amb la fantasia del somni americà.
Era un gènere de romanticisme postmodern. A més, els dos
personatges entorn dels quals es construeix el relat, que són
el músic que mor i el policia que investiga aquesta mort, són
dos antiherois de manual, i els seus pensaments han de ser,
per tant, foscos i malenconiosos.

A més del text, el llibre conté una sèrie de fotografies
podries parlar-nos d'elles? 

Les fotografies que conté el llibre serveixen per a il·lustrar
aqueix lloc imaginari al que vaig posar el nom de
“Quebradero” i són referències visuals que tenen una mica de
l'esperit d'aqueixa ficció. Paradoxalment, són tot el contrari a
un document, doncs evidentment no estan preses en aqueix
lloc que no existeix, però aqueix aspecte també té sentit si
vam pensar que el llibre, en l'aspecte narratiu, te molts
recursos del llenguatge cinematogràfic. Em referisc que està
editat com una pel·lícula, i això suposa donar molts salts en la
història, eliminar seqüències, deixar espais a la imaginació del
lector. En el cinema quasi tot el que veiem és un decorat, una
mentida construïda per a explicar la història, és un truc de
màgia, com sempre es diu. Ací les fotografies no solament
compleixen una funció com part de la maquetació, sinó que
proposen al lector que, igual que he fet jo mateix, busque en
la seua imaginació la seua pròpia visió de “Quebradero”.

text REDACCIÓ

Entrevista amb Jesús Maestro,
autor del llibre

“Quebradero, una balada grunge”



un altre tribunal, en un altre cas,
diga el contrari? Ja ho veurem però,
ara per ara, l’Ajuntament ha de
complir la sentència si així li és
requerit. Per molt que el regidor de
torn s’encaparre a considerar que
“si el TSJCV es pronuncia ens pot
beneficiar”. Això, quan passe, ja es
veurà. Ara... a pagar. Que ací no
n’escarmenten? Que no en van
tindre prou quan no van recórrer la
sentència del milió i mig d’euros?
(que per cert, senyor alcalde, com
ha acabat eixa investigació que
havia de dilucidar responsabilitats?
Encara no hem vist ningú fer-se’n
càrrec i mentrestant passen dies i
caiguen pans!)

Un tafaner molt confús
Recollons, estos xics de La Veu

van forts traient tots els
telebenicarlandos famosets de fa
poc que no fan altre que sortir a la
tele. Com van batejar-los, la
Maribelchef de La 1 (fins i tot la
volen fer carxofa d’or 2014!), i el tu

si que xales de Telecinco, diuen que
també a Cuatro, tot i que no sabem
on exactament, va sortir el nostre
nom. Fins i tot, també a youtube, al
movimiento cocacola, surt aquesta
zona com a destinació falleril de
primer ordre, amb un vídeo amb
entrada d’autopista (la imatge no és
bona però és el que hem pogut
captar). Senyors meus, açò no va
bé, massa vegades ens veuen per
aquestes ones de Déu! Com deia un
tafaner, són els senyals que la fi del
món està molt a prop...  i Benicarló
serà el forat negre! Mariano ens
acabarà engoliiiint!

Superioritat moral 

Hi ha qui pensa que
l'accessibilitat, la impunitat i el
fragmentarisme de les xarxes
socials és incompatible amb la
profunditat i la serenor de la reflexió
més circumspecta. No hi estem
d'acord i a les proves ens remetem.
Aportem com a document una
piulada del regidor veí Lluís Gandia
Querol, conegut en la seua faceta
de pensador com a lluisvinaros,
sobre la distància moral -en concret,
distància en vertical, això és, altitud-
que separa l'església (no sabem si
es refereix exclusivament a la
catòlica i romana o estén la seua
màxima a totes les esglésies,
incloent-hi per exemple l'ortodoxa,
les evangèliques, la copta i la dels
últims dies, la de déu ministerial de
Jesucrist internacional, la baptista,
la patòlica i la maradoriana, per dir-
ne alguna; de fet, caldria que
lluisvinaros aclarira aquesta
referència tan confusa en pro de la
claredat teològica) de l'esquerra (ací
tampoc no especifica i fa més falta
que mai: ja sabem que l'esquerra, a

diferència de la dreta, és
infinitament divisible, igual que
l'església!). I  el cert és que s'ha
debatut molt de la superioritat moral
aquesta, és un concepte tan relatiu
que dóna per omplir hores buides i
digestions pesades. Superioritat
moral? A quina església es refereix
lluivinaros:  a aquells senyors
majors de veu aflautada que han
renunciat (la majoria) a la seua
sexualitat però diuen als altres què
han de fer amb la pròpia? Aquells
que vesteixen faldilles de colors i
sabatetes de xarol? O a l'església
que cada dia omple el plat dels qui
són condemnats a la vora del
progrés pels que combreguen cada
diumenge i es colpegen el pit por mi
culpa por mi gran culpa? A quina
superioritat moral és refereix? A la
que ha estat excusa dels fanàtics
per cometre els més greus crims
contra la humanitat? Caldria aclarir
alguna cosa. Calen més piulades,
senyor Lluís Gandia, per favor, el
tema ha quedat obert. I això ens
deixa ens mans del relativisme.

ve de la pàgina anterior
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Benicarló ha obert en el Museu de la ciutat l'exposició
“Paraules, objectes i sons”, que fa un recorregut pels oficis,
costums i eines que formaven part de la cotidianeidad en el
passat. L'exposició s'emmarca dins d'un projecte que pretén
revaloritzar i donar a conèixer un món que va desapareixent
cada vegada més ràpid. El projecte Paraules, objectes i sons
naix amb vocació d'investigació i recopilació, però també
d'innovació. Es tracta d'una exposició no només de caire
museístico. La mostra proposa una instal·lació viva que
genere un diàleg permanent amb l'actualitat. És per aquesta
raó que l'exposició s'amaneix setmanalment amb
testimoniatges d'aquelles persones que poden aportar
coneixements i informacions. Tot això, en primera persona
com testimoni directe, o bé a través d'un vídeo. 

