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La VI edició de la Jornada d'Esports Adaptats

de Benicarló, va reunir a més de 200 persones

amb discapacitat, que han aprofitat per a

practicar tot tipus d'esports, des de futbol sala,

boccia, tennis-taula o dòmino. Com premi per a

tots els participants, al final després del

lliurament de premis, es va oferir un menjar de

germanor, servit i elaborat pels alumnes de

Cuina del Centre Integrat de Formació

Professional que va tancar la jornada de

convivència. 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,

acompanyat de la regidora de Benestar Social,

Sarah Vallés, i la directora gerent de l'Institut

Valencià d'Acció Social (IVAS), Carolina Salvador,

van presidir la VI Jornada d'Esports Adaptats, una de

les cites obligades del Calendari Social que pretén

ser no només una jornada lúdica i esportiva sinó també una jornada

de convivència per a les persones discapacitades. 

La trobada, que ha comptat amb la participació de les residències

El Collet i Sant Francesc, el Centre Ocupacional IVAS i les entitats

Cocemfe, Afanias i Amay, va tindre com escenari el Pavelló

Poliesportiu, on es van organitzar una gran quantitat d'activitats

esportives destinades a les persones amb discapacitat psíquica. Un

partit de futbol sala va tancar aquesta jornada esportiva que pretén

reivindicar els drets de les persones amb discapacitat des d'un

vessant més lúdica i festiva. A més de treballar l'educació física amb

el col·lectiu de discapacitats, intentant obrir aquest tipus d'activitats al

públic en general per a reforçar la seua integració social. 

Enguany, les activitats van comptar amb la col·laboració dels

alumnes del mòdul sociosanitari de l'IES Ramón Cid, que han pogut

posar en pràctica bona part dels coneixements adquirits en classe.

També els alumnes de cuina i serveis del Centre Integrat Públic de

Formació Professional han participat en la jornada elaborant i servint

el menjar de germanor que va posar el punt i final a la jornada, amb

delícies com milfulles de pernil i formatge, coca de ceba i beixamel,

cassoleta d'amanida russa, una fideuà i un pastís Òpera per a postres. 

En aquesta sisena edició de la Jornada d'Esports Adaptats també

han col·laborat Catalunya Caixa, Disma, la fleca T. Àvila, la fruiteria

Sergio, Carns Ros i Frigorífics Lluís.

text i foto VICENT FERRER

Més de 200 participants certifiquen l’èxit de la VI Jornada de l’Esport Adaptat 
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Les policies locals de Vinaròs,
Benicarló i Peníscola, unides contra els
robatoris al camp i els manters. Els
primers són difícils de tallar, perquè com
diu aquell, no es poden posar portes al
camp. Contra els segons es podrien fer
moltes més coses perquè tot el món sap
on està el problema. Això sí, els mitjans
seran el mateixos i per tant la
prevenció..., la prevenció seguirà igual.
A càrrec dels llauradors! 

CLASSES DE COLLITA 

La cooperativa agrícola Benihort de
Benicarló formarà als policies locals de
Vinaròs Benicarló i Peníscola dins la
campanya de prevenció de robatoris al
camp. Les tres regidories han acceptat la
proposta de l'empresa que agrupa major
nombre de llauradors del nord de la
província, afectats per l'onada de
sostraccions massives en les seues
propietats. Alfonso López, regidor de
Governació de Peníscola, va detallar que
els agents rebran formació en aspectes
com “saber diferenciar quan un producte ha
estat recol·lectat per un professional de
quan ha estat arrancat de la mata, conèixer
el tipus d'etiquetatge que realitza la
cooperativa per als seus productes, i tot
tipus de procediments emprats en
l'envasat”. L'edil va assegurar que aquests
coneixements seran vitals en els controls
que els agents realitzen entre les
furgonetes que circulen pel camp ja que servirà per a
detectar si la mercaderia que transporten és robada. El
mateix tipus de controls, va anunciar, es realitzarà en els
comerços de les tres localitats. López realitzava aquestes
manifestacions al terme de la reunió que va asseure al
voltant de la taula peñiscolana als regidors de Policia i
Governació de Peníscola, Vinaròs (Mar Medina) i Benicarló
(Marcos Marzal). 

LLISTATS QUE NO EXISTIEN 

A partir d'aquest mes, van anunciar els edils, entrarà en
funcionament el nou dispositiu dissenyat per a lluitar contra
els robatoris al camp. I és que en els tres municipis gran part
del terme municipal està llaurat, per la qual cosa la
importància del sector agrícola és més que fonamental per a
l'economia dels pobles. Les últimes onades de robatoris han
provocat, fins i tot, la creació de patrulles de vigilància
nocturna a Benicarló, formades pels propis agricultors. Ara,

els consistoris han decidit unir esforços per a combatre
aquesta problemàtica. “

“Hem demanat a les cambres agràries que ens faciliten
un llistat de llauradors i comerciants, per a saber els que
treballen en cada població i poder controlar millor el tràfic al
camp”. Així mateix, també s'ha sol·licitat el llistat dels pous
de reg per a controlar la seua situació i poder evitar robatoris
de coure de les instal·lacions. Finalment “anem a instaurar el
sistema d'adhesius en els vehicles que habitualment circulen
pel camp, com ja s'està fent a Benicarló”, va explicar López.
Així, a cada empresari agrícola se li facilita un adhesiu dotat
amb un nombre, el llistat del qual posseeix la Policia Local
per a facilitar els controls en el camp. No han deixat arrere
els responsables en matèria de seguretat els controls
col·lectius de manera que “els realitzarem en la mesura que
ens siga possible i que ens permeta la llei”, van anunciar. 

A més, es van “mostrar oberts a la col·laboració amb la
resta de cossos de seguretat” per a lluitar contra els delictes
en el camp, que comptaran amb un increment de vigilants.

text REDACCIÓ

Inventen la nova modalitat de seguretat policial mancomunada: 
del camp a la platja

Diumenge passat vaig sortir del camp de futbol amb una
sensació de contradicció molt desagradable. Malgrat tindre
gairebé quaranta anys i dur ni sé els anys i el cursos repetint i
repetint, sóc molt mollet. El CD Benicarló havia guanyat per
tres gols a dos el CD Castellón (cagallón) B en un partit
emocionant i fins i tot vistós en què els d’ací no es jugaven res.
La vergonya a tot cas... o alguna cosa més. Ja ho veurem. Als
del filial de l’equip representatiu de la capital de la Plana però
els hi anava aproximadament la vida. Podia passar que el líder
(San Pedro del Grau) perdera al camp de l’Altura i que els
castellonencs no aconseguiren ni empatar ací. Si es donaven
aquestes dues condicions, baixaven de categoria. I sí, els va
passar, pobres xics. Quina llàstima em van fer al final del partit
quan el senyor dels altaveus va dir en un peculiar castellà i
ben fort que tots els resultats els havien estat adversos. N’hi
havia que s’agenollaven amb els braços en canteret uns i
tapant-se la cara amb el cap cot uns altres, qui es tirava al
terra estés com un congre i encara qui s’asseia a la gespa de
plàstic amb el cap entre els genolls i, per últim, qui intentava
amb dignitat alçar la moral dels companys. Tots ploraven, tots.
Quin camp de derrota després de la batalla!

El papa sí que va sortir disgustat. És també molt sensible,
com jo mateix. Em va contar una història de quan ell era jove
que reprodueixo ací textualment. “Voràs, Vicent-T, cap allà
l’any seixanta-sis el Benicarló i el Castelló jugaven a tercera
divisió. Una tercera que no era com la d’ara, sinó que després
ja venia la segona divisió i després la primera, sense la
segona B aqueixa. Els castelloneros ja havien assolit
matemàticament el campionat, però els nostres necessitaven
una victòria per salvar la categoria. Era president del Benicarló
Batiste Sorlí, pare de Juanpas Sorlí, l’actual president. Aquell
home va menejar fils perquè no ens passara res. Els del
Castelló es van presentar ací amb només tres o quatre
jugadors del primer equip i la resta amb juvenils. Vaja, que

venien a deixar-se perdre perquè ens poguérem salvar. El
partit anava i anava i els d’ací no xutaven ni a porta. A la mitja
part algú deguera parlar amb algú per tal de solucionar el
problema. Va començar el segon temps i allò no tenia pinta de
canviar, el Benicarló ni s’arrimava a l’àrea visitant. En una
d’aquelles, no recordo si va ser el Peque o qui algú va fer un
conat de xut que va anar entre els tres pals i el porter –un tal
Polaco, Losada de cognom- va fer una cantada encara més
exagerada que la d’Arconada famosa a la final de l’Eurocopa
de França. Ja veus, fill, que els hauríem d’estar agraïts i avui
teníem una magnífica oportunitat de tornar-los el favor que ens
van fer fa ja més de quaranta anys. No calia que apretaren tant
els d’ací, amb un empat tots haguérem quedat contents.
Perquè jo no me les crec aqueixes coses de les primes a
tercers. I tu?” Jo tampoc, papa, que el Benicarló va jugar amb
tota l’ànima perquè sempre juga amb tota l’ànima. 

No cal dir com va ser d’emocionant el matx. La primera part
va acabar zero a zero i amb una parcial victòria del San Pedro
per un a dos al camp de l’Altura. Quins nervis. La segona part
però va ser vibrant. Absolutament vibrant. El CD Benicarló va
tindre diverses ocasions i en va materialitzar dos. Quan el
partit semblava resolt, els visitants es van animar i ens van
empatar. I a falta només de tres minuts, la puntilla. Un altre gol
dels nostres que va acabar per desembocar en la dantesca
imatge que he descrit al principi. 

La propera setmana ja tinc molts exàmens. No sé com m’ho
faré. Bé siga el papa o bé siga la meua Margot, algú escriurà
per far un balanç final de la temporada i per explicar com va
anar l’assemblea de socis d’ahir en què, segons tinc entés
com a perspicaç gasetiller que sóc, Juan Pascual Sorlí
presentarà la dimissió i se’n farà càrrec de tot un xicot jove
molt aficionat al Reial Madrid (no el de Florentino Pérez sinó el
del senyor Calderón)

QUÈ DIU EL PAPA. Es de bien nacidos ser agradecidos.  

EMOCIÓ 

text VICENT T. PERIS

EIXIDA  A LLIRIA

El passat dia 8 de maig, l´alumnat de
2n del CEIP Marqués de Benicarló, van
fer una eixida a Sant Vicent de Llíria. Allí
van gaudir d´una jornada a l´aire lliure
plena d´activitats molt interessants, totes
elles relacionades amb la prehistòria.

El bon oratge, la diversió i l´aprenentatge
ens van acompanyar tot el dia. La matinada
i el llarg viatge van valer la pena i, tot i que
van tornar molt cansats, els xiquets i les
xiquetes no dubten en voler repetir-ho.

text REDACCIÓ
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Vinaròs i Benicarló mantindran el
dispositiu que funciona des de fa uns
anys, amb patrulles rurals que
recorren el terme. En el cas de
Peníscola “hem creat la patrulla
mediambiental, que també es
dedicarà a aquests menesters”. Per a
Marzal aquestes accions demostren
“la sensibilitat dels tres ajuntaments
amb la problemàtica dels robatoris en
el camp”. En aquest sentit, es va
reclamar la col·laboració dels
principals afectats, als quals se'ls va
demanar “que denuncien qualsevol
delicte, per menut que siga”. 

ELS MANTERS, SOTA CONTROL 

D'altra banda en la trobada també
es va abordar el tema dels manters,
que proliferen en les tres localitats
amb l'arribada dels primers turistes.
“Ja ens hem posat a treballar, perquè
es tracta d'una problemàtica
conjunta”. I és que “hi ha manters que
venen a Peníscola, però viuen a
Vinaròs o Benicarló i al contrari”. És
per això que es van concretar una
sèrie d'accions conjuntes
encaminades a “eradicar aquest
fenomen de venda il·legal, que en
definitiva és un delicte”, va lamentar
López. Una de les accions que
Peníscola engegarà de cara a aquest

mateix estiu són les xerrades
impartides per agents en els principals
hotels del municipi. “Anirem quan
arribe un grup gran, els reunirem i els
explicarem el nostre problema. Els
demanarem que siguen solidaris amb
els nostres comerços i que no
compren als manters”, va detallar l'edil
de Governació, qui va arribar a
qualificar als manters com “una
màfia”. 

Crida  poderosament l'atenció, no
obstant això, la falta de més
intervencions en la línia urbana de bus

que cobreix el trajecte Vinaròs-
Benicarló-Peníscola. Com en alguna
ocasió ha denunciat La Veu, és
habitual trobar a aquests venedors
il·legals desplaçant-se d'una localitat a
una altra mitjançant aquest mitjà de
transport. Els turistes conviuen amb
ells en el trajecte, que transporten
grans fardells en els que desplacen la
seua mercaderia. La qual cosa indica
que, difícilment, poden passar
desapercebuts. Llavors,  per què
ningú fa res per detenir-los in fraganti?

ve de la pàgina anterior

L'Ajuntament de Benicarló invertirà en el Pla
d'Inversions Esportives Municipals d’engauny 239.767,13
euros El projecte principal, que ja s'està executant a bon
ritme, és la construcció de pistes poliesportives a l'aire
lliure, a l'antic camp de futbol al costat de l'Institut Ramón
Cid. 

Aquesta obra, ja en marxa, després de netejar tota la zona,
ha continuat amb la col·locació d’una capa d’àrids sobre la
qual s'està col·locant formigó sobre una base metàl·lica, que
acabarà obtenint dues pistes poliesportives per a futbol sala i
handbol, dues pistes de bàsquet, una zona per a practicar
l’skate, i altra on està previst que es construïsca un frontó,
donat l'auge d'aquest esport valencià en la població. 

A més s'han renovat totes les proteccions en la pista
annexa del Pavelló Poliesportiu, substituint les antigues amb
material homologat que, a més de protegir les columnes de
ferro i les bandes laterals, s'han cobert les columnes rodones
i parts posteriors a les porteries, tot amb un cost de 3.932.50
euros. Finalment indicar que el Pla 2013 contempla també

altres actuacions a realitzar, com el subministrament i
instal·lació dels mòduls que compondran l’skate-park, per un
valor de 20.400 euros; les noves xarxes darrere de les
porteries del Municipal Angel Alonso, 2.199,46 euros; la planta
descalcificadora per el Pavelló Poliesportiu, per 5.166.74
euros (necessària per l'elevat contingut de caç de l'aigua
potable); i altres inversions més que ascendeixen a 10.700
euros.

text i foto VICENT FERRER

El Pla d’Inversions Esportives Municipals puja a un quart de milió d’euros

Dins les activitats que s'estan realitzant a
Benicarló, amb motiu del Mes del Discapacitat, se
celebrarà el diumenge 23 de juny, a les 10.30 hores,
el II Certamen Hand Bike Benicarló, organitzat per
COCEMFE Maestrat. 

Es disputarà sobre un recorregut de 1.375 metres, al
que es donaran 22 voltes per a completar els 30
quilòmetres, passant per la Plaça Constitució (eixida i
meta), Cèsar Cataldo, Joan XXIII, Crist de la Mar. Plaça
Mercat Vell, Rei En Jaime, Olivella, Verge del Carmé.
Sant Francesc i Ferreres Bretó. La Policia Local
s'encarregarà de tenir tancat totes els carrers del circuit
fins el final de la prova. 

La inscripció a la mateixa és gratuïta i s'espera un
bon nombre de participants. Tal com ha comentat des
de COCEMFE Manolo Celma, “hem allargat el
recorregut per a tenir més participació, encara que els
locals ho passarem malament per la distància, però és
l'única forma d'atraure a participants importants, com
l'olímpic que va participar el passat any”. 

Per a inscriure's remetre correu a
benicarlo@cocemfemaestrat.org. 

L'organització s'encarregarà de preparar una paella a
l'ermita de San Gregori per a tots els participants.

text i foto VICENT FERRER

II Certamen Hand bike Benicarló organitzat por COCEMFE Maestrat
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LOCAL OPINIÓ / ESPORTS

Ja fa algun dia la Penya Setrill va celebrar l’anual
Assemblea General Ordinària de Socis i a continuació en va
celebrar una altra d’extraordinària amb la finalitat de renovar
el càrrec de President. Dins de l’ordre natural i característic
d’aquesta agrupació social van estar protagonistes les
paraules adequades i es va recolzar per unanimitat de tots els

assistents la candidatura presentada per José Luis Guzmán
Grau que es va convertir en el flamant 5é President de la
Penya Setrill. Cal manifestar també que el president cessant
José Antonio Sánchez, li va traspassar la responsabilitat de
dirigir la penya amb una sincera encaixada de mans i paraules
d’enhorabona. Doncs la millor ENHORABONA per al nou
president amb el desig de que l’acompanye la sort en la
gestió. La voluntat i la dedicació estan garantides.

text JAUME ROLÍNDEZ

José Luis Guzmán, president de la Penya Setrill

lletraferits castellonencs de l’època?

