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El passat dia 13 es va celebrar amb un
indiscutible éxit una Gala Benèfica
organitzada per SOScan, El Refugi. 

El públic, que va omplir l’auditori municipal, va
gaudir d’aquesta gala, que  va ser presentada per
Salvador Orero Soriano i va comptar amb la
participació de Dj Nira, Mentha Ropa
infantil/juvenil, Triat Esport, Cor de Festa, Esports
Arín, Dansa Viva, Gentsana, Grup de Teatre
l'Escenari i Muevelo, Mabel. Tots completaren un
magnífic espectacle que va culminar amb la visita
de alguns dels estimats gossets del refugi.

GALA BENÈFICA DE SOSCAN, EL REFUGI

text REDACCIÓ
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L’ordenament urbanístic benicarlando paralitzat
per culpa d'una associació veïnal.

Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, ha culpat
l’associació de veïns de les partides Riu, Surrac, i
Aiguadoliva del retard en l'aprovació del PGOU de la ciutat.
Les reclamacions dels propietaris de la costa nord volien fer
la major part de la zona urbanitzable, i així ho va traslladar el
govern municipal a la conselleria en el document remès per
a la seua aprovació. En l'actualitat la zona està considerada
com a rústica i és una de les menys urbanitzades del terme
municipal. El consistori ha donat suport en tot moment als
veïns en les seues reclamacions, però ara l'alcalde reconeix
que “si haguérem claudicat, sens dubte el PGOU estaria
més avançat, però no vam voler. Fins i tot potser ara
podríem estar en una fase de finalització del pla”. En aquest
sentit, cal recordar que al novembre de 2012, l'administració
autonòmica va rebutjar l'esborrany presentat per
l'ajuntament de Benicarló on s'arreplegaven les
reclamacions de l'associació de veïns, augmentant la quota

d'edificabilitat. L'administració autonòmica, no obstant això,
va requerir el consistori perquè la rebaixara, atenent que
s'ha de conjugar el creixement urbanístic d'aquest sector,
pràcticament verge, “amb qüestions com la zona dotacional
que exigeix la normativa o el parc litoral”.

ZONA ESTRATÈGICA
Pel que fa a les partides Ríu i Surrac, Conselleria es

mostrava favorable a considerar-les com sòl urbanitzable,
mentre que la partida d’Aiguadoliva passarà a ser zona
estratègica, en funció de les expectatives de futur que es
generen a Benicarló sobretot des d'un punt de vista turístic.
En aquesta línia d'actuacions marcades en l'últim full de ruta
per part de la conselleria, l'alcalde de Benicarló ha recordat
que l'objectiu del govern municipal és aconseguir allotjar en
aqueixa àrea una zona d'interès turístic estratègic. Un dels
primers passos es va donar fa dos mesos amb l'aprovació
pel plenari de la instal·lació d'un càmping de caravanes en la
partida Aiguadoliva durant 10 anys. Cal tenir en compte a
més que conselleria va dissenyar un parc litoral per a
aquesta zona, per al qual cal reservar els corresponents
terrenys. 

text REDACCIÓ

ALTRA VOLTA ENDARRERIT EL PGOU BENICARLANDO

Diversos ciclistes del Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló han participat enguany en la Trotamons 2014
disputada a Fraga (Osca), amb quasi 200 participants i
aconseguint molt bons resultats i amb l'inesperat podi d'Elena
Remolina en la seua primera participació en una marxa de
BTT. Aquests van ser els resultats dels benicarlandos: 

Ruta llarga masculina:
16é Juan Antonio Balaguer Albamonte, 3.34.25
24é José Antonio Salvador Gago, 3,39.11

36é David León Chau, 3.46.20
40é José Vicente Cuartero Zaragozá, 3.46.25
45é Marcos Roca Lores, 3.52.11
53é Francisco Gargallo Allepuz, 3.53.48
73é Mateo Mira Romero, 4.01.30
104é Iván León Chau, 4.13.19
138é Vicente Delshorts Fibla, 4.30.35

Ruta curta masculina:
13é Carlos Batiste Peñaranda, 2.17.16

Ruta curta femenina:
2a Elena Remolina Arrufat, 2.32.41

Ciclistes benicarlandos participaren en la Trotamons 2014 de Fraga 
on Elena Remolina fou segona

text i foto VICENT�FERRER

El 37% dels benicarlandos practica esport amb regularitat.
La dada equipara la pràctica esportiva en la ciutat amb la
mitjana nacional i s'ha obtingut després de l'ambiciós treball
realitzat des de la regidoria d'Esports. L'Estudi de Tendències
Esportives aborda també la full de ruta de les fases que
comprèn el desenvolupament del Pla Estratègic Municipal
d'Esports i les futures necessitats esportives del municipi a
tots els nivells. Per a això, s'ha dissenyat un cicle de Taules
Sectorials, en les quals s'exposaran els diferents agents de la
comunitat esportiva les dades obtingudes, objectius de futur,
etc. En aquestes taules sectorials es convidarà a participar a
les AMPAS, professorat d'Educació Física, clubs esportius,
usuaris d'instal·lacions, o grups polítics. Amb el resultat

d'aquestes taules de treball, es consensuarà el document final
que serà presentat al Consell Municipal d'Esports i diferents
comissions municipals per a la seua aprovació definitiva. 