Aquesta primera exposició té com nexe d'unió, com tema i
discurs principal, els oficis, la seua evolució, o en alguns
casos la seua desaparició, sempre en permanent contrast
amb l'actualitat. Un exemple molt gràfic: la quantitat de plans
dibuixos i paperassa que generava un projecte d'arquitectura
cap avui en 10 centímetres d'un USB. “Volem recordar com
treballava un operari en Ashland, on era aquest quan va
arribar la primera computadora de Benicarló, o també indagar
en el treball d'un empleat de l'extint escorxador, o potser com
treballava el primer fotògraf que va tenir la ciutat. Però més
enllà dels oficis, aquesta exposició ens permetrà descobrir

com jugaven aquells benicarlandos del passat en l'actual N-
340, quan només passaven 3 camions per dia”, explicava
Rafa Sánchez, tècnic de cultura de Benicarló. “Són
contraposicions de l'ahir i del presente com el cresol d'oli i la
llum de led, per exemple”, va assenyalar Sánchez. Amb
aquests exemples es pretén visualitzar la quantitat de
possibilitats pedagògiques que es poden traure del projecte.
És per això que la proposta compta amb visites escolars
guiades a l'exposició. Aquesta exposició romandrà oberta fins
al pròxim dia 26 de maig de 2013, en les sales de la primera
planta del Mucbe.

text NATÀLIA SANZ

UNA EXPOSICIÓ PLENA DE TESTIMONIS DEL PASSAT DE BENICARLÓ 

El passat dissabte 20 d'abril una nodrida representació
de l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló" formada pel
president, alguns socis i músics, es va apropar fins a la
ciutat de València. 

Convidats pel Conseller de Governació i Justícia, Serafín
Castellano, amb la presència del President de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV),
José Almeria, i en el marc incomparable del Palau de les Arts
"Reina Sofía" van rebre un obsequi acreditatiu de la seua

participació en el I Cicle de Concerts "Les Bandes al Palau
2012" junt amb les altres entitats musicals participants. 

Cal recordar que per primera vegada s'obria de forma
expressa aquest espai cultural a les bandes de música
valencianes i la nostra Banda va ser una de les escollides
mitjançant una acurada selecció entre totes les agrupacions
musicals de la Comunitat; tot i això, no era la primera vegada
que actuava ja que l'any 2009 i en els concerts
commemoratius del Dia de la Música l'Associació Musical
"Ciutat de Benicarló" va tenir el privilegi d'actuar essent la
pionera en aquest paranimf de la cultura musical. 

text REDACCIÓ

Viatge de l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló” A València
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MÉS D’UN CENTENAR DE CANDIDATS PER A DUES
PLACES

L'ajuntament de Benicarló s'ha vist desbordat després de la
convocatòria de dues places de tècnics en immigració. 104
persones s'han presentat als processos de selecció,
encaminats a la contractació de per part del departament de
Benestar Social de dos dos tècnics especialitzats per a donar
cobertura als programes d'immigració. El procés de selecció
entre els candidats procedents de tota la geografia valenciana,
s'ha realitzat durant aquesta setmana. Un tribunal especialitzat
està portant a terme la selecció dels candidats a través
d'entrevistes i valoració de mèrits. La setmana que ve està
previst que es puguen fer públics els resultats definitius. El
tribunal, desbordat pel gran nombre de candidats, està

valorant sobretot l'experiència prèvia en programes
relacionats amb immigració. Les dues persones escollides
optaran a un contracte temporal per a portar a terme un
projecte d'integració d'immigrants finançat pel ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. No és la primera vegada que
Benicarló desenvolupa projectes d'aquest tipus. En concret, el
passat any es va realitzar el denominat Vies, que va impartir
un taller de reparacions de la llar i altre de costura. A més, es
van posar en funcionament diversos grups de convivència que
van facilitar l'aprenentatge sobre Benicarló o practicar
espanyol.

RECLAMEN UN ESPAI PER A MATERNITAT I CRIANÇA

L'associació de Benicarló Maternitat i Criança reclama un
espai per a les seues activitats a l'ajuntament de la ciutat.
l'entitat reclama el mateix tracte que reben altres associacions
del municipi, que també compten amb un espai gratuït per a
desenvolupar el seu calendari d'activitats. La regidora de
Benestar Social, Sarah Vallés, es va reunir amb la junta i
diverses sòcies de l'entitat dimarts passat, aprofitant la
celebració del taller de criança en les instal·lacions del centre
de salut. Actualment, el col·lectiu es compon d'un total de 48
famílies i compta amb una programació molt dinàmica al llarg
de tot l'any. La visita de la responsable local de Benestar
Social el dimarts passat va servir per a fer-li arribar algunes de
les reivindicacions de l'entitat, alhora que transmetre-li
diverses inquietuds. L’edil va participar en el taller de criança i
es va comprometre a estudiar les peticions plantejades.
Actualment, l'entitat es reuneix els dissabtes en les
instal·lacions de la Ludoteca i celebra el taller de criança en les
dependències del nou Centre de Salut. En l'agenda de l'entitat
destaquen les xarrades relacionades amb temes de criança, el
taller de criança dels dimarts i la venda de vestuari infantil de
segona mà per a poder recaptar fons per a finançar les
activitats del col·lectiu. Així mateix, la solidaritat també té el
seu lloc en l'associació, ja que Maternitat i Criança s'ha
implicat en campanyes com la recollida de taps amb finalitats
solidàries.

text NATÀLIA SANZ

BREUS

65 ANYS!

65 anys d’incompliments sistemàtics de les resolucions
de l’ONU són els que ve protagonitzant l’estat d’Israel, des
de 1948. 65 anys d’assetjament continuat i d’ocupació
il·legal de territoris palestins, de què és responsable el
govern de Tel-Aviv, amb més de 13.000 palestins morts,
l’èxode d’uns altres 750.000 i 400 pobles arrasats. 65 anys
de terrorisme d’estat que s’abat sobre la població àrab de
la Palestina ocupada –Ciscordània- i bloquejada –Gaza- i

que provoca les respostes terroristes a la desesperada de
les milícies de Hamàs, amb què Israel intenta “justificar” el
genocidi del poble palestí. 65 anys de propaganda
subvencionada que el lobby sionista difon urbi et orbe, per
intentar amagar el seu estigma de perill planetari per a la
pau mundial. 

Efectivament, 65 anys.
(In)feliç aniversari. 

Marc Antoni Adell

JAUME CABRÉ. 
Jo confesso.

Proa. 
Barcelona.2011

Jo confesso és un llarg text
autobiogràfic i al mateix temps una
carta de amor, que Adrià Ardèvol i
Bosch, professor de la Universitat de
Barcelona, savi erudit que domina un
munt de llengües, escriu a la que ha
estat el gran amor de la seua vida,
Sara Voltes – Epstein, en la recta final
de la seua existència.