Per les escasses notícies que en

disposem, les seves relacions eren en

aparença bones, per bé que segurament

també superficials. Només cal recordar

ací que els homenatges que se li van

tributar arran de la publicació de Ioesa

comptaren amb l’adhesió de les

principals figures de la vida política i

cultural de la ciutat, tant de les

procedents del bàndol republicà com de

les del bàndol conservador,

circumstància que no solia ser l’habitual.

En qualsevol cas, no hem d’oblidar que

procedia d’una de les famílies més

notables de la ciutat i que gràcies al seu

caràcter reservat i bondadós devia ser

una figura en general ben considerada,

tot i que tampoc comptava amb valedors

incondicionals dins el món dels

lletraferits locals.

Per què Ioesa, la seua obra més

important, no va ser ben acceptada

per la societat de la seua època?

No ho va ser de cap de les

maneres. En realitat, Alloza va pecar

d’ingenu en creure que podia permetre’s

el luxe de publicar una obra d’aquestes

característiques en un ambient tan

provincià i resclosit com el del Castelló

de la segona dècada del segle XX. A

hores d’ara, en canvi, ens trobem en

condicions d’apreciar les dues

dimensions fonamentals de la seva

transgressió, relacionades, d’una banda,

amb la franquesa amb què l’obra aborda

les relacions sexuals entre els

protagonistes i, de l’altra, amb el fet

d’emprar el valencià en una obra

elaborada des d’uns pressupòsits de

normalitat intel·lectual que no tenien res

a veure amb els usos limitats i folklòrics

que la major part dels valencianistes i no

valencianistes de l’època assignaven al

vernacle. Com veiem, doncs, més enllà

de les seves limitacions com a escriptor,

l’acollida hostil de l’obra vingué

determinada pel fet que el seu autor hi va

ultrapassar dues línies roges: una de

moral, l’altra de sociolingüística.

Malgrat tot, continuà sent fidel al

valencianisme i és un dels signants de

les Normes del 32.

Sabem molt poques coses de la

seva vida, però aquest fet així sembla

indicar-ho, tot i que d’ençà del 1914 va

restar al marge de qualsevol activitat

pública. També ho corrobora el fet que

els seus dos últims poemes, publicats el

1924 a la Corona Poética ofrecida a la

Patrona de la Ciudad Ntra. Sra. del Lidón

con motivo de su Coronación Canónica,

estiguin escrits en valencià. A partir

d’aquest moment jo no tornarà a escriure

en cap llengua, encara que la seva

presència entre els signants de les

Normes constitueix un indici inequívoc

que no va renunciar mai al seu

posicionament juvenil en favor de la

dignificació de la llengua dels valencians.

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte, 18 de maig, es va celebrar a Onda la
fase provincial de la XXIV Olimpíada Matemàtica, en la qual
van participar més de 400 xics i xiques representants dels
centres educatius de la província de Castelló. L’equip que
aquest any 2013 representava l’IES JOAN COROMINES
estava format pels alumnes Ezequiel Sarobbi, Manuel Serrano
i Mohamed el Hamami de 1ESO; Luís Carlos Pinto, Carmen
Portolés, Mireia Prats i Lluís Lumbreras de 3ESO i Ivan Pinto
de 4ESO, i els professors Rosa María Romero Flores i Manuel
Serrano Orenga.

Al llarg de la jornada els alumnes van gaudir de resoldre
diversos problemes que se’ls van plantejar, de manera
individual o en equip. Els equips estaven formats per un
alumne de cada centre.

Cap a les 6.45 h de la vesprada, en el cine Mònaco d’Onda,
amb la presència dels pares dels participants i de les autoritats
d’Onda, es va fer entrega dels diplomes de participació i dels
premis aconseguits pels alumnes.

L’alumne Ivan Pinto Huguet, de 4ESO va ser un dels
guanyadors en la categoria de 2n Cicle d’ESO, i representarà
la província de Castelló, en la fase Autonòmica de la XXIV
Olimpíada Matemàtica, que se celebrarà el proper 1 i 2 de juny

a Benidorm.
Aquest, no és l’únic premi que Iván Pinto rep en aquest

curs 2012/2013 en una competició d’habilitats matemàtiques,
ja que el passat 21 de març va participar a Morella, junt a
altres companys de l’IES Joan Coromines, en la XVIII Prova
CANGUR on va quedar en el lloc 8 dels 1319 xics i xiques que
es van presentar al nivell 2 (4ESO). Aquest premi el rebrà el
proper dijous 23 de maig en el Campus d’Alcoi de la
Universitat Politècnica de Valencia.

Enhorabona Iván.

text REDACCIÓ

L’IES JOAN COROMINES EN LA XXIV OLIMPÍADA MATEMÀTICA Dissabte 18.05.2013, a la piscina municipal de Benicarló,

davant de nombrós públic, tingué lloc la disputa del trofeu Ciutat

de Benicarló que era també el campionat provincial de la

categoria benjamí.

Participaren un total de 145 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 Lucia Vicente,

Miryam Martínez i Carla Cornelles,  va estar format per 22 nedadors:

Eva Valdearcos, 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, Claudio Dragoste, Raul Vicente, Yago Mateo,

Raul Carbó, Alejandro Balagué i Sergi Saura.

Una gran actuació del nedador benicarlando Sergi Saura va ser el

més destacat de la jornada.  I es que, el benjamí Sergi, va obtindre  un

total de 3 medalles (2 d’or als 100 papallona i als 100 lliures i el bronze

amb l’equip de relleus de 4 x50 estils).

Altres resultats destacats de l’equip benicarlando foren les 2

medalles de bronze de Sara Vea als 400 lliures i als 100 lliures; el

bronze de Raúl Carbó als 100 braça i el bronze de l’equip masculí del

club natació Benicarló als 4x50 estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  25-26 Maig 2013, TROFEU AQUÀTIC.

PISCINA LA SALERA. CASTELLÓ.

text CNB

DOS GRANS VICTÒRIES DEL BENJAMÍ SERGI SAURA 
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La jove benicarlanda Maite Pellicer és la Reina de les
Festes 2013. L'acte de designació es va celebrar en el
Magatzem de la Mar i va comptar amb la presència de
nombrosos ciutadans que no van voler perdre's aquesta
mena d'inici de les Festes Patronals del municipi. 

Maite va ser l'única candidata al càrrec i va contribuir a la
tranquil·litat de la Comissió de Festes que enguany no va
haver de passar els problemes del passat per a trobar
candidates a ocupar els càrrecs de màximes representants
festives. Igual que l'exercici anterior, Maite va concórrer a
l'esdeveniment acompanyada d'un grup d'amigues, que
componen la seua Cort d'Honor. En el cas de la nova Reina,
ho va fer en nom de la Unió Ciclista de Benicarló. Amb la
designació de la Reina de les festes, Benicarló inicia el compte
arrere de les seues Festes Patronals, que se celebraran el
pròxim mes d'agost en honor a Sant Bartomeu.

Benicarló va ser seu del curs de Responsables de Grup de
Consumidors Reconeguts d'Explosius. Prop de dues-centes
persones van participar en la trobada, que serveix per a
obtenir aquest carnet professional. Els CRE són els únics
autoritzats per a poder disparar artificis pirotècnics de
categoria 1, 2 i 3 sense marcat CE que s'utilitzen en els
nostres esdeveniments de caràcter festiu i/o religiós, segons
s'ha arreplegat en el Reglament de Pirotècnia i Cartutxeria de
2010. La modificació que va patir aquesta ordenança en 2012,
en la seua Instrucció Tècnica Complementària número 18 ,
defineix l'ús per a actes com el “correfoc”, la “despertà” la

“passetjà” o la cordà. El curs de RG-CRE, el dotzé que se
celebra a la Comunitat Valenciana, compta amb el
reconeixement de les Consellerías de Governacio i Justícia i
de Cultura i Esports. L'acreditació corresponent, corre a
càrrec de la Delegació del Govern a través de les seues Àrees
d'Indústria i Energia provincials i el patrocini de Pirotècnia
Tomás, S.L. En aquest cas els ponents del curs, van ser
Francisco Javier Cervera Jiménez, director de l'Àrea
d'Indústria i Energia, Francesc Francès Bayo, antropòleg de la
Generalitat Valenciana, Mónica Estañ Capell també de la G.V.,
José Vicente Rioja delegat de RG-CRE de la Federació
Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet (FVAAC), Miguel
Ángel Tomás Ortiz de la pirotècnia Tomás, Xavier Gadea
Pascual, dissenyador industrial i Daniel Claver Herrera,
president Jaume Parella Batolla, vicepresident i José María
Segura Alonso, secretari, tots ells de la FVAAC.

text NATÀLIA SANZ 

foto VICENT FERRER

text NATÀLIA SANZ 

foto VICENT FERRER

JA TENIM REINA DE LES FESTES

CURS D’EXPLOSIUS

Maximià Alloza va ser un

escriptor castellonenc que ha estat

molts anys oblidat, tanmateix va ser

un dels màxims impulsors de la

modernització de les lletres

valencianes. En els seus anys

d’estudiant de Medicina a València va

estar en contacte amb els autors de la

Renaixença, però sobretot va rebre la

influència del Modernisme. Quan va

tornar a Castelló va publicar poemes

en valencià en diverses publicacions.

El 1914 va veure la llum el seu únic

llibre, Ioesa, un ambiciós poema

narratiu de temàtica bucòlica i amb un

fort contingut eròtic i decadentista. El

llibre no va ser ben rebut per la

societat castellonenca del moment i

Maximià Alloza va deixar d’escriure i

es va dedicar a la pintura.

L’Ajuntament de Castelló ha

començat la publicació de la seua

obra completai, amb un documentat

estudi introductori del professor

Josep J. Conill. Amb ell hem

mantingut aquesta conversa sobre

l’autor castellonenc.

Com naix el seu interès per la

figura de Maximià Alloza?

D’una manera absolutament casual.

El 1984, mentre regirava a la Biblioteca

Municipal de València el llegat

bibliogràfic de Nicolau Primitiu a la

recerca de textos costumistes d’autors

castellonencs de començaments del

segle XX per a un treball de

dialectologia, la serendipity em va portar

a les mans el volum de Ioesa.

Immediatament, vaig constatar que no

em trobava amb una obra rellevant des

del punt de vista dialectològic, sinó amb

tota una altra cosa, moltíssim més

valuosa, això és, amb un exemple de

literatura tout court eixit de la ploma d’un

autor castellonenc de l’època.

Posteriorment, vaig entrar en contacte

amb el traspassat Antonio Alloza,

catedràtic de dibuix de l’Institut de

Batxillerat d’Onda i descendent de

l’autor, que em va posar en contacte amb

les filles de Maximià, traspassat el 1945.

A partir d’ací la cosa va ser fàcil, ja que

aquestes em facilitaren molt amablement

l’accés a tota la seva obra (també la

manuscrita), així com la consulta de la

biblioteca de son pare, sense els quals

estat l’edició publicada per l’Ajuntament

de Castelló no hauria estat possible.

Quina és la significació de

Maximià Alloza en el conjunt de les

lletres valencianes en català?

Per dir-ho breument, representa la

connexió castellonenca de la Generació

del 1909, això és, del Modernisme que

un grup d’escriptors progressistes del

Cap i Casal maldaven per introduir en el

panorama estantís de les lletres

vernacles de l’època. A Castelló aquest

panorama era encara més desolador, raó

per la qual Alloza se’ns apareix a hores

d’ara com una figura excepcional i

solitària en molts sentits, atesa l’escassa

connexió que mantingué amb els

membres de la seva promoció literària,

més enllà dels anys d’estudiant de

medicina a València. En qualsevol cas,

pel que fa a la valoració de la seva obra,

cal assenyalar que no resulta en absolut

inferior a la dels altres modernistes

valencians, sempre i quan tinguem en

compte el que havien escrit a l’altura del

1914, que és la data en què l’autor de

Ioesa va abandonar la literatura.

Quins factors van ser decisius

per a que escrigués en valencià?

És tracta d’una qüestió sobre la

qual en sabem poca cosa. En alguna

ocasió ell mateix es va referir al seu

propòsit d’impugnar un comentari de

Navarro Reverter sobre la inexistència

de poetes valencians capaços de

continuar l’obra de restauració de les

lletres vernacles encetada per Llorente.

De totes maneres, aquesta

argumentació em sembla excessivament

mistificadora i em decanto més bé a

creure que hi degueren pesar sobretot

les influències dels ambients bohemis

que Alloza va freqüentar durant la seva

estada a València, així com les amistats

que hi va fer, entre les quals cal destacar

el també poeta modernista Jacint Maria

Mustieles (1887-1948).

Com era la societat castellonenca

en què es va moure l’escriptor?

Una societat petita, però en

expansió, gràcies a la capitalitat de

província. Això mateix la convertia en

una ciutat d’un intens provincianisme, on

pugnaven dues versions de la identitat

local, la republicana i la conservadora,

que en els últims anys han estat ben

estudiades, entre d’altres, per

l’historiador Ferran Archilés. La primera

es caracteritzava per un progressisme de

caire anticlerical i un espanyolisme

abrandat, enemic de qualsevol

manifestació lligada a l’ús de la llengua

regional. El sector conservador, al seu

torn, era tan espanyolista com el

republicà, però a diferència d’aquest

professava un intens tradicionalisme

clerical d’arrels carlines que

s’expressava sovint a través del cultiu

d’una literatura costumista escrita en

valencià, els objectius de la qual tenien

més a veure amb la perpetuació d’una

imatge paternalista de les classes

populars, en una època d’intenses

transformacions socials, que no amb

l’ambició de crear uns productes literaris

moderns i competitius. La figura d’Alloza,

ateses les característiques peculiars de

la seva obra, manté una relació

incòmoda amb els dos corrents: del

primer agafa la tendència laica i

cosmopolita, però connecta amb el

segon pel que fa a l’ús preferent del

valencià.

Quina relació tenia amb els

CONVERSA AMB JOSEP J. CONILL SOBRE MAXIMIÀ ALLOZA

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

cont. a la pàg. següent
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Vaja, senyora Garcia, ja feia massa
temps que això de la brossa, les
escombraries i, en definitiva, la
merda, no apareixia per les nostres
portades. Ara que tots pensàvem que
la cosa funcionava com cal, van els
del Compromís eixe i denuncien el
mal funcionament d'aquesta planta
que, malgrat el seu nom, poc té de
verd. Sembla que les irregularitats són
d'aquelles que fan època i, pel que he
llegit, fins i tot hi ha una mena de
desfalcament de residus. Seria una
cosa com això del Bàrcenas, però
amb la merda. Si que és bona
aquesta. S'ha detectat una important
diferència entre allò que entra i allò
que surt. On està el que falta?
Existeixen les escombraries en "B"?
Les podríem qualificar d'escombreries
negres? On va a parar aquesta fuita
de capital merdós? Però encara vaig
més enllà: existeix un mercat negre de
residus? Són preguntes que em faig i
que no puc respondre, però que deixe
a l'aire per tal que algú les puga
investigar. Com sempre, les meues
idees al servei de la societat. Diu el
regidor d'hisenda que ell mateix
personalment s'encarregarà d'atendre
aquells que hagen pagat de més en el
rebut de les escombraries. Suposo
que haurà fet un càlcul dels que
poden fer cua a la porta del seu
despatx, perquè si en són molts,
haurà de fer més hores que el rellotge
de Fontcuberta. I ja que estic posat en
això, m'agradaria saber, encara que
sé que ningú no em contestarà, què
dimoni és això que es veu a la foto de
la portada. Sembla més una mina  a
l'aire lliure que un abocador.

Segueixo amb els meus dubtes.
Algú em podria explicar què és un
"bulevard"? En què es diferencia
d'una "avinguda" o d'un "passeig"? Jo
el que penso és que algú va anar una
vegada a París i va pensar que si això
que hi havia allà es podria posar a
Benicarló, augmentaria el nostre nivell

de glamour. Però s'han equivocat,
perquè s'hauria de dir "boluevard",
que queda més francès i més senyor.
Però tot queda en una utopia en
assabentar-nos que el ministeri
espanyol no té caragols per a
aquestes actuacions. Dels sis mil
euros per quilòmetre que
generosament repartien, hem passat
al zero absolut, així ens trobem que
no ens donen ni per a birbar les
romingueres. 

No he entès res de la urbanització
del carrer de les Moreres. Si, senyora
Garcia, tot això em bloqueja la ment.
De vegades penso que la sola menció
a la Fundació Compte Fibla provoca
en el si de la meua persona un
embossament general que fa que no
puga assimilar res del que es parla.
Potser tot estiga ocasionat per la
meua incapacitat per a comprendre
les coses i per això no m'entra al cap
que després de tants d'anys encara
no s'hagen posat d'acord les parts
implicades. Si no ho tinc entès
malament, es tracta de l'alcalde, el
rector i un parent del benefactor. De
veritat que no entenc com un dels

setis més cèntrics i grans del poble
estiga en l'estat en que es troba
actualment.

Ai! Quina gràcia m'ha fet que
anomenen al nostre alcalde
"municipe". Si, a la noticia de la
pàgina sis, darrer paràgraf, que
tampoc no he entès. Què vol dir això
de "municipe"? De moment en
valencià no existeix. En castellà vol dir
"veí d'un municipi". O siga, que eixe
"munícipe" al que es refereix la notícia
podria ser qualsevol de nosaltres,
veïns de Benicarló, perquè
"munícipe", com a mol com a molt,
podria ser sinònim de regidor, però
mai d'alcalde.  A veure si anem
prenent nota.

M'ha agradat molt que el tercer
premi  de dibuix del concurs de
primavera haja segut per a una obra
que fa referència al procel·lós món de
les falles. Ara mateix voldria fondre'm
amb l'autor del mateix amb una
descomunal abraçada fallera i que
l'any vinent presente un altre dibuix
que es titule "esgarrifança fallera". Les
falles, sempre presents.       

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

text EL LECTOR

La comunitat educativa de Benicarló presentarà una
queixa per les retallades davant el Síndic de Greuges.
Dissabte passat, aprofitant una manifestació pacífica, es
va iniciar la recollida de signatures en el municipi,
afavorida per docents i associacions de pares i mares dels
diferents col·legis de Benicarló. 

L’Ampa del Ródenas, impulsor de la iniciativa ciutadana, ja
va presentar el passat 6 de maig un recurs administratiu
davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. El seu
objectiu era paralitzar l'ordre recentment aprovada, gràcies a
la qual s'actualitza el catàleg d'unitats, es modifiquen els llocs
de treball docent, la denominació i altres aspectes de
determinats centres docents públics d'Educació Infantil,
Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat
Valenciana. Ara, pretenen presentar les seues queixes davant
el Síndic de Greuges, però a més comptant amb el suport de
la resta de col·lectius. 

Des de dilluns passat és possible descarregar del blog de
l’Ampa del Ródenas els escrits de protesta, que es poden
remetre de forma telemàtica al defensor del poble valencià. En
ells es fa constar el descontentament de les famílies davant la

pèrdua de professionals que patiran els col·legis del Baix
Maestrat en el pròxim curs. Una pèrdua que consideren
“injustificada” i que provocarà, asseguren, “greus perjudicis”
en els seus fills. “El fet que haja menys mestres tutors de
primària implicarà que un mestre de les especialitats com per
exemple anglès, educació física o educació musical haja
d'assumir les funcions del mestre de primària que era tutor i
que ha estat eliminat, la qual cosa suposarà que no podrà
efectuar el seguiment global de l'evolució de la unitat, ja que
haurà de deixar constantment la unitat per a fer les classes de
la seua especialitat en la resta d'unitats de l'escola”,
asseguren. Amb aquest nou panorama es produirà un “greuge
comparatiu” que patiran, en la seua formació i atenció, els
alumnes de la unitat que no tinguen mestre amb dedicació
plena a la mateixa, en comparació dels alumnes de la resta
d'unitats que tindran un tutor “en exclusiva”. Esment a part, a
més, per als xiquets que fins al moment comptaven amb
atenció de Psicologia terapèutica, que es traduirà en una
menor atenció als xiquets i xiquetes dels centres amb
dificultats. “La pèrdua d'aquests professionals significa que a
partir del curs pròxim, no se’ls podrà dedicar el temps que
disposaven fins ara d'atenció més personalitzada  i fins i tot
s'haurà d'optar per deixar casos fora d'aquest tipus d'atenció,
que perjudicarà directament a aquests xiquets i xiquetes però
també a la resta de companys de l'aula, perquè lògicament
continuaran necessitant una atenció especial”, van concloure.

text NATÀLIA SANZ

QUEIXES AL SÍNDIC DE GREUGES PER LA PÈRDUA DE DOCENTS EN EDUCACIÓ 

STEPV convoca concentracions contra la LOMQE

Dijous 23 de maig a les 19h 

STEPV ha convocat concentracions dijous 23 de maig,
a les 19 hores, a la delegació del govern de València i a
les sostsdelegacions del govern de Castelló i Alacant, així
com davant dels ajuntaments en les localitats següents: 

- A València: Alzira, Xàtiva, Gandia (17:30h), Tavernes
de la Valldigna (17:30h), Oliva (17:30h), Xirivella (19:30h),
L'Eliana, Meliana (17:30h), Massamagrell (17:00h),
Montcada (17:30h), Sagunt (17:30h), Albuixech (17:30h),
Museros (17:30h). 

- A Castelló: Benicarló
- A Alacant: Alcoi, Redován (19:30h) i Elx.
Totes les concentracions són a les 19:00 si no figura

una altra hora. 
Aquestes concentracions s'han convocat, en molts

casos, juntament amb la comunitat educativa i entitats
vinculades a la comunitat educativa, entitats socials i
partits polítiques compromesos amb l'educació i contraris
a la LOMQE.

D'aquesta manera, STEPV manté el seu compromís de
continuar les mobilitzacions de rebuig a la llei, recentment
aprovada pel Consell de Ministres que ha d'encarar ara el
tràmit parlamentari.
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Fa ja dos anys que la Unitat de Prevenció i control
de les Conductes Addictives va entrar en
funcionament a Benicarló i en aquest temps, han
estat nombroses les accions que ha desenvolupat. 

El seu treball fonamentalment desenvolupat en el
camp de la prevenció, està ajudant a nombrosos joves
a conèixer abans de consumir els efectes negatius de
les drogues. Uns altres dels principals beneficiaris
d'aquest programa són els pares, “als quals es dota
d'eines suficients per a afrontar aquest tipus de
problemàtica”, com va destacar Sarah Vallés, regidora
de Benestar Social. Ara, la UPCCA ha programat dos
cursos dirigits a pares i mares amb fills adolescents per
a orientar-los a l'hora d'afrontar les possibles situacions
de risc relacionades amb el consum de drogues. En les
sessions es tractaran aspectes com la informació bàsica
sobre drogues (legals i il·legals), les funcions educatives
de la família, l'establiment de límits, la comunicació
entre pares i fills o l'actitud per a parlar amb els fills
sobre les drogues. El primer curs “Connecta't, parlem de
drogues?” tindrà lloc els dies 29 de maig i 5, 12, 19 i 26
de juny i se centrarà en aspectes generals sobre les
drogues. El segon curs “Que ruli! El cannabis, parlem-
ne a casa” tindrà lloc al mes de juliol i tractarà més
concretament la problemàtica al voltant del cannabis.
Els dos cursos els impartirà Albert Rodríguez Agut,
tècnic de la UPCCA. La UPCCA és un servei
subvencionat al cent per cent per la Conselleria de
Sanitat que ofereix l'Ajuntament de Benicarló i que
treballa en la prevenció de les drogodependències i
altres trastorns addictius i a promoure una cultura saludable.
Des de la UPCCA es treballa en tres àmbits: la família, l'escola
i la comunitat. Cadascuna amb les seues particularitats, però

amb un mateix objectiu: donar les eines necessàries per a
afrontar tot el que envolta el món de les drogues, tant als
adolescents com les seues famílies.

text NATÀLIA SANZ

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

El nacionalisme espanyol, sempre atent a desplegar la

defensa abrandada de la unitat indissoluble d’una pàtria   –una

clara i essencial unitat de destí en allò universal-, ens està oferint

unes escenes realment interessants del seu repertori

essencialista i obertament integrista. Penso,per exemple, en la

recent prohibició de denominar aquest país com a país Valencià,

l’invent d’una nova llengua a la franja catalanoparlant de l’Aragó,

l’aprovació pel govern espanyol –amb una setmana de retard- de

la nova llei d’educació del PP o el sentit homenatge a la división

Azul que ha fet la delegada del govern  a Catalunya. Aquestes

demostracions de nacionalisme espanyol furibund –d’exaltació

dels valors patriòtics i de menysvaloració de tot allò que no sigui

estrictament espanyol- no són fets casuals, aïllats o que

simplement pretenen distreure l’atenció del personal sobre els

problemes econòmics tan seriosos que patim, que ens fan patir

els que han generat aquesta crisi financera i que, evidentment,

ells no pateixen. No podem reduir aquestes expressions de

nacionalisme ni a manifestacions peculiars i una mica passades

de voltes d’alguns representants del PP ni a una voluntat tàctica

de distracció per anar tirant com es pugui. El nacionalisme

espanyol –necessàriament excloent i amb voluntat d’hegemonia

a tot el territori espanyol- constitueix la peça clau del sistema

ideològic del PP i , en bona mesura, d’una part important del

PSOE. I aquesta pervivència tan esplendorosa de la defensa

dels valors espanyols –la llengua com a eix vertebrador d’una

unitat territorial indissoluble- representa, ja ho he dit diverses

vegades, el triomf més clar del franquisme. Està clar que el

nacionalisme espanyol no és un invent del franquisme però sí

que és cert que, en el nostre moment històric, hem de reconèixer

que Franco i els seus ajudants van saber fer bé les coses: era

inevitable cedir en la creació d’un sistema de democràcia formal

però sí que es podia consolidar la defensa de la unitat d’Espanya

com a valor intocable. En aquest sentit, la figura del monarca

–designat pel propi dictador com a successor al capdavant de

l’estat-, la definició d’una Constitució com a llei quasi sagrada

–que, això sí, es pot modificar en quinze dies per obrir les portes

legals als agents més ferotges del neoliberalisme- i uns partits

polítics espanyols que defensen amb passió la uniformitat

d’Espanya  ho demostren clarament.

Aquests dies moltes persones somriuen –potser per no

plorar- amb certa tristesa davant de l’espectacle evidentment

ridícul de voler canviar el nom de les coses. Fer una llei per

decidir que des d’ara el català que es parla a la Franja es diu

Lapao ens deixa a tots plegats perplexos. Però hi insisteixo: no

ens quedem en considerar aquest fet com el resultat d’una acció

d’uns personatges incultes i patètics. La idea i la intenció és molt

més clara, preestablerta des dels despatxos de direcció del PP i,

per tant, molt arrelada i persistent en el seu projecte polític

nacionalista espanyol. I també hi ha qui diu que no val la pena

preocupar-se massa per les discussions bizantines sobre els

noms de les coses. Evidentment, el nom no fa la cosa –o en

canvia característiques definidores- però sí que pot ajudar a

construir mirades, a enfortir o a reduir prejudicis i malentesos, a

legitimar actuacions legals, etc. El fet de parlar de “persones”

enlloc de dir exclusivament els “homes” no implica que canviï

radicalment la garantia dels drets de les dones per construir una

autèntica igualtat però ajuda a fer camí, a prendre consciència

de discriminacions, a construir nous espais de reflexió. I el

mateix podríem dir de la designació “subnormal” o la”persona

amb una discapacitat intel·lectual” o, encara més, “persona amb

diversitat funcional”. Les paraules tenen  en  cada moment un

sentit, una connotació política i, des d’aquesta perspectiva, la

qüestió dels noms de les llengües o els països no és un fet

irrellevant. Això el nostre Fuster ja ho veia clar ja facinquanta

anys  i, des del seu punt de vista,  els nacionalistes espanyols ho

tenen ben present.

Qüestió de noms?

text JOAN HERAS

Fronteres

GUATEMALA 1-ESPANYA 0

Guatemala ha donat una lliçó a Espanya, en afrontar el
seu passat més obscur i condemnar al dictador Ríos Mont,
per genocidi: l’ancià general colpista, de 86 anys, ha estat
acusat de delictes de lesa humanitat per una justícia
independent i una democràcia sense complexos ni
hipoteques. Lamentablement –i vergonyosament- la justícia
espanyola ha estat escarnida, la ciutadania burlada i la
memòria històrica falsejada, pels hereus ideològics del
franquisme i lluny de portar davant els tribunals, als
col·laboradors més entusiastes de Franco –cas de Fraga-,
se’ls ha colmat de reconeixements i honors.

Certament, també en això Espanya is different i el
“canvi” aconseguit mitjançant una transició pactada amb els
“vencedors”, ha esdevingut una democràcia tutelada i de
dubtosa qualitat. 

ACONFESSIONAL?

Finalment, el govern del PP, tira endavant la llei Wert
que, entre altres sectarismes i despropòsits, conté el
d’atorgar-li a l’assignatura de religió –catòlica of course!-
que la nota comptarà per a la mitjana de les qualificacions
i per a l’obtenció de beques. Així Mariano Rajoy cedeix a la
pressió de la conferència episcopal i implanta un sistema
educatiu confessional, en un ordenament jurídic no
confessional.

Seria hora de denunciar els predemocràtics -i de
dubtosa legalitat- acords signats entre la santa seu i el
govern espanyol, en temps, tal com la majoria de ciutadans
i una part molt important de cristians, subscrivim.

Marc Antoni Adell

Benicarló ha iniciat les obres de restauració de la casa
Santa Cándida. L'edifici, exemple de l'arquitectura
tradicional benicarlanda de finals del segle XIX, es
convertirà en un museu que potenciarà l'oferta cultural de
la ciutat. Les obres inclouen treballs com la pavimentació,
electrificació, subministrament d'aigua i renovació dels
tancaments metàl·lics. 

La teulada, que també es trobava en mal estat, ja es va
restaurar en una actuació anterior, ara fa mig any. La
restauració i adaptació de l'immoble permetrà conèixer al
visitant tant els aspectes bàsics de l'arquitectura popular de la
zona com de la vida quotidiana i del treball dels llauradors
benicarlandos. Tot, a través de nou panells que s'instal·laran
en les diferents estades de la casa. En la planta baixa, on
encara es conserva la cavitat destinada a la fermentació del vi

i l'habitacle per al matxo,  s'explicarà com era l'ofici de
llaurador i altres relacionats. En l'entresòl i la primera planta el
visitant podrà conèixer com era la vida quotidiana dels
benicarlandos a lfinals del segle XIX, mentre que la segona
planta, amb les tradicionals alcoves, servirà per a explicar com
era una casa benicarlanda de l'època. La gran majoria de
peces que s'utilitzaran formen part de la col·lecció que té en
propietat l'Ajuntament. Altres objectes procediran de les
diverses donacions que els benicarlandos estan fent al
consistori, fruit de la crida que va fer la Regidoria de Cultura
per a animar a totes aquelles persones que tinguen objectes
antics a casa amb l'objectiu d'enriquir al màxim el contingut del
futur museu. De moment, han estat sis famílies les que han
ofert material divers, com mobiliari, roba o eines del camp.
Entre la restauració de la teulada i el projecte d'adaptació i
museïtzació, l'Ajuntament té previst una despesa de 48.000
euros, Iva inclòs. L'obertura del museu s’espera per a finals
del 2013.

text NATÀLIA SANZ

OBRES A LA CASA DE SANTA CÀNDIDA



m'heu obert el camí però podríeu
també haver agranat l'aixèrrit.  Les
versions apròcrifes, de tota manera,
difereixen d'aquesta versió i, segons
el cronista, no eren manuets corders
sinó diputats autonòmics del pepè
després de votar la moció sobre el
País Valencia (sí, eixa que diu que
ara això està proscrit). En fi, que el
pastor estava amagat, li diuen
Jaimito.