La vida d’Adrià no va ser fàcil, fill
d’un matrimoni que convivien en la
més absoluta incomunicació, i que a
més no li manifestaven cap d’afecte,
des de minut es educat pel seu pare
per a ser el millor filòleg del món,
quan aquest mort, la seua mare que
sempre li havia estat submisa, es
manifesta com una dona de caràcter
disposada a que siga un extraordinari
violinista. Això el marcarà de per vida.

Un dia en un concert coneix la
Sara, una jove de qui s’enamorarà i
per la que serà correspost, però
sense cap explicació, un dia
desapareix, i la seua família no li vol donar raó d’on ha
anat, ell, encara que coneixerà altres dones, mai no la
podrà oblidar.

El seu pare era col·leccionista d’antiguitats, el seu
trofeu més preuat és un violí, que va ser el primer fabricat
per Laurentious Storiani Cremonensis, que va arribar a les
seues mans d’una manera irregular. 

Aquests són els tres elements principals al voltant
dels quals s’estructurarà la novel·la, i que sovint aniran
confluint.

Un dels eixos centrals del llibre és el
tema del mal, en la seua llarga confessió Adrià sovint es
pregunta la causa de la seua existència i repassa la seua
presència en la història de la humanitat, des del segle XIV,
amb Nicolau Eimeric, inquisidor general de la corona
d’Aragó, passant per la crueltat d’algunes pràctiques
islàmiques, i sobretot els nazis que juguen un paper
fonamental en la trama de la novel·la. A través dels segles
el ser humà comet els mateixos actes d’extrema barbàrie,

i això porta el narrador a preguntar-se
com Déu permet el mal, o com sers
humans capaços d’emocionar-se
davant d’una simfonia o d’una obra
d’art són capaços després de cometre
les atrocitats més terribles. I unit a
aquestos fets apareix el tema de la
culpabilitat, alguns dels reposables
d’aquestos crims execrables, no
trobaran mai la manera de reparar
aquells terribles fets.

L’altre tema important de la
novel·la és l’amor, Adrià a més de
sentir aquest sentiment inesborrable
cap a Sara, reflexiona sobre la seua
naturalesa i sobre la influència de
l’atzar en l’encontre de les persones
que s’enamoren. Així mateix l’amistat
juga un paper important en la història,
Adrià Ardèvol té un amic, Bernat
Plensa i Punsoda, que conserva al
llarg de tota la seua vida, encara que
pel camí es succeiran alguns

desacords i alguna traïció.
La novel·la té una estructura molt complexa, hi ha

diverses veus narratives i diverses històries que
transcorren en èpoques diferents, que van convergint fins
que casen totes les peces. Tot i això la lectura de la
novel·la no es complicada.

Amb Jo confesso, Jaume Cabré construeix tot un
univers, creant una de les novel·les més destacades dels
darrers anys de la literatura catalana, d’una qualitat
excepcional i de lectura obligada.

EL MAL NO ACABA MAI

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

Llibres



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

LOCAL OPINIÓ

Ara mateix m’hauria de
caure la cara de vergonya
en reconèixer que m’he
assabentat d’això de la
gent del nostre poble que
ha sortit a la tele gràcies a
aquesta publicació. Si,
què passa? Jo no sé si
això és bo o dolent. No ho
sé. Vol dir això que miro
poc la televisió?
Possiblement. Vol dir això
que jo soc dels que només
veuen els documentals de
la dos? No. Però el que si
que li puc dir és que si ho
hagués sabut abans,
haguera vist els
programes dels que
parlen aquesta setmana al
tema de la idem.
Perquè...què hi ha més
important al món que sortir
per la televisió? Ja ho
deien Alaska i los
Pegamoides amb allò del
bote de Colón. Es veu que
això és una cosa gran,
molt gran. El gran consol i
la gran satisfacció, en
aquest cas, és que el motiu de
l’aparició de paisans nostres al prime
time de la programació no es deu a
cap fet macabre ni escabrós. I això si
que és notícia. També és molt
important sortir a aquest mitjà de
comunicació de masses sense fer el
ridícul, i penso que l’actuació de tots
ha estat digníssima i hem quedat molt
bé. A vore si la cosa continua en la
mateixa línia.

Posats a ser sincers, i jo ho soc de
soca-rel, li confessaré sense rubor
que no he entès res de la notícia de la
pàgina sis. Quan dic que no he entès
res vull dir, ni més ni menys, el que he
dit i ho mantinc sense cap embús. Per
això admiro cada vegada més a la
intrèpida reportera que signa la notícia
que ens informa de no sé què. Jo
hagués estat incapaç d’escriure aital

totxo. Mare meua! M’ho he llegit tres
vegades. La sintaxis és magnífica,
però el missatge se’m escapa per tots
els forats. Per això no m’estranya
gens que el principal causant de la
inacabable crisi que estem patint siga
l’ urbanisme. Si una cosa només està
a l’abast d’uns pocs pillets, és normal
que ens l’hagin clavada fins al fons.
Per això vull deixar patent, una
vegada més, la meua admiració per la
senyora Sanz, veritable ànima i motor
d’aquesta publicació.

Pàgina set. Fan unes jornades
d’ocupació. Deixant de banda que la
revista surt als quioscs el dia 19 i la
inscripció es tanca el 17, el que m’ha
cridat l’atenció és una altra cosa. Si,
senyora Garcia, la cosa va bé perquè
a allò que abans en dèiem mòduls,
cursets o seminaris, ara hem de dir

“boxes”, “box” en singular. Mire,
senyora Garcia, aquest
anglicisme està tenint un èxit
espatarrant. Ara al hospitals està
ple de “boxes” . Abans es deien
cabines o departaments, però he
de reconèixer que això de “box”
queda molt fi i molt esnob. Però
si a més a més ho apliquem al
món de l’ensenyament o la
formació, la cosa queda
revestida d’una ampul·lositat i
categoria difícilment abastables.
Però jo què vol que li diga,
senyor meua, qualificar de
“caixa” una dependència d’un
hospital ho trobo, com a mínim,
macabre.

Amb tot això dels terminis per
a començar les obres del col·legi
nou ens estan prenent el pèl.
Una vegada més. Mentrestant,
les pobretes mongetes, tot
aprofitant les vacances
pasquals, han fet obres al seu
col·legi. Suposo que els diners
que reben de la generalitat els
fan més profit que als públics. Jo
no sé si cobren o no, però el que
és ben cert és que ja no es
queixen. Es veu que l’esperit del
titular de la plaça que els han fet

al costat està fent força davant els
cors celestials per tal que no els falte
de res. Ni diners, és clar.