Nuevas aventuras de...
Bé, i si l'aventura que us contem

ací dalt era difícil de superar, la que
ara us contem simplement és per...
emmarcar-la. Diu així: “17 01:39
Quejas por ruidos y molestias en la
C/ de la Pau por parte de un grupo
de personas realizando una
“serenata” que marcharon del lugar
una vez entrevistados con la
patrulla.” Entrevistados? Que
buscaven faena? Els van fer una
entrevista de treball o senzillament
els van preguntar si podien sumar-
se a la festa? Si totes les anotacions
són tan detallades i precises com
aquesta la porta bona qui d'ací uns
anys vulga fer la tesi doctoral sobre
la delinqüència a Benicarló. Al
primer que empaperarà serà a
l'autor de la sintaxi municipal!

Un de benicarlandos, un altre cop
És curiós açò del futbol sala a

Benicarló. Com amb l’experiència
anterior sembla que no en vam
tindre prou, i vam acabar més
escaldats que la pell del pollastre
abans d'esplomar-lo, de seguida
ens vam apuntar a un altre embolic
futbolsalero però  aquesta vegada
amb Peníscola. I allà va que trona,
es puja a primera divisió i com ja
vam comentar una altre dia, la
celebració se’n va anar a la ciutat
del costat. Ací posàvem diners,
pavelló, afeccionats, nom i... la
publicitat a ca mangales. I ara,
damunt surt el president d’aquesta
entitat i es queixa de la poca ajuda
que per part de Benicarló i que
s’estan plantejant tornar al pavelló

peniscolà. La veritat és que ja estan
tardant perquè si mirem els
números, la cosa és més que
curiosa, els peniscolans no sabem
quants quartos hi han ficat, els
benicarlandos 15.000 de 40.000 i la
Diputació 0 de 30.000. Andresín es
fa la foto i queda bé i s’emporta la
publicitat, ací paguem vora el 40%, i
no ens toquen ni les engrunes i
resulta que som els roïns de la pel·li.
Però Andresín, alcalde de
Peníscola, no és també el vice de la
Dipu... que no ha pagat ni un euret?
I ningú parla d’ell? Ja ens agradarà
vore com s’ho fan per adaptar el
pavelló peniscolà i buscar
afeccionats que vagen allí, si la
majoria eren de Benicarló? Fa unes
setmanes ja ho vam dir, com diu la
dita... “cornuts i a pagar el veure”. I
l’habitació! I per cert, als mitjans el
nom de Benicarló ja ha caigut i si no
mireu la imatge “Castell de
Peníscola FS”.
On és el nom
d’ací? A vore si
l’alcalde d’ací
utilitza els
nostres diners
pel nostre
esport, que
bona falta que
fa!

Maneres a
missa

Aportem la
prova final que
l a

contrareforma educativa del
ministre wert ja tarda a aplicar-se a
la vista de la falta de decòrum i de
modos durant la celebració d'una
santa missa. Mireu la fotografia de
la candidata socialista a missa.
Sense pinta (teja en castís), ni
mantilla i amb la falda per damunt
dels genolls... Després són les
mateixes les que diuen que els
retalls els aplica el PP. Com
enyorem les faldes i el saber estar,
la modèstia i la circumspecció en el
vestir de la secció femenina. On
anirem a parar? Vinga cuixes els de
l'esquerra! Què s'han cregut? I la
del costat, amb una cama damunt
de l'altra com una qualsevol. Això sí
que és sacrilegi! I no ens ho
inventem! Mentrestant, fixeu-vos, a
la dreta del Pare la resta anava com
cal: tapades i amb mantellina. Ja
veieu si no fan profit les classes de
religió.

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitat les
instal·lacions que recentment ha posat en marxa l'empresa
multinacional IFF a Benicarló. En concret, es tracta d'una
planta pilot i un laboratori nous que permetran la transformació
i comercialització de nous productes i processos i que
s'implementaran amb les noves tecnologies amb l'objectiu de
reduir costos i millorar la competitivitat i la sostenibilitat de
l'empresa. En la visita han estat presents, al costat del
president, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, el
director general d'IFF Benicarló, Helio Serrano, el president de
la secció de fragàncies d'IFF Internacional, Nicolas
Mirzayantz, el conseller d'Indústria, Máximo Buch, el president
del CSIC, Emilio Lora, el professor Avel·lí Corma i el rector i
rector electe de la Universitat Politècnica de València, Juan
Julià i Francisco José Lora respectivament, entre molts
d'altres assistents.

Les autoritats, entre les quals hi havia una àmplia
representació de la Corporació local, han pogut vore de
primera mà els processos d'elaboració dels perfums que es
realitzen a la planta de Benicarló i han constatat les
dimensions d'una empresa que dóna treball a més de 200
persones i que factura 181 milions d'euros  l'any. Segons ha
assenyalat el president Fabra, una de les claus de l'èxit per a
les empreses valencianes ha de ser la innovació i la

internacionalització. Per això va  aprofitar la visita a IFF per
anunciar que el ple del Consell aprovarà un protocol amb el
Ministeri de Foment per desenvolupar nodes logístics al
voltant dels ports importants de la Comunitat Valenciana amb
l'objectiu de dotar les empreses valencianes d'una major
competitivitat.

El president de la Generalitat Valenciana també es va
referir en la seua atenció als mitjans de comunicació a les
declaracions realitzades per l'expresident del Govern, José
María Aznar, qui va retraure la labor de l'actual govern.
Respectant el treball de l'expresident, va defensar la labor de
l'executiu de Rajoy de forma ferma i va assegurar que Aznar
no té cabuda en l'actual govern de la nació. No obstant això,
veu amb bons ulls els consells que puga realitzar per a ajudar
al país a eixir de la crisi econòmica. Fabra va qualificar a Aznar
de “gran estadista” i va recordar que la seua etapa de govern
va coincidir també amb un moment de crisi econòmica. És per
això que va considerar “fonamental que en aquests moments
que ens diguen com van aconsegulir traure'ns d'allí”. 

Al seu entendre, les declaracions de l'anterior cap de
l'executiu són vàlides “com aportació, com comentari del que
en el seu moment es va fer”. Però la responsabilitat que en
aquests moments té el govern “és molt difícil i està prenent les
mesures necessàries per a eixir endavant i és en el que en
aquests moments estan esperant els ciutadans, que sapiem
donar resposta tantes incògnites com existeixen”, va sostenir. 

text NATÀLIA SANZ

ALBERTO FABRA VISITA IFF



Cada un la seua faena
Els tafaners, que mirem i llegim

tot el que podem i més, ens hem
quedat sorpresos en escoltar i llegir
les paraules del regidor Serrano
quan afirma que ell 'personalment'
es compromet a tramitar les
al·legacions dels comerciants a qui
s'ha facturat incorrectament el rebut
de la brossa. En una primera lectura
tots els tafaners en bloc, que no té
res a veure amb el partit del mateix
nom, vam dir: Xapó, això és un
regidor com cal! Però, acte
seguit, un darrere de l’altre vam
pensar: És que no hi ha
funcionaris a l'Ajuntament per a
fer eixe treball? I és que, no ens
oblidem que el regidor Serrano
és el responsable polític. Sí,
polític! I pot supervisar la
gestió, cosa que ha de ser
d’agrair però... fins ací hem
arribat. Al cap i a la fi és la seua
feina i per això cobra (per fer de
polític i buscar el millor per al
poble). Però la feina de les
reclamacions l’ha fer el personal
corresponent, o és que li agrada
fomentar el clientelisme polític tant
típic dels populars? Segur que no,
home! 

Kendama
I ja que parlàvem de mirar. Ja

sabem que s’ha ficat de moda eixe
aparellet oriental en què has de ficar
la boleta enganxada amb un cordell
a dins de la punteta que sobresurt.
Certament n’hem vist per tot arreu,
sembla ja una plaga, fins i tot per
Sant Gregori se'n van veure i a
youtube podeu trobar exhibicions
dels afeccionats més virtuosos de la
ciutat, però el que no ens
imaginàvem era que serviria per
anar de manifestació i tot. I si no,
mireu la imatge ací tenim a dos
col·laboradors d’aquesta casa que
no sabem ben bé si el que feien era
aguantar la pancarta o més bé
dilucidar quina era la millor manera
d’entomar la boleta. Està clar que tot
és cultura i, entre consigna i

consigna, un poc d’art oriental per
mirar de relaxar l’ambient de
retallades que tenim també va bé.
Això sí, ben capficats se’ls veu als
dos. Ara, hem de dir que es tracta de
dos reputats benicarlandos que
exerceixen professions liberals i són
pares de família. Dubtem que siga la
millor manera de donar exemple.

Un neoliberal autèntic 
Un institut liberal espanyol

proposa que qui més pague puga
emetre més vots. Ho hem llegit a
Vilaweb: “L'Institut Juan de Mariana
vol que la gent pagui per a poder
votar. (...) proposa de cobrar per
tenir dret de vot en les eleccions. (...)
afirma que el vot de les persones
riques és més important que no el de
les que no ho són i proposa de
cobrar pel vot. Com més diners
pagués el votant més vots se li
comptabilitzarien.” I el mitjà digital
afegeix que l'Institut Juan de
Mariana va ser fundat el 2005 per un
grup de professors i professionals
vinculats a universitats com ara la

Rei Juan Carlos o CEU i a mitjans
extremistes com Intereconomía.
Ara, el més important: el director de
l'institut és Juan Ramón Rallo, un
advocat i doctor en economia nascut
a Benicarló capaç de refutar a
Keynes abans d'haver fet 40 anys.
Toma del frasco, Carrasco. Què? No
direu que no dóna de tot, Benicarló!
Un neoliberal acèrrim i defensor a
ultrança del poder dels diners i
exalumne de los Hermanos de La

Salle. Bufff! Podem estar
tranquils, segur que en les
seues opinions tindrà un per
decisiu la virtut que aquella
santa casa encomana com un
carisma al seus estudiants i
l'especial inclinació pel servei
als més necessitats. 

Una paràbola de
municipals

Per a fer de contrapunt què
millor que una d’animalets?
És literal: “19:13 Control de un
rebaño de 30-40 ovejas junto

a la Cv-135 a la altura del Polígono
Industrial que se encontraban
enmedio de la calzada sin pastor ni
perro.”. Sembla, com ha fet notar
algú més format, que estos
municipals no lligen la Bíblia. Si ho
feren, sabrien que “El Señor es mi
Pastor, nada me falta!” Allí està
escrit: Per aquells dies Jesús baixà
a la terra de Benicarló, prop de la
sénia anomenada de Pau. Molts
s'acostaren a rebre'l als afores de la
vila i, en ser a la partida coneguda
com el Collet, una rabera de què
s'havia emposseït el diable vingué a
aturar-los. -Fugiu del camí, enemics
del homes!- els va ordenar Ell. Però
les bèsties acotaven el cap i
remosquejaven l'herba del voral. -
Abandoneu la vostra comesa, filles
de Satanàs! I els animals seguien
amb el musell inclinat. Llavors un
jueu de nom Marcos va enviar-ne un
altre conegut com Parra a traure les
ovelles del camí i deixar-lo expedit.
Així va ser contat. I Jesús els va dir
quan passava avant: -Vosaltres

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Coincidint amb la festivitat de Sant Isidre, patró dels
llauradors, Benihort ha presentat el conveni Benihort
Plus. Es tracta d'un conveni, lligat a la targeta de
fidelizació Benihort Plus, que la cooperativa ha signat
amb 40 empreses de les nostres comarques amb la
finalitat d'oferir importants descomptes i ofertes al
col·lectiu de clients que compten amb la targeta Benihort
i convertir-se també així en dinamitzador econòmic de la
zona. A la roda de premsa de presentació assistiren
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, així com els
regidors de Promoció Econòmica de Benicarló i Vinaròs,
Juan Manuel Urquizu i Juan Amat, a més d'una
representació del Patronat de Turisme de Peníscola i de
les empreses que formen part de l'esmentat conveni. 

El president de Benihort,
Miguel Pellicer, el gerent,
Guillermo Edo, així com la
directora de Comunicació, Sunny
López, han estat els encarregats
de donar tots els detalls sobre
aquest nou projecte. Edo ha
recordat que “la targeta Benihort
Plus va nàixer fa un any i des de
llavors ofereix interessants
descomptes en la nostra
gasolinera Benihort. Amb aquest
conveni els usuaris de les
nostres targetes podran accedir
també a multitud de descomptes,
ofertes 2X1 o promocions
especials que ofereixen els
comerços signants del conveni”.
En el seu primer any de vida
s'han donat d'alta quasi 3.000
targetes Benihort Plus. El

col·lectiu Benihort està format per socis, empleats i clients que
a partir d'ara podran beneficiar-se de tots els descomptes que
ofereixen les 40 empreses del nord de Castelló i sud de
Tarragona amb les quals s'inicia aquest conveni. No obstant
això, “volem que aquest siga un conveni viu, pel que està
obert a totes les empreses que desitgen formar part d'ell,
només han de posar-se en contacte amb nosaltres, ressalta el
president de Benihort, Miguel Pellicer. 

Benihortplus.com
Els titulars de les targetes Benihort comptaran a partir d'ara

amb descomptes en empreses de diferents sectors com
l'automoció, hostaleria, oci, moda, viatges, serveis, etc. “Tota
la informació sobre el directori d'empreses que formen aquest
conveni, així com les promocions i novetats que ofereixen
cadascuna d'elles, s'arrepleguen en la nova web
www.benihortplus.com, encara que també hem habilitat un
accés directe a aquesta nova pàgina des de la nostra web
corporativa www.benihort.com”, explica la directora de
Comunicació, Sunny López.

text NATÀLIA SANZ

NOU CONVENI A BENIHORT



M I S C E L · L À N I A

Per l’eficiència policial, que no ens roben els melons

De camí que es reuneixen parlen de tot. Això podem
despendre de la reunió politico-policial entre els tres pobles
veïns de Peníscola, Vinaròs i Benicarló. Tot per tractar dos
temes enquistats en aquesta zona, els robatoris al camp i els
manters d’estiu. Així, pel que fa al tema dels robatoris al
camp poc, o no res, canviarà amb aquesta mena
d’agrupació policial pseudomancomunada que s’han tret del
barret, en veure que la mesura més important que seria
necessària, l’increment de la dotació policial, sobretot per les
nits, serà inexistent. Per tant, amb menys policia, menys
dissuasió i també, igualment, la manca prevenció que això
comporta, i que seria la millor arma per a lluitar contra
aquesta greu problemàtica del nostre camp. Per tant,
continuarà sent altra volta l’assignatura pendent.

Bé, no entrarem a valorar ací la feina que fan els cossos
policials, tot i que s’ho haurien de fer mirar perquè

segurament podrien fer-ne més del que fan. Igualment la
dels polítics de torn, que se’ls omple de seguida la boca del
que faran cada vegada que els llauradors denuncien la seua
problemàtica,però molt poc fan quan toca pressionar a les
administracions superiores perquè fiquen el que han de ficar,
més efectius policials. En canvi, només podem que felicitar i
agrair la proposta d’una entitat privada, Benihort, de formar
els cossos policials en aquells aspectes que poden ajudar a
detectar productes robats. 

I és que al final el que queda és que per moltes reunions
que facen els cossos policials, i per molta “sensibilitat” que
demostren els polítics de torn, el llaurador té la sensació que
açò sona a cortina de fum i a propaganda política. A fam de
titular. És cruel però és així. 

No diguem pel que fa a la problemàtica dels manters on
cada any es repeteix la història de les corre-cuites entre ells
i els policies per veure qui arriba primer al final de cada
terme municipal i així no ser enxampats. De tota manera, és
difícil d’entendre la raó per la qual, si els volen enxampar,
per quina raó no pugen, de tant en tant, a l’autobús públic
que fa la ruta entre els tres pobles, on els poden tobar amb
el seus fardells ben plens. De tota manera, millor seria
actuar contra les màfies que els subministren. Els manters,
al cap i a la fi, només intenten subsistir com poden.

En fi que des de La Veu, a aquesta mena de “nova”
agrupació els regalarem el titular i el vot de confiança. Per
nosaltres... que no quede. Ah, i amb la qüestió de l’autobus...
segurament s’estalviarien unes quantes carreres. 
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D’AGOST DE 1995

Carxofa 1: per els organitzadors de la 1a Setmana de la Ciència. Per la seu manera original de fer
que tots els àmbits de la ciència arriben, i siguen fàcilment, entesos per tothom. Enhorabona! Esperarem
la segona edició.

Carxofa 2: per a les AMPA dels col·legis públics (als altres ja els va bé la nova llei, ora pro novis) de
Benicarló que tan clarament i amb tanta fermesa i decisió han manifestat el seu desacord amb aquesta
tornada al passat en blanc i negre.