Molt bona la foto de la farola del
passeig de l’estació. Clar, jo no sé qui
l’ha trencada, però del que si que estic
ben segur és de que les falles no
tenen res a veure amb tot això. Segur
seguríssim. Per què?  Perquè quan
planten la falla, la farola se l’emporten,
no es queda baix de la falla. 

Pistes esportives de lliure accés.
Alguna cosa em diu que si tan lliure és
l’accés el seu deteriorament també
anirà per lliure. Suposo i espero que hi
haja un mínim control per part de les
nostres autoritats. Però amb tot, fa na
mica de llàstima veure com es fa
malbé un camp de futbol amb la falta
que ens fa un altre. Algú se n’alegrarà. 

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

text EL LECTOR

L'Ajuntament de Benicarló ha instal·lat un caixer automàtic
en les dependències centrals. Aquesta setmana ha començat
a estar operatiu el caixer automàtic que l'Ajuntament ha
instal·lat en l'edifici de Ferreres Bretó perquè els ciutadans que
no tinguen domiciliats els rebuts puguen fer efectiu el
pagament dels tributs que es realitzen a través del consistori
sense necessitat de desplaçar-se a les oficines bancàries de
Caixa Benicarló, entitat gestora dels tributs municipals. Des
del caixer es poden pagar impostos, taxes i també les
liquidacions de determinades gestions municipals com els
certificats d'empadronament o els informes. Els pagaments es
poden efectuar en monedes o en bitllets. El caixer està
operatiu durant les hores d'atenció al públic de l'ajuntament.

text NATÀLIA SANZ

PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC

Prop d'un centenar de persones van participar en la primera
edició del Box d’Ocupació, una iniciativa de l'ajuntament de
Benicarló a través de la regidoria de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Benicarló, que té com objectiu desenvolupar
les capacitats i descobrir noves potencialitats de les persones
aturades. El taller es desenvolupa en quatre mòduls. El primer
versa sobre el treball en xarxa o networking. El terme fa
referència a un concepte referit a establir una xarxa
professional de contactes per a donar-nos a conèixer i
conèixer als altres per a trobar possibles col·laboradors. El
segon mòdul es basa en el cotreball o coworking, una forma
de treball que permet a professionals i emprenedors de
diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant físic
com virtual. També s'inclou un mòdul de formació per a
aprendre tècniques de comunicació. L'últim dels mòduls del
box de treball està encaminat a conèixer les últimes ofertes i
propostes d'ocupació. 

La proposta d'aquests boxs part del Consell de
Desenvolupament Local per la necessitat de buscar solucions
a l'elevat índex d'atur de Benicarló. El regidor de Promoció
Econòmica, Juan Manuel Urquizu, va detallar que el que es
pretén amb aquesta iniciativa és “donar una eixida i dotar de
noves capacitats a aquelles persones aturades que han
treballat sempre en el mateix sector o fins i tot en la mateixa
empresa, als quals els resulta especialment complicat tornar al
mercat laboral”. El box d'ocupació és un espai de treball on
s'incideix específicament en aspectes com la dinamització de
les empreses, la millor forma de buscar treball o la millor
manera de dinamitzar el propi progrés professional. Tot, amb
una metodologia nova, dinàmica i divertida, orientada a la
recerca d'ocupació. En aquest sentit, es compta amb la
participació d'empreses de la localitat o comarca que
permeten conèixer als participants què s'espera dels empleats
i quins es busca en cada perfil a l'hora de seleccionar els
recursos humans. Les pròximes edicions tindran lloc a
Benicarló el 15 de juny, 14 de setembre i 16 de novembre en
les instal·lacions del Magatzem de la Mar.

text NATÀLIA SANZ

NEIX EL BOX D’OCUPACIÓ
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OPINIÓ LOCAL

Maribel Gil no pot ni imaginar-se el que ha embolicat a
Benicarló. Fa més de dos mesos que la productora del
programa de La 1 de TVE la té reclosa a Madrid. “Va vindre a
buscar-me a l'aeroport perquè jo tornava de Panamà, on viu el
nostre fill. I em va dir que a l'endemà es presentava a un
casting per a un programa de TVE en el qual anaven a
participar 9.000 persones”, explica Juan Mateu, el seu marit.
“Clar, jo li vaig dir que perquè anava a anar, però em va
contestar que li feia il·lusió intentar-lo. I allí està”, somriu. A
Juan l'orgull per veure a la seua dona encastellada pels crítics
més crítics del programa se li nota. Malgrat això, assegura que
“la faig molt de menys, sobretot per les nits que era quan més
estona podem passar junts”. Juan assegura que “ella ja ha
guanyat el concurs. Diu que amb estar allí, vivint aqueixa
experiència, té suficient. Jo no sé molt més perquè només ens
deixen parlar deu minuts a la setmana i no res del concurs.
M'ha contat que ha conegut a molts famosos, però no sé res
més perquè de seguida ens tallen. Li tenen prohibit que parle
més del compte”. En Benicarló tots donen per segur que
arribarà lluny “pel seu caràcter i perquè és molt bona persona”.
De moment, qui ha eixit be és Benicarló, les seues carxofes,
els bars de la ciutat i de passada, els hotels de Peníscola, que
també estan aprofitant l'estirada de Maribel. 

La promoció que està fent de la ciutat i de les seues
carxofes amb denominació d'origen, omplen de comentaris
cada dimecres a la nit les xarxes socials. Des del consistori no
volen fer declaracions, però a l'alcalde, Marcelino Domingo, i
a la resta de regidors, se'ls escapa un somriure de satisfacció

quan se'ls pregunta per Maribel. I és que no es pot amagar
que la publicitat que està fent del municipi és impagable.
Tanta, que fins a la veïna Peníscola ha decidit aprofitar
l'estirada. El Gran Hotel ofereix durant aquest cap de setmana
“menús promocionals de la carxofa, com els que prepara
Maribel”, va explicar Francisco Ribera, director de
l'establiment hoteler. La concursant s'ha convertit en pol
d'atracció gràcies al programa amb més audiència de la nit
dels dimecres. I de passada, promociona les carxofes de
Benicarló i els establiments hotelers de Peníscola. De segur
que si ho sabera, estaria encantada amb la iniciativa. I és que
Maribel no és dona de quedar-se a casa. Les seues múltiples
activitats la tenen tot el dia atrafegada. El seu marit regenta un
establiment d'habitacions al costat mateix de l'ajuntament de
Benicarló. La seua primera parada totes els matins, el bar de
davant, on pren cafè amb les seues amigues. I a partir d'ací,
un no parar. “En el seu taller de manualitats fa i ensenya de
tot, des de brodats fins a calats, passant per la complicada
tècnica del patchwork”, conten les seues amigues. 