Panissola:  per a Wert i tots aquells que ens volen fer tornar trenta, quaranta, cinquanta... anys enrere.
Com més soca siga el personal, millor, més fàcilment se'ls podrà enganyar. 

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:@Elstafaners mail:veubenicarlo@gmail.com

"Rics: dos al preu d'un"Per Xavi Burriel

EL CÒMIC



M I S C E L · L À N I A

Per l’eficiència policial, que no ens roben els melons

De camí que es reuneixen parlen de tot. Això podem
despendre de la reunió politico-policial entre els tres pobles
veïns de Peníscola, Vinaròs i Benicarló. Tot per tractar dos
temes enquistats en aquesta zona, els robatoris al camp i els
manters d’estiu. Així, pel que fa al tema dels robatoris al
camp poc, o no res, canviarà amb aquesta mena
d’agrupació policial pseudomancomunada que s’han tret del
barret, en veure que la mesura més important que seria
necessària, l’increment de la dotació policial, sobretot per les
nits, serà inexistent. Per tant, amb menys policia, menys
dissuasió i també, igualment, la manca prevenció que això
comporta, i que seria la millor arma per a lluitar contra
aquesta greu problemàtica del nostre camp. Per tant,
continuarà sent altra volta l’assignatura pendent.

Bé, no entrarem a valorar ací la feina que fan els cossos
policials, tot i que s’ho haurien de fer mirar perquè

segurament podrien fer-ne més del que fan. Igualment la
dels polítics de torn, que se’ls omple de seguida la boca del
que faran cada vegada que els llauradors denuncien la seua
problemàtica,però molt poc fan quan toca pressionar a les
administracions superiores perquè fiquen el que han de ficar,
més efectius policials. En canvi, només podem que felicitar i
agrair la proposta d’una entitat privada, Benihort, de formar
els cossos policials en aquells aspectes que poden ajudar a
detectar productes robats. 

I és que al final el que queda és que per moltes reunions
que facen els cossos policials, i per molta “sensibilitat” que
demostren els polítics de torn, el llaurador té la sensació que
açò sona a cortina de fum i a propaganda política. A fam de
titular. És cruel però és així. 

No diguem pel que fa a la problemàtica dels manters on
cada any es repeteix la història de les corre-cuites entre ells
i els policies per veure qui arriba primer al final de cada
terme municipal i així no ser enxampats. De tota manera, és
difícil d’entendre la raó per la qual, si els volen enxampar,
per quina raó no pugen, de tant en tant, a l’autobús públic
que fa la ruta entre els tres pobles, on els poden tobar amb
el seus fardells ben plens. De tota manera, millor seria
actuar contra les màfies que els subministren. Els manters,
al cap i a la fi, només intenten subsistir com poden.

En fi que des de La Veu, a aquesta mena de “nova”
agrupació els regalarem el titular i el vot de confiança. Per
nosaltres... que no quede. Ah, i amb la qüestió de l’autobus...
segurament s’estalviarien unes quantes carreres. 
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Cada un la seua faena
Els tafaners, que mirem i llegim

tot el que podem i més, ens hem
quedat sorpresos en escoltar i llegir
les paraules del regidor Serrano
quan afirma que ell 'personalment'
es compromet a tramitar les
al·legacions dels comerciants a qui
s'ha facturat incorrectament el rebut
de la brossa. En una primera lectura
tots els tafaners en bloc, que no té
res a veure amb el partit del mateix
nom, vam dir: Xapó, això és un
regidor com cal! Però, acte
seguit, un darrere de l’altre vam
pensar: És que no hi ha
funcionaris a l'Ajuntament per a
fer eixe treball? I és que, no ens
oblidem que el regidor Serrano
és el responsable polític. Sí,
polític! I pot supervisar la
gestió, cosa que ha de ser
d’agrair però... fins ací hem
arribat. Al cap i a la fi és la seua
feina i per això cobra (per fer de
polític i buscar el millor per al
poble). Però la feina de les
reclamacions l’ha fer el personal
corresponent, o és que li agrada
fomentar el clientelisme polític tant
típic dels populars? Segur que no,
home! 

Kendama
I ja que parlàvem de mirar. Ja

sabem que s’ha ficat de moda eixe
aparellet oriental en què has de ficar
la boleta enganxada amb un cordell
a dins de la punteta que sobresurt.
Certament n’hem vist per tot arreu,
sembla ja una plaga, fins i tot per
Sant Gregori se'n van veure i a
youtube podeu trobar exhibicions
dels afeccionats més virtuosos de la
ciutat, però el que no ens
imaginàvem era que serviria per
anar de manifestació i tot. I si no,
mireu la imatge ací tenim a dos
col·laboradors d’aquesta casa que
no sabem ben bé si el que feien era
aguantar la pancarta o més bé
dilucidar quina era la millor manera
d’entomar la boleta. Està clar que tot
és cultura i, entre consigna i

consigna, un poc d’art oriental per
mirar de relaxar l’ambient de
retallades que tenim també va bé.
Això sí, ben capficats se’ls veu als
dos. Ara, hem de dir que es tracta de
dos reputats benicarlandos que
exerceixen professions liberals i són
pares de família. Dubtem que siga la
millor manera de donar exemple.

Un neoliberal autèntic 
Un institut liberal espanyol

proposa que qui més pague puga
emetre més vots. Ho hem llegit a
Vilaweb: “L'Institut Juan de Mariana
vol que la gent pagui per a poder
votar. (...) proposa de cobrar per
tenir dret de vot en les eleccions. (...)
afirma que el vot de les persones
riques és més important que no el de
les que no ho són i proposa de
cobrar pel vot. Com més diners
pagués el votant més vots se li
comptabilitzarien.” I el mitjà digital
afegeix que l'Institut Juan de
Mariana va ser fundat el 2005 per un
grup de professors i professionals
vinculats a universitats com ara la

Rei Juan Carlos o CEU i a mitjans
extremistes com Intereconomía.
Ara, el més important: el director de
l'institut és Juan Ramón Rallo, un
advocat i doctor en economia nascut
a Benicarló capaç de refutar a
Keynes abans d'haver fet 40 anys.
Toma del frasco, Carrasco. Què? No
direu que no dóna de tot, Benicarló!
Un neoliberal acèrrim i defensor a
ultrança del poder dels diners i
exalumne de los Hermanos de La

Salle. Bufff! Podem estar
tranquils, segur que en les
seues opinions tindrà un per
decisiu la virtut que aquella
santa casa encomana com un
carisma al seus estudiants i
l'especial inclinació pel servei
als més necessitats. 

Una paràbola de
municipals

Per a fer de contrapunt què
millor que una d’animalets?
És literal: “19:13 Control de un
rebaño de 30-40 ovejas junto

a la Cv-135 a la altura del Polígono
Industrial que se encontraban
enmedio de la calzada sin pastor ni
perro.”. Sembla, com ha fet notar
algú més format, que estos
municipals no lligen la Bíblia. Si ho
feren, sabrien que “El Señor es mi
Pastor, nada me falta!” Allí està
escrit: Per aquells dies Jesús baixà
a la terra de Benicarló, prop de la
sénia anomenada de Pau. Molts
s'acostaren a rebre'l als afores de la
vila i, en ser a la partida coneguda
com el Collet, una rabera de què
s'havia emposseït el diable vingué a
aturar-los. -Fugiu del camí, enemics
del homes!- els va ordenar Ell. Però
les bèsties acotaven el cap i
remosquejaven l'herba del voral. -
Abandoneu la vostra comesa, filles
de Satanàs! I els animals seguien
amb el musell inclinat. Llavors un
jueu de nom Marcos va enviar-ne un
altre conegut com Parra a traure les
ovelles del camí i deixar-lo expedit.
Així va ser contat. I Jesús els va dir
quan passava avant: -Vosaltres

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

text LA COLLA DE TAFANERS
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Coincidint amb la festivitat de Sant Isidre, patró dels
llauradors, Benihort ha presentat el conveni Benihort
Plus. Es tracta d'un conveni, lligat a la targeta de
fidelizació Benihort Plus, que la cooperativa ha signat
amb 40 empreses de les nostres comarques amb la
finalitat d'oferir importants descomptes i ofertes al
col·lectiu de clients que compten amb la targeta Benihort
i convertir-se també així en dinamitzador econòmic de la
zona. A la roda de premsa de presentació assistiren
l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, així com els
regidors de Promoció Econòmica de Benicarló i Vinaròs,
Juan Manuel Urquizu i Juan Amat, a més d'una
representació del Patronat de Turisme de Peníscola i de
les empreses que formen part de l'esmentat conveni. 

El president de Benihort,
Miguel Pellicer, el gerent,
Guillermo Edo, així com la
directora de Comunicació, Sunny
López, han estat els encarregats
de donar tots els detalls sobre
aquest nou projecte. Edo ha
recordat que “la targeta Benihort
Plus va nàixer fa un any i des de
llavors ofereix interessants
descomptes en la nostra
gasolinera Benihort. Amb aquest
conveni els usuaris de les
nostres targetes podran accedir
també a multitud de descomptes,
ofertes 2X1 o promocions
especials que ofereixen els
comerços signants del conveni”.
En el seu primer any de vida
s'han donat d'alta quasi 3.000
targetes Benihort Plus. El

col·lectiu Benihort està format per socis, empleats i clients que
a partir d'ara podran beneficiar-se de tots els descomptes que
ofereixen les 40 empreses del nord de Castelló i sud de
Tarragona amb les quals s'inicia aquest conveni. No obstant
això, “volem que aquest siga un conveni viu, pel que està
obert a totes les empreses que desitgen formar part d'ell,
només han de posar-se en contacte amb nosaltres, ressalta el
president de Benihort, Miguel Pellicer. 

Benihortplus.com
Els titulars de les targetes Benihort comptaran a partir d'ara

amb descomptes en empreses de diferents sectors com
l'automoció, hostaleria, oci, moda, viatges, serveis, etc. “Tota
la informació sobre el directori d'empreses que formen aquest
conveni, així com les promocions i novetats que ofereixen
cadascuna d'elles, s'arrepleguen en la nova web
www.benihortplus.com, encara que també hem habilitat un
accés directe a aquesta nova pàgina des de la nostra web
corporativa www.benihort.com”, explica la directora de
Comunicació, Sunny López.

text NATÀLIA SANZ

NOU CONVENI A BENIHORT



m'heu obert el camí però podríeu
també haver agranat l'aixèrrit.  Les
versions apròcrifes, de tota manera,
difereixen d'aquesta versió i, segons
el cronista, no eren manuets corders
sinó diputats autonòmics del pepè
després de votar la moció sobre el
País Valencia (sí, eixa que diu que
ara això està proscrit). En fi, que el
pastor estava amagat, li diuen
Jaimito.

Nuevas aventuras de...
Bé, i si l'aventura que us contem

ací dalt era difícil de superar, la que
ara us contem simplement és per...
emmarcar-la. Diu així: “17 01:39
Quejas por ruidos y molestias en la
C/ de la Pau por parte de un grupo
de personas realizando una
“serenata” que marcharon del lugar
una vez entrevistados con la
patrulla.” Entrevistados? Que
buscaven faena? Els van fer una
entrevista de treball o senzillament
els van preguntar si podien sumar-
se a la festa? Si totes les anotacions
són tan detallades i precises com
aquesta la porta bona qui d'ací uns
anys vulga fer la tesi doctoral sobre
la delinqüència a Benicarló. Al
primer que empaperarà serà a
l'autor de la sintaxi municipal!

Un de benicarlandos, un altre cop
És curiós açò del futbol sala a

Benicarló. Com amb l’experiència
anterior sembla que no en vam
tindre prou, i vam acabar més
escaldats que la pell del pollastre
abans d'esplomar-lo, de seguida
ens vam apuntar a un altre embolic
futbolsalero però  aquesta vegada
amb Peníscola. I allà va que trona,
es puja a primera divisió i com ja
vam comentar una altre dia, la
celebració se’n va anar a la ciutat
del costat. Ací posàvem diners,
pavelló, afeccionats, nom i... la
publicitat a ca mangales. I ara,
damunt surt el president d’aquesta
entitat i es queixa de la poca ajuda
que per part de Benicarló i que
s’estan plantejant tornar al pavelló

peniscolà. La veritat és que ja estan
tardant perquè si mirem els
números, la cosa és més que
curiosa, els peniscolans no sabem
quants quartos hi han ficat, els
benicarlandos 15.000 de 40.000 i la
Diputació 0 de 30.000. Andresín es
fa la foto i queda bé i s’emporta la
publicitat, ací paguem vora el 40%, i
no ens toquen ni les engrunes i
resulta que som els roïns de la pel·li.
Però Andresín, alcalde de
Peníscola, no és també el vice de la
Dipu... que no ha pagat ni un euret?
I ningú parla d’ell? Ja ens agradarà
vore com s’ho fan per adaptar el
pavelló peniscolà i buscar
afeccionats que vagen allí, si la
majoria eren de Benicarló? Fa unes
setmanes ja ho vam dir, com diu la
dita... “cornuts i a pagar el veure”. I
l’habitació! I per cert, als mitjans el
nom de Benicarló ja ha caigut i si no
mireu la imatge “Castell de
Peníscola FS”.
On és el nom
d’ací? A vore si
l’alcalde d’ací
utilitza els
nostres diners
pel nostre
esport, que
bona falta que
fa!

Maneres a
missa

Aportem la
prova final que
l a

contrareforma educativa del
ministre wert ja tarda a aplicar-se a
la vista de la falta de decòrum i de
modos durant la celebració d'una
santa missa. Mireu la fotografia de
la candidata socialista a missa.
Sense pinta (teja en castís), ni
mantilla i amb la falda per damunt
dels genolls... Després són les
mateixes les que diuen que els
retalls els aplica el PP. Com
enyorem les faldes i el saber estar,
la modèstia i la circumspecció en el
vestir de la secció femenina. On
anirem a parar? Vinga cuixes els de
l'esquerra! Què s'han cregut? I la
del costat, amb una cama damunt
de l'altra com una qualsevol. Això sí
que és sacrilegi! I no ens ho
inventem! Mentrestant, fixeu-vos, a
la dreta del Pare la resta anava com
cal: tapades i amb mantellina. Ja
veieu si no fan profit les classes de
religió.

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitat les
instal·lacions que recentment ha posat en marxa l'empresa
multinacional IFF a Benicarló. En concret, es tracta d'una
planta pilot i un laboratori nous que permetran la transformació
i comercialització de nous productes i processos i que
s'implementaran amb les noves tecnologies amb l'objectiu de
reduir costos i millorar la competitivitat i la sostenibilitat de
l'empresa. En la visita han estat presents, al costat del
president, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, el
director general d'IFF Benicarló, Helio Serrano, el president de
la secció de fragàncies d'IFF Internacional, Nicolas
Mirzayantz, el conseller d'Indústria, Máximo Buch, el president
del CSIC, Emilio Lora, el professor Avel·lí Corma i el rector i
rector electe de la Universitat Politècnica de València, Juan
Julià i Francisco José Lora respectivament, entre molts
d'altres assistents.

Les autoritats, entre les quals hi havia una àmplia
representació de la Corporació local, han pogut vore de
primera mà els processos d'elaboració dels perfums que es
realitzen a la planta de Benicarló i han constatat les
dimensions d'una empresa que dóna treball a més de 200
persones i que factura 181 milions d'euros  l'any. Segons ha
assenyalat el president Fabra, una de les claus de l'èxit per a
les empreses valencianes ha de ser la innovació i la

internacionalització. Per això va  aprofitar la visita a IFF per
anunciar que el ple del Consell aprovarà un protocol amb el
Ministeri de Foment per desenvolupar nodes logístics al
voltant dels ports importants de la Comunitat Valenciana amb
l'objectiu de dotar les empreses valencianes d'una major
competitivitat.

El president de la Generalitat Valenciana també es va
referir en la seua atenció als mitjans de comunicació a les
declaracions realitzades per l'expresident del Govern, José
María Aznar, qui va retraure la labor de l'actual govern.
Respectant el treball de l'expresident, va defensar la labor de
l'executiu de Rajoy de forma ferma i va assegurar que Aznar
no té cabuda en l'actual govern de la nació. No obstant això,
veu amb bons ulls els consells que puga realitzar per a ajudar
al país a eixir de la crisi econòmica. Fabra va qualificar a Aznar
de “gran estadista” i va recordar que la seua etapa de govern
va coincidir també amb un moment de crisi econòmica. És per
això que va considerar “fonamental que en aquests moments
que ens diguen com van aconsegulir traure'ns d'allí”. 