Ara, totes la troben a faltar perquè “és l'alegria de les
reunions”. Tots a Benicarló, no obstant això, esperen que
arribe molt lluny en el programa. Diuen que “s'està mostrant tal
qual és, amb la seua desimboltura i el seu do de gents. No li
fa por res i és molt voluntariosa”. En la seua cafeteria dels
desdejunis, igual que en altres establiments de la ciutat, han
penjat cartells per animar la seua participació en el concurs. I
els dimecres a la nit, diversos són els bars i restaurants que es
converteixen en centre de reunió de colles senceres. De
passada que sopen, comenten i comparteixen en viu la
participació de Maribel en Masterchef. Sense cap dubte, la
ciutat sencera ha eixit beneficiada amb la participació
d'aquesta intrèpida mestressa en el concurs.

text NATÀLIA SANZ

EL FENÒMEN MARIBEL MASTERCHEF

El calendari amb gust de primavera
ens ha portat, de nou, una de les dates
més especials : una festa que no es
celebra amb festa laboral i que omple
places i carrers de llibres i roses.
Malgrat la crisi, la cada vegada més
potent irrupció d’un sant Valentí com a
competència ferotge per això de l’amor
i la discussió sobre el nivell de lectura
del país, la festa sobreviu i segueix
ocupant un lloc privilegiat en el llistat de
dates que en l’àmbit col·lectiu tenen un
color especial. 

I la festa sobreviu  amb força en tots
els seus elements que es repeteixen any
rera any:  el desig d’una part important de
la ciutadania de trobar-se, tots junts, en
espais que s’omplenen massa i que fan
incòmode la tria del llibre buscat; les cues
importants per aconseguir la dedicatòria i
signatura  d’un  escriptor famós –sovint un
autor mediàtic que potser ni tan sols ha
escrit el llibre que signa- i la solitud de certs
autors que , de tant en tant, tenen el seu
petit però fidel públic lector; les queixes de
certs autors que denuncien l’excessiva
comercialització del llibre com a simple
objecte de consum; les roses  que busquen
una mà que les agafi amb amor i les
ofereixi a una persona estimada; el gremi de llibreters
pregant perquè la jornada freni el descens de la
facturació anual que cada exercici es fa més profund; un
sant Jordi cada vegada més desorientat que no sap qui
és realment el drac ferotge que ens fa anar a tots plegats
de corcoll i que dubta seriosament de la bondat intrínseca
i consubstancial de la princesa perquè, pel que ha sabut,
ara ja ni les princeses es lliuren de temptacions poc
nobles i de la mirada severa de la senyora Justícia.

Però malgrat tot, malgrat que una bona part de les
roses que regalem o ens regalen són un producte més
d’una globalització salvatge –roses que han arribat de
Sud-àfrica o de Colòmbia, a través dels grans
distribuïdors holandesos- i que no fan gens d’olor, i
malgrat que molts dels llibres que es compren i que es
regalen queden eternament abandonats en prestatges
silenciosos i no són mai llegits, la festa té un gust
propi,irrepetible i, per tant, bonic.  Una festa d’aquestes
característiques dóna una alenada d’aire fresc, de cosa
diferent, de sentit de col·lectivitat rotundament cívica. I
que durant uns dies es parli sovint de llibres per tots els
mitjans de comunicació i en moltes converses
quotidianes, esdevé un element gens menyspreable. El

fet que regalar llibres s’hagi convertit en una tradició no fa
res més que donar valor a aquest meravellós objecte. Per
a totes aquelles persones que la sola idea de llibre, d’un
llibre qualsevol, ja els genera una mandra immensa, una
son còsmica, un tedi vital, d’una manera o altra els ha de
sorprendre que molta i molta gent aquest dia compra i
regala llibres. I regalar ja demana una certa reflexió: ¿què
li regalo? ¿quin llibre li agradarà més? Amb aquestes
preguntes hi ha implícita la necessitat de buscar, remenar
i dedicar una estona a pensar en aquella persona a qui va
destinat el nostre regal. L’encert o desencert pot ser molt
previsible o simplement atzarós, com passa amb
qualsevol altre tipus de regal. Sens dubte, sempre hi ha
llibres que per atzar esdevindran grans descobertes i
que, sense quasi adonar-nos-en, passen a formar part de
la nostra vida. El dia de sant Jordi, amb tot el moviment
de llibres que anima, pot ser un bon dia perquè l’atzar ens
posi a les mans un grapat de fulls que ens obrin nous
paisatges. Si és així, cal celebrar-ho especialment. I si no
ens arriba cap llibre que ens colpeixi, només ens cal anar
insistint la resta de dies de l’any. Perquè per fer bategar
l’amor i les paraules, en realitat, tots els dies són bons i
necessaris.