Al seu entendre, les declaracions de l'anterior cap de
l'executiu són vàlides “com aportació, com comentari del que
en el seu moment es va fer”. Però la responsabilitat que en
aquests moments té el govern “és molt difícil i està prenent les
mesures necessàries per a eixir endavant i és en el que en
aquests moments estan esperant els ciutadans, que sapiem
donar resposta tantes incògnites com existeixen”, va sostenir. 

text NATÀLIA SANZ

ALBERTO FABRA VISITA IFF
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Fa ja dos anys que la Unitat de Prevenció i control
de les Conductes Addictives va entrar en
funcionament a Benicarló i en aquest temps, han
estat nombroses les accions que ha desenvolupat. 

El seu treball fonamentalment desenvolupat en el
camp de la prevenció, està ajudant a nombrosos joves
a conèixer abans de consumir els efectes negatius de
les drogues. Uns altres dels principals beneficiaris
d'aquest programa són els pares, “als quals es dota
d'eines suficients per a afrontar aquest tipus de
problemàtica”, com va destacar Sarah Vallés, regidora
de Benestar Social. Ara, la UPCCA ha programat dos
cursos dirigits a pares i mares amb fills adolescents per
a orientar-los a l'hora d'afrontar les possibles situacions
de risc relacionades amb el consum de drogues. En les
sessions es tractaran aspectes com la informació bàsica
sobre drogues (legals i il·legals), les funcions educatives
de la família, l'establiment de límits, la comunicació
entre pares i fills o l'actitud per a parlar amb els fills
sobre les drogues. El primer curs “Connecta't, parlem de
drogues?” tindrà lloc els dies 29 de maig i 5, 12, 19 i 26
de juny i se centrarà en aspectes generals sobre les
drogues. El segon curs “Que ruli! El cannabis, parlem-
ne a casa” tindrà lloc al mes de juliol i tractarà més
concretament la problemàtica al voltant del cannabis.
Els dos cursos els impartirà Albert Rodríguez Agut,
tècnic de la UPCCA. La UPCCA és un servei
subvencionat al cent per cent per la Conselleria de
Sanitat que ofereix l'Ajuntament de Benicarló i que
treballa en la prevenció de les drogodependències i
altres trastorns addictius i a promoure una cultura saludable.
Des de la UPCCA es treballa en tres àmbits: la família, l'escola
i la comunitat. Cadascuna amb les seues particularitats, però

amb un mateix objectiu: donar les eines necessàries per a
afrontar tot el que envolta el món de les drogues, tant als
adolescents com les seues famílies.

text NATÀLIA SANZ

CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

El nacionalisme espanyol, sempre atent a desplegar la

defensa abrandada de la unitat indissoluble d’una pàtria   –una

clara i essencial unitat de destí en allò universal-, ens està oferint

unes escenes realment interessants del seu repertori

essencialista i obertament integrista. Penso,per exemple, en la

recent prohibició de denominar aquest país com a país Valencià,

l’invent d’una nova llengua a la franja catalanoparlant de l’Aragó,

l’aprovació pel govern espanyol –amb una setmana de retard- de

la nova llei d’educació del PP o el sentit homenatge a la división

Azul que ha fet la delegada del govern  a Catalunya. Aquestes

demostracions de nacionalisme espanyol furibund –d’exaltació

dels valors patriòtics i de menysvaloració de tot allò que no sigui

estrictament espanyol- no són fets casuals, aïllats o que

simplement pretenen distreure l’atenció del personal sobre els

problemes econòmics tan seriosos que patim, que ens fan patir

els que han generat aquesta crisi financera i que, evidentment,

ells no pateixen. No podem reduir aquestes expressions de

nacionalisme ni a manifestacions peculiars i una mica passades

de voltes d’alguns representants del PP ni a una voluntat tàctica

de distracció per anar tirant com es pugui. El nacionalisme

espanyol –necessàriament excloent i amb voluntat d’hegemonia

a tot el territori espanyol- constitueix la peça clau del sistema

ideològic del PP i , en bona mesura, d’una part important del

PSOE. I aquesta pervivència tan esplendorosa de la defensa

dels valors espanyols –la llengua com a eix vertebrador d’una

unitat territorial indissoluble- representa, ja ho he dit diverses

vegades, el triomf més clar del franquisme. Està clar que el

nacionalisme espanyol no és un invent del franquisme però sí

que és cert que, en el nostre moment històric, hem de reconèixer

que Franco i els seus ajudants van saber fer bé les coses: era

inevitable cedir en la creació d’un sistema de democràcia formal

però sí que es podia consolidar la defensa de la unitat d’Espanya

com a valor intocable. En aquest sentit, la figura del monarca

–designat pel propi dictador com a successor al capdavant de

l’estat-, la definició d’una Constitució com a llei quasi sagrada

–que, això sí, es pot modificar en quinze dies per obrir les portes

legals als agents més ferotges del neoliberalisme- i uns partits

polítics espanyols que defensen amb passió la uniformitat

d’Espanya  ho demostren clarament.

Aquests dies moltes persones somriuen –potser per no

plorar- amb certa tristesa davant de l’espectacle evidentment

ridícul de voler canviar el nom de les coses. Fer una llei per

decidir que des d’ara el català que es parla a la Franja es diu

Lapao ens deixa a tots plegats perplexos. Però hi insisteixo: no

ens quedem en considerar aquest fet com el resultat d’una acció

d’uns personatges incultes i patètics. La idea i la intenció és molt

més clara, preestablerta des dels despatxos de direcció del PP i,

per tant, molt arrelada i persistent en el seu projecte polític

nacionalista espanyol. I també hi ha qui diu que no val la pena

preocupar-se massa per les discussions bizantines sobre els

noms de les coses. Evidentment, el nom no fa la cosa –o en

canvia característiques definidores- però sí que pot ajudar a

construir mirades, a enfortir o a reduir prejudicis i malentesos, a

legitimar actuacions legals, etc. El fet de parlar de “persones”

enlloc de dir exclusivament els “homes” no implica que canviï

radicalment la garantia dels drets de les dones per construir una

autèntica igualtat però ajuda a fer camí, a prendre consciència

de discriminacions, a construir nous espais de reflexió. I el

mateix podríem dir de la designació “subnormal” o la”persona

amb una discapacitat intel·lectual” o, encara més, “persona amb

diversitat funcional”. Les paraules tenen  en  cada moment un

sentit, una connotació política i, des d’aquesta perspectiva, la

qüestió dels noms de les llengües o els països no és un fet

irrellevant. Això el nostre Fuster ja ho veia clar ja facinquanta

anys  i, des del seu punt de vista,  els nacionalistes espanyols ho

tenen ben present.

Qüestió de noms?

text JOAN HERAS

Fronteres

GUATEMALA 1-ESPANYA 0

Guatemala ha donat una lliçó a Espanya, en afrontar el
seu passat més obscur i condemnar al dictador Ríos Mont,
per genocidi: l’ancià general colpista, de 86 anys, ha estat
acusat de delictes de lesa humanitat per una justícia
independent i una democràcia sense complexos ni
hipoteques. Lamentablement –i vergonyosament- la justícia
espanyola ha estat escarnida, la ciutadania burlada i la
memòria històrica falsejada, pels hereus ideològics del
franquisme i lluny de portar davant els tribunals, als
col·laboradors més entusiastes de Franco –cas de Fraga-,
se’ls ha colmat de reconeixements i honors.

Certament, també en això Espanya is different i el
“canvi” aconseguit mitjançant una transició pactada amb els
“vencedors”, ha esdevingut una democràcia tutelada i de
dubtosa qualitat. 

ACONFESSIONAL?

Finalment, el govern del PP, tira endavant la llei Wert
que, entre altres sectarismes i despropòsits, conté el
d’atorgar-li a l’assignatura de religió –catòlica of course!-
que la nota comptarà per a la mitjana de les qualificacions
i per a l’obtenció de beques. Així Mariano Rajoy cedeix a la
pressió de la conferència episcopal i implanta un sistema
educatiu confessional, en un ordenament jurídic no
confessional.

Seria hora de denunciar els predemocràtics -i de
dubtosa legalitat- acords signats entre la santa seu i el
govern espanyol, en temps, tal com la majoria de ciutadans
i una part molt important de cristians, subscrivim.

Marc Antoni Adell

Benicarló ha iniciat les obres de restauració de la casa
Santa Cándida. L'edifici, exemple de l'arquitectura
tradicional benicarlanda de finals del segle XIX, es
convertirà en un museu que potenciarà l'oferta cultural de
la ciutat. Les obres inclouen treballs com la pavimentació,
electrificació, subministrament d'aigua i renovació dels
tancaments metàl·lics. 

La teulada, que també es trobava en mal estat, ja es va
restaurar en una actuació anterior, ara fa mig any. La
restauració i adaptació de l'immoble permetrà conèixer al
visitant tant els aspectes bàsics de l'arquitectura popular de la
zona com de la vida quotidiana i del treball dels llauradors
benicarlandos. Tot, a través de nou panells que s'instal·laran
en les diferents estades de la casa. En la planta baixa, on
encara es conserva la cavitat destinada a la fermentació del vi

i l'habitacle per al matxo,  s'explicarà com era l'ofici de
llaurador i altres relacionats. En l'entresòl i la primera planta el
visitant podrà conèixer com era la vida quotidiana dels
benicarlandos a lfinals del segle XIX, mentre que la segona
planta, amb les tradicionals alcoves, servirà per a explicar com
era una casa benicarlanda de l'època. La gran majoria de
peces que s'utilitzaran formen part de la col·lecció que té en
propietat l'Ajuntament. Altres objectes procediran de les
diverses donacions que els benicarlandos estan fent al
consistori, fruit de la crida que va fer la Regidoria de Cultura
per a animar a totes aquelles persones que tinguen objectes
antics a casa amb l'objectiu d'enriquir al màxim el contingut del
futur museu. De moment, han estat sis famílies les que han
ofert material divers, com mobiliari, roba o eines del camp.
Entre la restauració de la teulada i el projecte d'adaptació i
museïtzació, l'Ajuntament té previst una despesa de 48.000
euros, Iva inclòs. L'obertura del museu s’espera per a finals
del 2013.

text NATÀLIA SANZ

OBRES A LA CASA DE SANTA CÀNDIDA
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Vaja, senyora Garcia, ja feia massa
temps que això de la brossa, les
escombraries i, en definitiva, la
merda, no apareixia per les nostres
portades. Ara que tots pensàvem que
la cosa funcionava com cal, van els
del Compromís eixe i denuncien el
mal funcionament d'aquesta planta
que, malgrat el seu nom, poc té de
verd. Sembla que les irregularitats són
d'aquelles que fan època i, pel que he
llegit, fins i tot hi ha una mena de
desfalcament de residus. Seria una
cosa com això del Bàrcenas, però
amb la merda. Si que és bona
aquesta. S'ha detectat una important
diferència entre allò que entra i allò
que surt. On està el que falta?
Existeixen les escombraries en "B"?
Les podríem qualificar d'escombreries
negres? On va a parar aquesta fuita
de capital merdós? Però encara vaig
més enllà: existeix un mercat negre de
residus? Són preguntes que em faig i
que no puc respondre, però que deixe
a l'aire per tal que algú les puga
investigar. Com sempre, les meues
idees al servei de la societat. Diu el
regidor d'hisenda que ell mateix
personalment s'encarregarà d'atendre
aquells que hagen pagat de més en el
rebut de les escombraries. Suposo
que haurà fet un càlcul dels que
poden fer cua a la porta del seu
despatx, perquè si en són molts,
haurà de fer més hores que el rellotge
de Fontcuberta. I ja que estic posat en
això, m'agradaria saber, encara que
sé que ningú no em contestarà, què
dimoni és això que es veu a la foto de
la portada. Sembla més una mina  a
l'aire lliure que un abocador.

Segueixo amb els meus dubtes.
Algú em podria explicar què és un
"bulevard"? En què es diferencia
d'una "avinguda" o d'un "passeig"? Jo
el que penso és que algú va anar una
vegada a París i va pensar que si això
que hi havia allà es podria posar a
Benicarló, augmentaria el nostre nivell

de glamour. Però s'han equivocat,
perquè s'hauria de dir "boluevard",
que queda més francès i més senyor.
Però tot queda en una utopia en
assabentar-nos que el ministeri
espanyol no té caragols per a
aquestes actuacions. Dels sis mil
euros per quilòmetre que
generosament repartien, hem passat
al zero absolut, així ens trobem que
no ens donen ni per a birbar les
romingueres. 

No he entès res de la urbanització
del carrer de les Moreres. Si, senyora
Garcia, tot això em bloqueja la ment.
De vegades penso que la sola menció
a la Fundació Compte Fibla provoca
en el si de la meua persona un
embossament general que fa que no
puga assimilar res del que es parla.
Potser tot estiga ocasionat per la
meua incapacitat per a comprendre
les coses i per això no m'entra al cap
que després de tants d'anys encara
no s'hagen posat d'acord les parts
implicades. Si no ho tinc entès
malament, es tracta de l'alcalde, el
rector i un parent del benefactor. De
veritat que no entenc com un dels

setis més cèntrics i grans del poble
estiga en l'estat en que es troba
actualment.

Ai! Quina gràcia m'ha fet que
anomenen al nostre alcalde
"municipe". Si, a la noticia de la
pàgina sis, darrer paràgraf, que
tampoc no he entès. Què vol dir això
de "municipe"? De moment en
valencià no existeix. En castellà vol dir
"veí d'un municipi". O siga, que eixe
"munícipe" al que es refereix la notícia
podria ser qualsevol de nosaltres,
veïns de Benicarló, perquè
"munícipe", com a mol com a molt,
podria ser sinònim de regidor, però
mai d'alcalde.  A veure si anem
prenent nota.

M'ha agradat molt que el tercer
premi  de dibuix del concurs de
primavera haja segut per a una obra
que fa referència al procel·lós món de
les falles. Ara mateix voldria fondre'm
amb l'autor del mateix amb una
descomunal abraçada fallera i que
l'any vinent presente un altre dibuix
que es titule "esgarrifança fallera". Les
falles, sempre presents.       

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

text EL LECTOR

La comunitat educativa de Benicarló presentarà una
queixa per les retallades davant el Síndic de Greuges.
Dissabte passat, aprofitant una manifestació pacífica, es
va iniciar la recollida de signatures en el municipi,
afavorida per docents i associacions de pares i mares dels
diferents col·legis de Benicarló. 

L’Ampa del Ródenas, impulsor de la iniciativa ciutadana, ja
va presentar el passat 6 de maig un recurs administratiu
davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. El seu
objectiu era paralitzar l'ordre recentment aprovada, gràcies a
la qual s'actualitza el catàleg d'unitats, es modifiquen els llocs
de treball docent, la denominació i altres aspectes de
determinats centres docents públics d'Educació Infantil,
Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat
Valenciana. Ara, pretenen presentar les seues queixes davant
el Síndic de Greuges, però a més comptant amb el suport de
la resta de col·lectius. 

Des de dilluns passat és possible descarregar del blog de
l’Ampa del Ródenas els escrits de protesta, que es poden
remetre de forma telemàtica al defensor del poble valencià. En
ells es fa constar el descontentament de les famílies davant la

pèrdua de professionals que patiran els col·legis del Baix
Maestrat en el pròxim curs. Una pèrdua que consideren
“injustificada” i que provocarà, asseguren, “greus perjudicis”
en els seus fills. “El fet que haja menys mestres tutors de
primària implicarà que un mestre de les especialitats com per
exemple anglès, educació física o educació musical haja
d'assumir les funcions del mestre de primària que era tutor i
que ha estat eliminat, la qual cosa suposarà que no podrà
efectuar el seguiment global de l'evolució de la unitat, ja que
haurà de deixar constantment la unitat per a fer les classes de
la seua especialitat en la resta d'unitats de l'escola”,
asseguren. Amb aquest nou panorama es produirà un “greuge
comparatiu” que patiran, en la seua formació i atenció, els
alumnes de la unitat que no tinguen mestre amb dedicació
plena a la mateixa, en comparació dels alumnes de la resta
d'unitats que tindran un tutor “en exclusiva”. Esment a part, a
més, per als xiquets que fins al moment comptaven amb
atenció de Psicologia terapèutica, que es traduirà en una
menor atenció als xiquets i xiquetes dels centres amb
dificultats. “La pèrdua d'aquests professionals significa que a
partir del curs pròxim, no se’ls podrà dedicar el temps que
disposaven fins ara d'atenció més personalitzada  i fins i tot
s'haurà d'optar per deixar casos fora d'aquest tipus d'atenció,
que perjudicarà directament a aquests xiquets i xiquetes però
també a la resta de companys de l'aula, perquè lògicament
continuaran necessitant una atenció especial”, van concloure.

text NATÀLIA SANZ

QUEIXES AL SÍNDIC DE GREUGES PER LA PÈRDUA DE DOCENTS EN EDUCACIÓ 

STEPV convoca concentracions contra la LOMQE

Dijous 23 de maig a les 19h 

STEPV ha convocat concentracions dijous 23 de maig,
a les 19 hores, a la delegació del govern de València i a
les sostsdelegacions del govern de Castelló i Alacant, així
com davant dels ajuntaments en les localitats següents: 

- A València: Alzira, Xàtiva, Gandia (17:30h), Tavernes
de la Valldigna (17:30h), Oliva (17:30h), Xirivella (19:30h),
L'Eliana, Meliana (17:30h), Massamagrell (17:00h),
Montcada (17:30h), Sagunt (17:30h), Albuixech (17:30h),
Museros (17:30h). 