Després de Sant Jordi
text JOAN HERAS

Fronteres
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LOCAL ESPORTS

Benicarló es queda sense diners per
a les obres d'emergència de la costa
nord. El Ministeri diu que la inversió que
va prometre i que ascendia a més de
set-cents mil euros, no s'ha fet per
culpa de l'ajuntament i de l'associació
de veïns. La denúncia l'ha fet el grup
municipal socialista de Benicarló,
després de llegir la resposta que el
Senat ha fet al seu representant
Enrique Navarro. Román Sánchez,
secretari local del PSPV, ha demanat
responsabilitats a l'equip de govern per
la gestió d'aquest tema que “ens ha fet
perdre una inversió que no era tant
substanciosa com haguérem volgut, però servia per a
consolidar la costa nord”. Sánchez va revelar que en la
resposta parlamentària es reflecteix que el 13 de març de
2012 la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar
va mantenir reunió amb l'Ajuntament de Benicarló en la qual
aquest Ajuntament va indicar que la seua prioritat era actuar
en la Zona Nord. “Per això, la Direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar,- prossegueix la resposta-
va analitzar la situació d'aquest tram de costa i va proposar
una sèrie d'actuacions puntuals” per a portar a terme en les
zones en les quals es va detectar algun risc. Les conclusions
es van resumir en el document denominat “INFORME DE
SOLUCIONS EN EL TRAM NORD”. El pressupost d'aquestes
actuacions ascendia a 758.208,53 euros. La resposta
parlamentària denúncia que “portar a terme aquestes
actuacions no va ser considerat convenient ni per
l'Ajuntament ni per l'associació de veïns, atès que de cara
a plantejar una solució definitiva, la Direcció general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar va redactar l'ESTUDI
“D'ALTERNATIVES D'ACTUACIÓ EN EL TRAM DE COSTA
DE BENICARLÓ NORD” en el qual s'analitzen diferents
alternatives d'actuació”. El pressupost d'inversió variava entre
6 i 30 milions d'euros, tenint en compte en tots els casos que
es tracta de pressupostos estimatius. El 16 d'octubre de 2012,
representants del ministeri van mantenir una nova reunió amb
l'Ajuntament de Benicarló i representants dels veïns. En
aquesta reunió, l'Ajuntament va presentar el document
denominat “INFORME PRELIMINAR D'ANÀLISI
D'ALTERNATIVES I PROPOSTA D'ACTUACIÓ PER A LA
PROTECCIÓ DE LA COSTA DE BENICARLÓ EN EL TRAM
QUE VA DES DEL PORT DE BENICARLÓ FINS AL LÍMIT
NORD DEL TERME MUNICIPAL” Revisat aquest Informe, es
van detectar diverses deficiències que es van comunicar a
l'Ajuntament a fi de que foren tingudes en compte de cara a
l'informe definitiu a presentar. El citat Informe Definitiu va ser
presentat per l'Ajuntament al novembre de 2012 “. A la vista de
les propostes existents procedeix redactar un projecte
constructiu juntament amb el seu preceptiu Estudi d'Impacte
Ambiental a fi de portar a terme la tramitació legalment
establida”, per a això la Direcció general de Sostenibilitat de la

Costa i del Mar ha preparat el contracte de serveis
corresponent. L'informe del Senat conclou afirmant que
“durant l'any 2013 està previst contractar la redacció del citat
projecte, el pressupost del qual de licitació ascendeix a
73.434,90 euros i portar a terme actuacions puntuals
d'estabilització de talussos en la citada Costa Nord de
Benicarló l'import de la qual dependrà de les necessitats i les
disponibilitats pressupostàries”. Així les coses, els socialistes
han denunciat que Benicarló ha perdut prop de vuit-cents mil
euros per a evitar que se seguisca perdent la seua costa nord.

text NATÀLIA SANZ

MINISTERI (COSTA NORD): SI NO ES FA RES LA CULPA ÉS DE L’AJUNTAMENT I ELS VEÏNS

Durant el passat cap de setmana es van tenir lloc els
partits corresponents al CATVAL que s'està disputant ara
a Amposta, amb els següents resultats per als jugadors
del Club de Tennis Benicarló. 

Jarmo Pérez es va desfer en dos sets del jugador del club
tennis La Closa Joan Ferreros, per 6-1 i 6-1. 

Diego Sánchez, va fer el propi i va vèncer també en dos
sets a Andy Yang, per 6-2 i 6-1. 

Iratxe Serrat, que va realitzar un gran tennis va vèncer a
una rival directa pel campionat per un doble 6-3. 

Ricky Pérez, segueix intractable en categoria absoluta i va
vèncer a Xavi Matheu, per 6-3 i 6-4. 

Pitjor sort van córrer Carla Folch, Marta Aicart i Esteban
Van Camp, que es van quedar a les portes de la següent
ronda.

text VICENT FERRER

Este cap de setmana, es va disputar una nova jornada del torneig CATVAL a Amposta

Setmana d'alta tensió per a la plantilla
del Castell de Peníscola FS Benicarló
davant l'última jornada de la Lliga, que
solament aconseguirà l'ascens directe si
és capaç de guanyar o empatar en la pista
del Pozo Ciudad de Múrcia i esperar que el
Carnicer Torrejón guanye o empate en la
seua pista davant el Montesinos Jumilla,
equip aquest últim que depèn de si mateix,
doncs si guana aconseguirà la primera
plaça. 

La plantilla del conjunt del Baix Maestrat,
que va patir de valent el dissabte per a
derrotar al conjunt del Torrejon, tot i la
golejada final, va rebre una forta injecció de
moral de cara a l'última jornada. Amb el
constant suport de l'afició, quan més ho
necessitava, s'espera que no estiguen sols
aquest dissabte en el Palau dels Esports de
Múrcia. El “ sí es pot” que va corejar l'afició
cadufera va quedar ben gravat en els
jugadors, que al final van saber agrair el seu
suport aplaudint-los. 

El Comitè de Competició de la RFEF ja ha
designats col·legiats per a aquests dos partits.
El partit entre El Pozo Ciudad de Murcia-
Castell de Peníscola FS Benicarló, serà dirigit
pels andalusos Elena Pedrós i Fernández
Domínguez. El Carnicer Torrejón-Montesinos
Jumilla per Calleja Rubio i Hevia Campa, del
col·legi asturià.

text i foto VICENT FERRER

El Castell de Peñíscola FS Benicarló haurà de guanyar o empatar 
a Murcia i esperar el resultat del Carnicer-Jumilla
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dels seus col·legues els llauradors per
a demanar més actuacions en matèria
de vigilància al camp. Arín es va
mostrar partidari de la vigilància
nocturna més que dels controls diürns
que en aquests moments es realitzen.
Cal recordar que recentment els
llauradors van organitzar patrulles que
s'encarreguen de vigilar per les nits el
terme municipal, dividits en dos
equips. L'edil d'Agricultura considera
necessari l’enteniment entre els
cossos de seguretat (Policia Local,
Guàrdia Civil i Policia Autonòmica) i
els llauradors, “que són qui coneixen
el terme municipal, els camins i als
propietaris”. 