- A Castelló: Benicarló
- A Alacant: Alcoi, Redován (19:30h) i Elx.
Totes les concentracions són a les 19:00 si no figura

una altra hora. 
Aquestes concentracions s'han convocat, en molts

casos, juntament amb la comunitat educativa i entitats
vinculades a la comunitat educativa, entitats socials i
partits polítiques compromesos amb l'educació i contraris
a la LOMQE.

D'aquesta manera, STEPV manté el seu compromís de
continuar les mobilitzacions de rebuig a la llei, recentment
aprovada pel Consell de Ministres que ha d'encarar ara el
tràmit parlamentari.
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La jove benicarlanda Maite Pellicer és la Reina de les
Festes 2013. L'acte de designació es va celebrar en el
Magatzem de la Mar i va comptar amb la presència de
nombrosos ciutadans que no van voler perdre's aquesta
mena d'inici de les Festes Patronals del municipi. 

Maite va ser l'única candidata al càrrec i va contribuir a la
tranquil·litat de la Comissió de Festes que enguany no va
haver de passar els problemes del passat per a trobar
candidates a ocupar els càrrecs de màximes representants
festives. Igual que l'exercici anterior, Maite va concórrer a
l'esdeveniment acompanyada d'un grup d'amigues, que
componen la seua Cort d'Honor. En el cas de la nova Reina,
ho va fer en nom de la Unió Ciclista de Benicarló. Amb la
designació de la Reina de les festes, Benicarló inicia el compte
arrere de les seues Festes Patronals, que se celebraran el
pròxim mes d'agost en honor a Sant Bartomeu.

Benicarló va ser seu del curs de Responsables de Grup de
Consumidors Reconeguts d'Explosius. Prop de dues-centes
persones van participar en la trobada, que serveix per a
obtenir aquest carnet professional. Els CRE són els únics
autoritzats per a poder disparar artificis pirotècnics de
categoria 1, 2 i 3 sense marcat CE que s'utilitzen en els
nostres esdeveniments de caràcter festiu i/o religiós, segons
s'ha arreplegat en el Reglament de Pirotècnia i Cartutxeria de
2010. La modificació que va patir aquesta ordenança en 2012,
en la seua Instrucció Tècnica Complementària número 18 ,
defineix l'ús per a actes com el “correfoc”, la “despertà” la

“passetjà” o la cordà. El curs de RG-CRE, el dotzé que se
celebra a la Comunitat Valenciana, compta amb el
reconeixement de les Consellerías de Governacio i Justícia i
de Cultura i Esports. L'acreditació corresponent, corre a
càrrec de la Delegació del Govern a través de les seues Àrees
d'Indústria i Energia provincials i el patrocini de Pirotècnia
Tomás, S.L. En aquest cas els ponents del curs, van ser
Francisco Javier Cervera Jiménez, director de l'Àrea
d'Indústria i Energia, Francesc Francès Bayo, antropòleg de la
Generalitat Valenciana, Mónica Estañ Capell també de la G.V.,
José Vicente Rioja delegat de RG-CRE de la Federació
Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet (FVAAC), Miguel
Ángel Tomás Ortiz de la pirotècnia Tomás, Xavier Gadea
Pascual, dissenyador industrial i Daniel Claver Herrera,
president Jaume Parella Batolla, vicepresident i José María
Segura Alonso, secretari, tots ells de la FVAAC.

text NATÀLIA SANZ 

foto VICENT FERRER

text NATÀLIA SANZ 

foto VICENT FERRER

JA TENIM REINA DE LES FESTES

CURS D’EXPLOSIUS

Maximià Alloza va ser un

escriptor castellonenc que ha estat

molts anys oblidat, tanmateix va ser

un dels màxims impulsors de la

modernització de les lletres

valencianes. En els seus anys

d’estudiant de Medicina a València va

estar en contacte amb els autors de la

Renaixença, però sobretot va rebre la

influència del Modernisme. Quan va

tornar a Castelló va publicar poemes

en valencià en diverses publicacions.

El 1914 va veure la llum el seu únic

llibre, Ioesa, un ambiciós poema

narratiu de temàtica bucòlica i amb un

fort contingut eròtic i decadentista. El

llibre no va ser ben rebut per la

societat castellonenca del moment i

Maximià Alloza va deixar d’escriure i

es va dedicar a la pintura.

L’Ajuntament de Castelló ha

començat la publicació de la seua

obra completai, amb un documentat

estudi introductori del professor

Josep J. Conill. Amb ell hem

mantingut aquesta conversa sobre

l’autor castellonenc.

Com naix el seu interès per la

figura de Maximià Alloza?

D’una manera absolutament casual.

El 1984, mentre regirava a la Biblioteca

Municipal de València el llegat

bibliogràfic de Nicolau Primitiu a la

recerca de textos costumistes d’autors

castellonencs de començaments del

segle XX per a un treball de

dialectologia, la serendipity em va portar

a les mans el volum de Ioesa.

Immediatament, vaig constatar que no

em trobava amb una obra rellevant des

del punt de vista dialectològic, sinó amb

tota una altra cosa, moltíssim més

valuosa, això és, amb un exemple de

literatura tout court eixit de la ploma d’un

autor castellonenc de l’època.

Posteriorment, vaig entrar en contacte

amb el traspassat Antonio Alloza,

catedràtic de dibuix de l’Institut de

Batxillerat d’Onda i descendent de

l’autor, que em va posar en contacte amb

les filles de Maximià, traspassat el 1945.

A partir d’ací la cosa va ser fàcil, ja que

aquestes em facilitaren molt amablement

l’accés a tota la seva obra (també la

manuscrita), així com la consulta de la

biblioteca de son pare, sense els quals

estat l’edició publicada per l’Ajuntament

de Castelló no hauria estat possible.

Quina és la significació de

Maximià Alloza en el conjunt de les

lletres valencianes en català?

Per dir-ho breument, representa la

connexió castellonenca de la Generació

del 1909, això és, del Modernisme que

un grup d’escriptors progressistes del

Cap i Casal maldaven per introduir en el

panorama estantís de les lletres

vernacles de l’època. A Castelló aquest

panorama era encara més desolador, raó

per la qual Alloza se’ns apareix a hores

d’ara com una figura excepcional i

solitària en molts sentits, atesa l’escassa

connexió que mantingué amb els

membres de la seva promoció literària,

més enllà dels anys d’estudiant de

medicina a València. En qualsevol cas,

pel que fa a la valoració de la seva obra,

cal assenyalar que no resulta en absolut

inferior a la dels altres modernistes

valencians, sempre i quan tinguem en

compte el que havien escrit a l’altura del

1914, que és la data en què l’autor de

Ioesa va abandonar la literatura.

Quins factors van ser decisius

per a que escrigués en valencià?

És tracta d’una qüestió sobre la

qual en sabem poca cosa. En alguna

ocasió ell mateix es va referir al seu

propòsit d’impugnar un comentari de

Navarro Reverter sobre la inexistència

de poetes valencians capaços de

continuar l’obra de restauració de les

lletres vernacles encetada per Llorente.

De totes maneres, aquesta

argumentació em sembla excessivament

mistificadora i em decanto més bé a

creure que hi degueren pesar sobretot

les influències dels ambients bohemis

que Alloza va freqüentar durant la seva

estada a València, així com les amistats

que hi va fer, entre les quals cal destacar

el també poeta modernista Jacint Maria

Mustieles (1887-1948).

Com era la societat castellonenca

en què es va moure l’escriptor?

Una societat petita, però en

expansió, gràcies a la capitalitat de

província. Això mateix la convertia en

una ciutat d’un intens provincianisme, on

pugnaven dues versions de la identitat

local, la republicana i la conservadora,

que en els últims anys han estat ben

estudiades, entre d’altres, per

l’historiador Ferran Archilés. La primera

es caracteritzava per un progressisme de

caire anticlerical i un espanyolisme

abrandat, enemic de qualsevol

manifestació lligada a l’ús de la llengua

regional. El sector conservador, al seu

torn, era tan espanyolista com el

republicà, però a diferència d’aquest

professava un intens tradicionalisme

clerical d’arrels carlines que

s’expressava sovint a través del cultiu

d’una literatura costumista escrita en

valencià, els objectius de la qual tenien

més a veure amb la perpetuació d’una

imatge paternalista de les classes

populars, en una època d’intenses

transformacions socials, que no amb

l’ambició de crear uns productes literaris

moderns i competitius. La figura d’Alloza,

ateses les característiques peculiars de

la seva obra, manté una relació

incòmoda amb els dos corrents: del

primer agafa la tendència laica i

cosmopolita, però connecta amb el

segon pel que fa a l’ús preferent del

valencià.

Quina relació tenia amb els

CONVERSA AMB JOSEP J. CONILL SOBRE MAXIMIÀ ALLOZA

text  JOSEP MANUEL SAN ABDÓN

cont. a la pàg. següent
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LOCAL OPINIÓ / ESPORTS

Ja fa algun dia la Penya Setrill va celebrar l’anual
Assemblea General Ordinària de Socis i a continuació en va
celebrar una altra d’extraordinària amb la finalitat de renovar
el càrrec de President. Dins de l’ordre natural i característic
d’aquesta agrupació social van estar protagonistes les
paraules adequades i es va recolzar per unanimitat de tots els

assistents la candidatura presentada per José Luis Guzmán
Grau que es va convertir en el flamant 5é President de la
Penya Setrill. Cal manifestar també que el president cessant
José Antonio Sánchez, li va traspassar la responsabilitat de
dirigir la penya amb una sincera encaixada de mans i paraules
d’enhorabona. Doncs la millor ENHORABONA per al nou
president amb el desig de que l’acompanye la sort en la
gestió. La voluntat i la dedicació estan garantides.

text JAUME ROLÍNDEZ

José Luis Guzmán, president de la Penya Setrill

lletraferits castellonencs de l’època?

Per les escasses notícies que en

disposem, les seves relacions eren en

aparença bones, per bé que segurament

també superficials. Només cal recordar

ací que els homenatges que se li van

tributar arran de la publicació de Ioesa

comptaren amb l’adhesió de les

principals figures de la vida política i

cultural de la ciutat, tant de les

procedents del bàndol republicà com de

les del bàndol conservador,

circumstància que no solia ser l’habitual.

En qualsevol cas, no hem d’oblidar que

procedia d’una de les famílies més

notables de la ciutat i que gràcies al seu

caràcter reservat i bondadós devia ser

una figura en general ben considerada,

tot i que tampoc comptava amb valedors

incondicionals dins el món dels

lletraferits locals.

Per què Ioesa, la seua obra més

important, no va ser ben acceptada

per la societat de la seua època?

No ho va ser de cap de les

maneres. En realitat, Alloza va pecar

d’ingenu en creure que podia permetre’s

el luxe de publicar una obra d’aquestes

característiques en un ambient tan

provincià i resclosit com el del Castelló

de la segona dècada del segle XX. A

hores d’ara, en canvi, ens trobem en

condicions d’apreciar les dues

dimensions fonamentals de la seva

transgressió, relacionades, d’una banda,

amb la franquesa amb què l’obra aborda

les relacions sexuals entre els

protagonistes i, de l’altra, amb el fet

d’emprar el valencià en una obra

elaborada des d’uns pressupòsits de

normalitat intel·lectual que no tenien res

a veure amb els usos limitats i folklòrics

que la major part dels valencianistes i no

valencianistes de l’època assignaven al

vernacle. Com veiem, doncs, més enllà

de les seves limitacions com a escriptor,

l’acollida hostil de l’obra vingué

determinada pel fet que el seu autor hi va

ultrapassar dues línies roges: una de

moral, l’altra de sociolingüística.

Malgrat tot, continuà sent fidel al

valencianisme i és un dels signants de

les Normes del 32.

Sabem molt poques coses de la

seva vida, però aquest fet així sembla

indicar-ho, tot i que d’ençà del 1914 va

restar al marge de qualsevol activitat

pública. També ho corrobora el fet que

els seus dos últims poemes, publicats el

1924 a la Corona Poética ofrecida a la

Patrona de la Ciudad Ntra. Sra. del Lidón

con motivo de su Coronación Canónica,

estiguin escrits en valencià. A partir

d’aquest moment jo no tornarà a escriure

en cap llengua, encara que la seva

presència entre els signants de les

Normes constitueix un indici inequívoc

que no va renunciar mai al seu

posicionament juvenil en favor de la

dignificació de la llengua dels valencians.

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte, 18 de maig, es va celebrar a Onda la
fase provincial de la XXIV Olimpíada Matemàtica, en la qual
van participar més de 400 xics i xiques representants dels
centres educatius de la província de Castelló. L’equip que
aquest any 2013 representava l’IES JOAN COROMINES
estava format pels alumnes Ezequiel Sarobbi, Manuel Serrano
i Mohamed el Hamami de 1ESO; Luís Carlos Pinto, Carmen
Portolés, Mireia Prats i Lluís Lumbreras de 3ESO i Ivan Pinto
de 4ESO, i els professors Rosa María Romero Flores i Manuel
Serrano Orenga.

Al llarg de la jornada els alumnes van gaudir de resoldre
diversos problemes que se’ls van plantejar, de manera
individual o en equip. Els equips estaven formats per un
alumne de cada centre.

Cap a les 6.45 h de la vesprada, en el cine Mònaco d’Onda,
amb la presència dels pares dels participants i de les autoritats
d’Onda, es va fer entrega dels diplomes de participació i dels
premis aconseguits pels alumnes.

L’alumne Ivan Pinto Huguet, de 4ESO va ser un dels
guanyadors en la categoria de 2n Cicle d’ESO, i representarà
la província de Castelló, en la fase Autonòmica de la XXIV
Olimpíada Matemàtica, que se celebrarà el proper 1 i 2 de juny

a Benidorm.
Aquest, no és l’únic premi que Iván Pinto rep en aquest

curs 2012/2013 en una competició d’habilitats matemàtiques,
ja que el passat 21 de març va participar a Morella, junt a
altres companys de l’IES Joan Coromines, en la XVIII Prova
CANGUR on va quedar en el lloc 8 dels 1319 xics i xiques que
es van presentar al nivell 2 (4ESO). Aquest premi el rebrà el
proper dijous 23 de maig en el Campus d’Alcoi de la
Universitat Politècnica de Valencia.

Enhorabona Iván.

text REDACCIÓ

L’IES JOAN COROMINES EN LA XXIV OLIMPÍADA MATEMÀTICA Dissabte 18.05.2013, a la piscina municipal de Benicarló,

davant de nombrós públic, tingué lloc la disputa del trofeu Ciutat

de Benicarló que era també el campionat provincial de la

categoria benjamí.

Participaren un total de 145 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 Lucia Vicente,

Miryam Martínez i Carla Cornelles,  va estar format per 22 nedadors:

Eva Valdearcos, 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, Claudio Dragoste, Raul Vicente, Yago Mateo,

Raul Carbó, Alejandro Balagué i Sergi Saura.

Una gran actuació del nedador benicarlando Sergi Saura va ser el

més destacat de la jornada.  I es que, el benjamí Sergi, va obtindre  un

total de 3 medalles (2 d’or als 100 papallona i als 100 lliures i el bronze

amb l’equip de relleus de 4 x50 estils).

Altres resultats destacats de l’equip benicarlando foren les 2

medalles de bronze de Sara Vea als 400 lliures i als 100 lliures; el

bronze de Raúl Carbó als 100 braça i el bronze de l’equip masculí del

club natació Benicarló als 4x50 estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:  25-26 Maig 2013, TROFEU AQUÀTIC.

PISCINA LA SALERA. CASTELLÓ.

text CNB

DOS GRANS VICTÒRIES DEL BENJAMÍ SERGI SAURA 
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Vinaròs i Benicarló mantindran el
dispositiu que funciona des de fa uns
anys, amb patrulles rurals que
recorren el terme. En el cas de
Peníscola “hem creat la patrulla
mediambiental, que també es
dedicarà a aquests menesters”. Per a
Marzal aquestes accions demostren
“la sensibilitat dels tres ajuntaments
amb la problemàtica dels robatoris en
el camp”. En aquest sentit, es va
reclamar la col·laboració dels
principals afectats, als quals se'ls va
demanar “que denuncien qualsevol
delicte, per menut que siga”. 

ELS MANTERS, SOTA CONTROL 

D'altra banda en la trobada també
es va abordar el tema dels manters,
que proliferen en les tres localitats
amb l'arribada dels primers turistes.
“Ja ens hem posat a treballar, perquè
es tracta d'una problemàtica
conjunta”. I és que “hi ha manters que
venen a Peníscola, però viuen a
Vinaròs o Benicarló i al contrari”. És
per això que es van concretar una
sèrie d'accions conjuntes
encaminades a “eradicar aquest
fenomen de venda il·legal, que en
definitiva és un delicte”, va lamentar
López. Una de les accions que
Peníscola engegarà de cara a aquest

mateix estiu són les xerrades
impartides per agents en els principals
hotels del municipi. “Anirem quan
arribe un grup gran, els reunirem i els
explicarem el nostre problema. Els
demanarem que siguen solidaris amb
els nostres comerços i que no
compren als manters”, va detallar l'edil
de Governació, qui va arribar a
qualificar als manters com “una
màfia”. 

Crida  poderosament l'atenció, no
obstant això, la falta de més
intervencions en la línia urbana de bus

que cobreix el trajecte Vinaròs-
Benicarló-Peníscola. Com en alguna
ocasió ha denunciat La Veu, és
habitual trobar a aquests venedors
il·legals desplaçant-se d'una localitat a
una altra mitjançant aquest mitjà de
transport. Els turistes conviuen amb
ells en el trajecte, que transporten
grans fardells en els que desplacen la
seua mercaderia. La qual cosa indica
que, difícilment, poden passar
desapercebuts. Llavors,  per què
ningú fa res per detenir-los in fraganti?

ve de la pàgina anterior

L'Ajuntament de Benicarló invertirà en el Pla
d'Inversions Esportives Municipals d’engauny 239.767,13
euros El projecte principal, que ja s'està executant a bon
ritme, és la construcció de pistes poliesportives a l'aire
lliure, a l'antic camp de futbol al costat de l'Institut Ramón
Cid. 

Aquesta obra, ja en marxa, després de netejar tota la zona,
ha continuat amb la col·locació d’una capa d’àrids sobre la
qual s'està col·locant formigó sobre una base metàl·lica, que
acabarà obtenint dues pistes poliesportives per a futbol sala i
handbol, dues pistes de bàsquet, una zona per a practicar
l’skate, i altra on està previst que es construïsca un frontó,
donat l'auge d'aquest esport valencià en la població. 

A més s'han renovat totes les proteccions en la pista
annexa del Pavelló Poliesportiu, substituint les antigues amb
material homologat que, a més de protegir les columnes de
ferro i les bandes laterals, s'han cobert les columnes rodones
i parts posteriors a les porteries, tot amb un cost de 3.932.50
euros. Finalment indicar que el Pla 2013 contempla també

altres actuacions a realitzar, com el subministrament i
instal·lació dels mòduls que compondran l’skate-park, per un
valor de 20.400 euros; les noves xarxes darrere de les
porteries del Municipal Angel Alonso, 2.199,46 euros; la planta
descalcificadora per el Pavelló Poliesportiu, per 5.166.74
euros (necessària per l'elevat contingut de caç de l'aigua
potable); i altres inversions més que ascendeixen a 10.700
euros.

text i foto VICENT FERRER

El Pla d’Inversions Esportives Municipals puja a un quart de milió d’euros

Dins les activitats que s'estan realitzant a
Benicarló, amb motiu del Mes del Discapacitat, se
celebrarà el diumenge 23 de juny, a les 10.30 hores,
el II Certamen Hand Bike Benicarló, organitzat per
COCEMFE Maestrat. 

Es disputarà sobre un recorregut de 1.375 metres, al
que es donaran 22 voltes per a completar els 30
quilòmetres, passant per la Plaça Constitució (eixida i
meta), Cèsar Cataldo, Joan XXIII, Crist de la Mar. Plaça
Mercat Vell, Rei En Jaime, Olivella, Verge del Carmé.
Sant Francesc i Ferreres Bretó. La Policia Local
s'encarregarà de tenir tancat totes els carrers del circuit
fins el final de la prova. 

La inscripció a la mateixa és gratuïta i s'espera un
bon nombre de participants. Tal com ha comentat des
de COCEMFE Manolo Celma, “hem allargat el
recorregut per a tenir més participació, encara que els
locals ho passarem malament per la distància, però és
l'única forma d'atraure a participants importants, com
l'olímpic que va participar el passat any”. 

Per a inscriure's remetre correu a
benicarlo@cocemfemaestrat.org. 

L'organització s'encarregarà de preparar una paella a
l'ermita de San Gregori per a tots els participants.

text i foto VICENT FERRER

II Certamen Hand bike Benicarló organitzat por COCEMFE Maestrat
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Les policies locals de Vinaròs,
Benicarló i Peníscola, unides contra els
robatoris al camp i els manters. Els
primers són difícils de tallar, perquè com
diu aquell, no es poden posar portes al
camp. Contra els segons es podrien fer
moltes més coses perquè tot el món sap
on està el problema. Això sí, els mitjans
seran el mateixos i per tant la
prevenció..., la prevenció seguirà igual.
A càrrec dels llauradors! 

CLASSES DE COLLITA 

La cooperativa agrícola Benihort de
Benicarló formarà als policies locals de
Vinaròs Benicarló i Peníscola dins la
campanya de prevenció de robatoris al
camp. Les tres regidories han acceptat la
proposta de l'empresa que agrupa major
nombre de llauradors del nord de la
província, afectats per l'onada de
sostraccions massives en les seues
propietats. Alfonso López, regidor de
Governació de Peníscola, va detallar que
els agents rebran formació en aspectes
com “saber diferenciar quan un producte ha
estat recol·lectat per un professional de
quan ha estat arrancat de la mata, conèixer
el tipus d'etiquetatge que realitza la
cooperativa per als seus productes, i tot
tipus de procediments emprats en
l'envasat”. L'edil va assegurar que aquests
coneixements seran vitals en els controls
que els agents realitzen entre les
furgonetes que circulen pel camp ja que servirà per a
detectar si la mercaderia que transporten és robada. El
mateix tipus de controls, va anunciar, es realitzarà en els
comerços de les tres localitats. López realitzava aquestes
manifestacions al terme de la reunió que va asseure al
voltant de la taula peñiscolana als regidors de Policia i
Governació de Peníscola, Vinaròs (Mar Medina) i Benicarló
(Marcos Marzal). 

LLISTATS QUE NO EXISTIEN 

A partir d'aquest mes, van anunciar els edils, entrarà en
funcionament el nou dispositiu dissenyat per a lluitar contra
els robatoris al camp. I és que en els tres municipis gran part
del terme municipal està llaurat, per la qual cosa la
importància del sector agrícola és més que fonamental per a
l'economia dels pobles. Les últimes onades de robatoris han
provocat, fins i tot, la creació de patrulles de vigilància
nocturna a Benicarló, formades pels propis agricultors. Ara,

els consistoris han decidit unir esforços per a combatre
aquesta problemàtica. “

“Hem demanat a les cambres agràries que ens faciliten
un llistat de llauradors i comerciants, per a saber els que
treballen en cada població i poder controlar millor el tràfic al
camp”. Així mateix, també s'ha sol·licitat el llistat dels pous
de reg per a controlar la seua situació i poder evitar robatoris
de coure de les instal·lacions. Finalment “anem a instaurar el
sistema d'adhesius en els vehicles que habitualment circulen
pel camp, com ja s'està fent a Benicarló”, va explicar López.
Així, a cada empresari agrícola se li facilita un adhesiu dotat
amb un nombre, el llistat del qual posseeix la Policia Local
per a facilitar els controls en el camp. No han deixat arrere
els responsables en matèria de seguretat els controls
col·lectius de manera que “els realitzarem en la mesura que
ens siga possible i que ens permeta la llei”, van anunciar. 

A més, es van “mostrar oberts a la col·laboració amb la
resta de cossos de seguretat” per a lluitar contra els delictes
en el camp, que comptaran amb un increment de vigilants.

text REDACCIÓ

Inventen la nova modalitat de seguretat policial mancomunada: 
del camp a la platja

Diumenge passat vaig sortir del camp de futbol amb una
sensació de contradicció molt desagradable. Malgrat tindre
gairebé quaranta anys i dur ni sé els anys i el cursos repetint i
repetint, sóc molt mollet. El CD Benicarló havia guanyat per
tres gols a dos el CD Castellón (cagallón) B en un partit
emocionant i fins i tot vistós en què els d’ací no es jugaven res.
La vergonya a tot cas... o alguna cosa més. Ja ho veurem. Als
del filial de l’equip representatiu de la capital de la Plana però
els hi anava aproximadament la vida. Podia passar que el líder
(San Pedro del Grau) perdera al camp de l’Altura i que els
castellonencs no aconseguiren ni empatar ací. Si es donaven
aquestes dues condicions, baixaven de categoria. I sí, els va
passar, pobres xics. Quina llàstima em van fer al final del partit
quan el senyor dels altaveus va dir en un peculiar castellà i
ben fort que tots els resultats els havien estat adversos. N’hi
havia que s’agenollaven amb els braços en canteret uns i
tapant-se la cara amb el cap cot uns altres, qui es tirava al
terra estés com un congre i encara qui s’asseia a la gespa de
plàstic amb el cap entre els genolls i, per últim, qui intentava
amb dignitat alçar la moral dels companys. Tots ploraven, tots.
Quin camp de derrota després de la batalla!

El papa sí que va sortir disgustat. És també molt sensible,
com jo mateix. Em va contar una història de quan ell era jove
que reprodueixo ací textualment. “Voràs, Vicent-T, cap allà
l’any seixanta-sis el Benicarló i el Castelló jugaven a tercera
divisió. Una tercera que no era com la d’ara, sinó que després
ja venia la segona divisió i després la primera, sense la
segona B aqueixa. Els castelloneros ja havien assolit
matemàticament el campionat, però els nostres necessitaven
una victòria per salvar la categoria. Era president del Benicarló
Batiste Sorlí, pare de Juanpas Sorlí, l’actual president. Aquell
home va menejar fils perquè no ens passara res. Els del
Castelló es van presentar ací amb només tres o quatre
jugadors del primer equip i la resta amb juvenils. Vaja, que

venien a deixar-se perdre perquè ens poguérem salvar. El
partit anava i anava i els d’ací no xutaven ni a porta. A la mitja
part algú deguera parlar amb algú per tal de solucionar el
problema. Va començar el segon temps i allò no tenia pinta de
canviar, el Benicarló ni s’arrimava a l’àrea visitant. En una
d’aquelles, no recordo si va ser el Peque o qui algú va fer un
conat de xut que va anar entre els tres pals i el porter –un tal
Polaco, Losada de cognom- va fer una cantada encara més
exagerada que la d’Arconada famosa a la final de l’Eurocopa
de França. Ja veus, fill, que els hauríem d’estar agraïts i avui
teníem una magnífica oportunitat de tornar-los el favor que ens
van fer fa ja més de quaranta anys. No calia que apretaren tant
els d’ací, amb un empat tots haguérem quedat contents.
Perquè jo no me les crec aqueixes coses de les primes a
tercers. I tu?” Jo tampoc, papa, que el Benicarló va jugar amb
tota l’ànima perquè sempre juga amb tota l’ànima. 

No cal dir com va ser d’emocionant el matx. La primera part
va acabar zero a zero i amb una parcial victòria del San Pedro
per un a dos al camp de l’Altura. Quins nervis. La segona part
però va ser vibrant. Absolutament vibrant. El CD Benicarló va
tindre diverses ocasions i en va materialitzar dos. Quan el
partit semblava resolt, els visitants es van animar i ens van
empatar. I a falta només de tres minuts, la puntilla. Un altre gol
dels nostres que va acabar per desembocar en la dantesca
imatge que he descrit al principi. 

La propera setmana ja tinc molts exàmens. No sé com m’ho
faré. Bé siga el papa o bé siga la meua Margot, algú escriurà
per far un balanç final de la temporada i per explicar com va
anar l’assemblea de socis d’ahir en què, segons tinc entés
com a perspicaç gasetiller que sóc, Juan Pascual Sorlí
presentarà la dimissió i se’n farà càrrec de tot un xicot jove
molt aficionat al Reial Madrid (no el de Florentino Pérez sinó el
del senyor Calderón)

QUÈ DIU EL PAPA. Es de bien nacidos ser agradecidos.  

EMOCIÓ 

text VICENT T. PERIS

EIXIDA  A LLIRIA

El passat dia 8 de maig, l´alumnat de
2n del CEIP Marqués de Benicarló, van
fer una eixida a Sant Vicent de Llíria. Allí
van gaudir d´una jornada a l´aire lliure
plena d´activitats molt interessants, totes
elles relacionades amb la prehistòria.

El bon oratge, la diversió i l´aprenentatge
ens van acompanyar tot el dia. La matinada
i el llarg viatge van valer la pena i, tot i que
van tornar molt cansats, els xiquets i les
xiquetes no dubten en voler repetir-ho.

text REDACCIÓ
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La VI edició de la Jornada d'Esports Adaptats

de Benicarló, va reunir a més de 200 persones

amb discapacitat, que han aprofitat per a

practicar tot tipus d'esports, des de futbol sala,

boccia, tennis-taula o dòmino. Com premi per a

tots els participants, al final després del

lliurament de premis, es va oferir un menjar de

germanor, servit i elaborat pels alumnes de

Cuina del Centre Integrat de Formació

Professional que va tancar la jornada de

convivència. 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,

acompanyat de la regidora de Benestar Social,

Sarah Vallés, i la directora gerent de l'Institut

Valencià d'Acció Social (IVAS), Carolina Salvador,

van presidir la VI Jornada d'Esports Adaptats, una de

les cites obligades del Calendari Social que pretén

ser no només una jornada lúdica i esportiva sinó també una jornada

de convivència per a les persones discapacitades. 

La trobada, que ha comptat amb la participació de les residències

El Collet i Sant Francesc, el Centre Ocupacional IVAS i les entitats

Cocemfe, Afanias i Amay, va tindre com escenari el Pavelló

Poliesportiu, on es van organitzar una gran quantitat d'activitats

esportives destinades a les persones amb discapacitat psíquica. Un

partit de futbol sala va tancar aquesta jornada esportiva que pretén

reivindicar els drets de les persones amb discapacitat des d'un

vessant més lúdica i festiva. A més de treballar l'educació física amb

el col·lectiu de discapacitats, intentant obrir aquest tipus d'activitats al

públic en general per a reforçar la seua integració social. 

Enguany, les activitats van comptar amb la col·laboració dels

alumnes del mòdul sociosanitari de l'IES Ramón Cid, que han pogut

posar en pràctica bona part dels coneixements adquirits en classe.

També els alumnes de cuina i serveis del Centre Integrat Públic de

Formació Professional han participat en la jornada elaborant i servint

el menjar de germanor que va posar el punt i final a la jornada, amb

delícies com milfulles de pernil i formatge, coca de ceba i beixamel,

cassoleta d'amanida russa, una fideuà i un pastís Òpera per a postres. 

En aquesta sisena edició de la Jornada d'Esports Adaptats també

han col·laborat Catalunya Caixa, Disma, la fleca T. Àvila, la fruiteria

Sergio, Carns Ros i Frigorífics Lluís.

text i foto VICENT FERRER

Més de 200 participants certifiquen l’èxit de la VI Jornada de l’Esport Adaptat 