Arín creu que els sindicats,
organitzadors de les patrulles,
s'haurien de posar d'acord “amb les
forces de seguretat i establir criteris
previs per a la vigilància nocturna”. El
balanç presentat pel regidor indica
que els robatoris han disminuït
considerablement en els últims dies. A
pesar d'això va assegurar que "no ens
podem confiar perquè aquestes
onades de robatoris tenen pujades i
baixades". En qualsevol cas, Arín va
demanar que no siguen només els
llauradors qui s'ocupen de la
vigilància nocturna i proposa substituir
els controls diürns dels cossos de
seguretat per vigilància nocturna,
realitzada també per ells. L'edil va
sostenir que els controls diürns
"només serveixen per a denunciar als
llauradors que no han pagat l’ITV o
l’assegurança corresponent, però no
per a evitar els robatoris" perquè són
hores i llocs per on generalment
només transiten els mateixos
llauradors. Pel que fa a la reunió que
van mantenir la setmana passada els
més alts responsables de la
Comunitat Valenciana a nivell de
seguretat i d'agricultura, Arín ha dit
que caldrà esperar que els sindicats
els informen dels resultats de la
trobada per a saber quin paper tindran
els 60 efectius de la Policia
Autonòmica que es dedicaran a vetllar
pròximament per la seguretat en el
camp.

ve de la pàgina anterior

El jove Ferran Ferré, de La Sénia, s’imposà després de
les dos maneges, en la prova que puntuava per el
Campionat d’Espanya disputat a Benicarló

Es va disputar diumenge de matí, al Circuit Municipal de
Benicarló, la primera prova que puntuava per al Campionat
d'Espanya, en la nova categoria MX50. Una categoria que es
va a convertir en el gran viver d'aquest esport a nivell nacional.
A més es van celebrar carreres, que puntuaven per a
l'autonòmic. L'organització va córrer a càrrec del Motoclub
Benicarló. 

La prova nacional va tenir dos protagonistes, Ferrán Ferré
(12), de La Sénia i Raúl Sánchez (5) de San Feliu de Guixols,
que des de l'eixida van prendre el cap amb clar avantatge
sobre els altres, en cadascuna de les dues mànegues. Els dos
es van estar passant, fins i tot van caure,
oferint un bon espectacle als afeccionats.
Ferrán acabà pujant al podi en primer
lloc, acompanyat de Raül i de Francisco
Javier García (7) de Càceres. 

Al llarg de la matinal es van celebrar
diverses proves per al Campionat
Autonòmic, sent aquests els guanyadors
en cadascuna de les categories:

Màster 35, Víctor Ferri (173), de
Gandía. 

MX85 cadete, Moisés López (57), de
Molina de Segura. 

MX85 juvenil, Mario Lucas (77),
d'Almoradí. 

MX65, David Barcenas (224), de
Guardamar. 

MX2 sub25, Carlos Fernández (69),
de Terracot. 

MX1 Open, Joan Cros (48), de
Barcelona.
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Ferran Ferré s’imposà en Motocross

De nou l'equip sénior del C.B. Benicarló va aconseguir
la victòria, amb la qual cosa es queda a la zona mitja de la
classificació, tot i que per a això van haver de remuntar el
resultat després del descans. Per a aconseguir-ho van
haver de ficar major intensitat defensiva, sobretot en els
rebots, guanyant al final amb claredat per 69-51 a l’Eliana. 

L'equip júnior va viatjar a València per enfrontar-se a
l'Escola Pia, al que va aconseguir guanyar per 54-64. No va
tenir la mateixa fortuna el cadet, que va perdre en el Port de
Sagunt per 57-49. L'infantil va acabar cedint en la pista del
Vinaròs per 66-58. Finalment el júnior femení poc va poder fer
a Vila-real davant un equip amb més ofici, al final 61-12.

text i foto  VICENT FERRER

L’equip sènior aconsegueix remuntar després del descans i guaya al Joves L´Eliana
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El Consell Agrari de Benicarló ha demanat la dimissió
dels regidors d'Agricultura, Eduardo Arín, i el de
seguretat, Marcos Marzal.

Ho va fer durant la sessió del consell convocada per a
dilluns passat i davant la presència dels dos edils, basant-se
en l'escrit presentat pel president de FEPAC- Asaja a
Benicarló, Francisco Vallés. En ella s'argumentaven
“diversos punts, basant-se en la gestió dels regidors al
capdavant de les seues respectives àrees”, va detallar un
dels assistents. L'escrit va provocar una votació entre els
assistents, que es va saldar amb “cinc vots a favor
confirmant la petició de dimissió, tres en contra i una
abstenció”, va detallar Miguel Piñana, representant de la
Unió de llauradors i Ramaders a Benicarló. El sindicalista va
indicar que “nosaltres no estem d'acord amb demanar la
dimissió, no creiem que siga el moment adequat. Però sí
que és cert que és necessari donar-los un toc d'atenció”.
Piñana va sostenir que la petició presentada per Vallés “atén
a motius personals i a més, demanar la dimissió no és la
solució als nostres problemes”. En aquest sentit, el
representant de la Unió va  reconèixer que els llauradors
“necessitem que el pes del Consell Agrari siga major en les
decisions que es prenen en l'àrea d'Agricultura, perquè som
un dels pilars econòmics de Benicarló”. Tot i això, assegura,
“la Unió no pot demanar la dimissió dels edils per una causa
puntual i personal d'un dels integrants”. 

LA VERSSIÓ D’ASAJA

Per la seua banda, el representant de FEPAC- Asaja a
Benicarló, Francisco Vallés, va negar que haguera reclamat
la dimissió de Arín i Marzal, malgrat que la resta d’assistents
ho afirmaren i que hi ha un escrit presentat a l’ajuntament i
signat pels presents en el consell. Vallés, malgrat això, va
reconèixer que la sessió del dilluns va ser tibant. Al seu
entendre, el debat al voltant de la seguretat en el camp va
ser el que va provocar les topades entre els assistents i els
edils presents després de qüestionar la seua gestió al
capdavant de les seues respectives regidories. Vallés va
reconèixer que “els llauradors voldríem que feren un poc
més del que s'està fent”, encara que “no es poden carregar
culpes sobre els edils” d'agricultura, Eduardo Arín, i
seguretat, Marcos Marzal, atés que “ells són simplement els
gestors d'una àrea que els ha estat delegada per part de
l'alcalde, Marcelino Domingo”. I en tot cas “no som qui per a
demanar la dimissió d'un alcalde que ha votat el poble”, va
concloure.

EDUARDO TAMBÉ PUJA AL CARRO I DEMANA MÉS
SEGURETAT

Segons l’edil d’agricultura, no s'entenen. Des de
l'ajuntament de Benicarló s'ha tornat a demanar més
col·laboració i enteniment entre els llauradors i les forces de
seguretat de l'estat. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín,
es va erigir, tot i el que va passar al Consell Agrari, en la veu

text REDACCIÓ

ELS ROBATORIS AL CAMP CRISPEN ELS LLAURADORS

Ja començo a intuir de què va això del Benicarló, vaig fent-
me una idea de quina és la idiosincràsia d’aquest club. Veig
que és una cosa si més no curiosa i amb certes pretensions.
Que per què ho dic? Molt fàcil. Hi ha alguns detalls que a mi,
veterà i avantatjat alumne de segon de periodisme, no se
m’escapen. Sóc un linx jo. Ja ho aniran comprovant, ja. Per
exemple, he palesat que al camp de futbol hi ha quatre
banderes espanyoles i no ja ni una quadribarrada sinó que ni
una miserable blavera i ni una bandera del club. Per exemple
també. L’altra setmana vaig anar a Museros i pels altaveus es
parlava en valencià i ací el senyor que fa el anuncis, diu els
canvis i llig les alineacions s’expressa en un castellà poc fluid
i amb una fonètica ridícula. I per exemple, i aquesta és la més
gossa, diumenge passat es va fer un minut de silenci musical
(El cant dels ocells, va sonar) per l’àvia del davanter Monterde,
per l’ànima del bravíssim exjugador Pepito Verge “Xoco” i,
atenció, molta atenció, “por los atentados de Boston” (?!).
Fabulós, sensacional, grotesc, esperpèntic! Deu ser un dels
efectes col·laterals de la globalització. 

Aquesta vegada el papa i jo vam tornar a pujar a l’Àngel
Alonso amb tots els estris. Vaig fer fotografies abans del partit
als dos equips i m’hi vaig recrear retratant tot el que vaig voler
mentre feien el minut de silenci musical. El papa se’m va
enfadar i em a dir coses –burro, malcriat!- perquè quan tothom
estava dret escoltant Pau Casals jo anava passejant-me pel
terreny de joc captant les millors instantànies. Tant se’m va
enfadar el papa que quan vam arribar a casa em va pillar la

targeta gràfica de la càmera. Perquè n’aprenguera. Bobo, més
que bobo. Però, coneixent-lo com me’l conec, sé que ho va fer
sense cap voluntat didàctica i que l’únic que vol és que en
aquesta pàgina continuen posant senyoretes lleugeres de
roba. Ja veig que per culpa d’ell acabarem agarrant fama de
puterots sense tindre’n cap necessitat. Una llàstima perquè de
veritat que m’havia sortit un reportatge gràfic d’allò més bonic. 

El CDB va jugar contra l’Almassora, un altre dels aspirants
a jugar la promoció d’ascens a tercera divisió. Els d’ací no s’hi
jugaven res, però els forasters van demostrar que sí que s’hi
jugaven molt. Ens van unflar a puntades de peu i van fer una
exhibició de martingales i joc brut en general: pèrdues
escandaloses de temps, simulació de greus lesions, morts
súbites per un corrent d’aire... en fi. 

Ja haurà endevinat el lector que el Benicarló va perdre.
D’una manera poc elegant i sense meréixer-s’ho, però va
perdre. El partit no va ser bo, però si algú va fer alguna cosa
per guanyar van ser els de casa. 

A la primera part els almassorins van apretar una mica. No
massa. No van xutar a porta i van ser els nostres el que van
tindre la delicadesa de marcar-se en pròpia porta. 

La segona va ser un continu atac i gol del CDB. Dos xuts al
pal i un bonic gol de cap del davanter Felipe. Amb l’empat ja
es veia vindre que la victòria es quedaria a casa. Però no,
l’àrbitre es va inventar un penal a favor dels almassorins i
aquests no van desaprofitar l’ocasió per establir el definitiu i
injust  resultat final. 

El papa i uns senyors que hi havia a la tribuna es van
enfadar molt amb un seguidor visitant i amb un futbolista que
havien canviat. Es veu que aquests homes –no som racistes

ningú a casa,
faltaria més- de pell
bruna i amb alguns
colars d’or els van
provocar i la cosa
es va acabar amb
l’expulsió del
recinte esportiu
dels provocadors. 

Diumenge vinent
anirem a jugar al
camp de La Vall. El
papa ja està
preparant una
excursió familiar
per visitar les coves
de sant Josep i el
museu de ciències
naturals d’Onda.
No sé si Margot
voldrà vindre
també. 

QUÈ DIU EL
PAPA. Jo, quan
vaig fora de casa,
callo.   

DERROTA INJUSTA

text VICENT T. PERIS
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El cap de setmana del 20 i 21 de Març, a la
piscina municipal de Benicarló, es va
disputar  la 6a jornada de la lliga provincial de
promeses de Castelló.  Participaren un total
de 231 nedadors de 10 clubs de la província
de Castelló: CN Vinaròs, Club Aquàtic de
Castelló, CN Benicarló, CN Vila-Real, CN
Castàlia Costa Azahar, CN Onda,  CN Azahar
Vila-Real, CN La Vall d’Uixò, C Dep Nat Lledó
i Cultural Dep Castelló. 

L’equip del  club Natació Benicarló, dirigit per
Miryam Martínez, Carla Cornelles i Lucía
Vicente,  va estar format per 31 nedadors: Júlia
Barrachina, Maria García,  Bianca Beer, Blanca
Pérez, Gemma Labèrnia, Víctor Montserrat,
Sara Vea, Patrícia Saura, Blanca Zorrilla, Laura
Verge, Marta Cheto, Sara Troncho, Eric Alberich, Dylan
Villanueva, David García, Aitor Gil, Joan Gilabert, Andreu
Gilabert, Oscar García, Oriol Lluch, Joan Martín, Marina
Segura, Laura Jiménez, Nerea Martín, Balma Fabregat, Lara
Rodríguez, Alicia Sorlí, Raul Vicente, Yago Mateo, Raul Carbó
i Alejandro Balagué.

La competició va estar centrada en proves de fons i mig
fons (400, 800 i 1500 lliures).

L’actuació dels benicarlandos va ser meritòria tenint

present que, en molts dels casos, era la primera vegada que
competien en proves llargues.

Els resultats més destacats de l’equip local els
aconseguiren: Sara Vea, que va ser segona als 200 lliures en
una brillant actuació personal; David García, que fou tercer als
400 lliures i Marina Segura, també tercera als 400 lliures.

PRÒXIMES COMPETICIONS:  27 abril 2013, 4º
CONTROL MÀSTER PÍSCINA D’ONDA i 28 d’abril 2013, 3º
CONTROL AUTONÒMIC PISCINA LA SALERA. CASTELLÓ.
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ESTIMABLE ACTUACIÓ DE LES  PROMESES DEL CLUB A BENICARLÓ