Cal tenir en compte que en la ciutat existeixen nombroses
associacions esportives i que són milers els quals practiquen
esport en les nombroses instal·lacions que existeixen en la
ciutat. L'objectiu final de l'àrea d'Esports, és el de planificar a
3-4 anys vista el futur de l'esport benicarlando, partint de les
demandes i necessitats ciutadanes. Per a la realització de
l'estudi, es va prendre com univers la població benicarlanda
(27.394 habitants), amb una mostra de quasi 1.000 persones.
El nivell de confiança de l'enquesta és del 95,5 %. L'estudi
d'hàbits i tendències esportives de Benicarló s'han enfocat en
les franges d'edat 15-75 anys per a poder establir
comparatives amb els mateixos estudis que a nivell nacional
realitza el Consell Superior d'Esports cada 5 anys.

BENICARLÓ DISSENYA EL SEU FUTUR ESPORTIU

text i foto NATÀLIA�SANZ
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OBRES D’EMERGÈNCIA
Domingo va assegurar, a més, que els

treballs d'emergència que s'estan portant a
terme en l'actualitat tindran continuïtat amb
les obres integrals de protecció de la
costa. “Les obres de protecció del litoral
nord continuaran i si la situació econòmica
va a millor això, sens dubte, ens ajudarà.
La redacció del projecte de regeneració de
la platja i protecció de la costa va eixir ja a
licitació i quan s'acabe, si hi ha diners, es
podrà executar”, va indicar. Així mateix va
assegurar que “les actuacions efectuades
fins al moment estan quedant molt bé i fins
i tot els veïns van dir que ara s'estan
penedint” de l'oposició que en un primer
moment van posar a les obres. 

L’ajuntament de Benicarló va contractar el 2004 amb
l'empresa Territori i Ciutat els treballs de revisió del PGOU.
Al juliol del 2006 es van constituir una sèrie de taules de
treball moderades per experts que van servir per enriquir el
document de referència inicial redactat per l'empresa. Al
febrer del 2008, el ple aprovava sotmetre a informació
pública el document del concert previ. Després de la

recepció d'al·legacions i la seua incorporació al document, el
concert previ es va remetre als òrgans competents en
matèria d'ordenació autonòmica de l'administració
autonòmica per a la seua revisió i aprovació. Des d'aqueix
moment, la remissió d'informes no ha cessat i el consistori
es troba immers en un procés de revisió de diferents
paràmetres que va incloure en el document. I fa deu anys
que Benicarló té paralitzat el seu creixement urbanístic. 

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat el Benicarló va empatar a casa contra
l'últim classificat. I què? El gol de l'empat va arribar d'una falta
que va llançar lo porter de l'equip del Puig ben avançat lo
temps de descompte. I què? Aquest gol, que va suposar
l'empat a tres, va ser desviat per un jugador local i va
descol•locar el nostre porter. I què? Com a conseqüència
d'aquest empat, algun que altre impresentable es va dedicar a
fer mofa i befa del resultat, inclús suggerint al nostre
entrenador que el que havia de fer és dedicar-se a unes altres
coses. Aquest element, que haguera pogut passar a al història
com "aquell que va fer desaparèixer el futbol a Benicarló", es
veu que no té una altra feina que tocar els collons a tort i a dret
intentant desestabilitzar una plantilla molt unida amb majoria
de gent del poble. Aquest personatge i tota la seua cort de
bufons aduladors i mesquins, estan vaticinant el proper
descens a la primera regional del nostre equip. Es veu que es
deuen reunir en una espècie de barreja d'aquelarre grotesc i
òpera bufa on cadascun treu de dins la seua pitjor fel per tal
d'ofendre i fer mal al seu enemic visceral: l'equip del seu
poble.

Potser algun dels pocs lectors d'aquesta pàgina estiguen
pensant que m'he begut l'enteniment, i que jo també veig
coses paregudes a les que veia aquell caudillo invicto que vam
tindre al llarg i ample de quaranta anys, i que deia allò del
contubernio judeomasónico marxista. No, amics, jo toco de
peus enterra i sé de què parlo. Justament per això em
pregunto si tota aquesta colla de voltors, que se'n van anar
sense que ningú els fes fora, no es podrien oblidar del nostre
club i deixar treballar a la gent amb tranquil•litat. Si se'n van
anar i van deixar el club abandonat, repeteixo, abandonat, ara
què busquen? No es podrien quedar a casa veient salsa rosa
o el Filiprim? Què no està bé, ja? És demanar massa que
siguen coherents amb allò que van fer quan es va acabar la
temporada passada? Quan s'abandona un vaixell de la
manera que ho van fer, el millor que poden fer és no acostar-

se a ell i deixar que els que s'han quedat amb la finalitat de
dur-lo a port puguen fer la seua feina sense que ningú els
pose mines al llarg de la seua travessia.

Per més voltes que li pego, no puc comprendre aquesta
actitud destructiva i tan carregada de males maneres i joc brut
soterrat. Ja vorem què passarà ara, en arribar l'assemblea de
socis i la convocatòria d'eleccions. Si hi ha una cosa ben clara,
és l'aposta per la gent de casa que està fent el cos tècnic
encapçalat per Beto. Sense anar més lluny, aquest diumenge
van sortit al camp un parell de jugadors de l'equip juvenil. Què
més volem? Al llarg de la temporada han tingut minuts una
altres jugadors d'aquest equip. Anem a vore: l'equip està
salvat i vam guanyar el partit més important de la temporada.
Si tenim en compte que ben entrat lo mes de juliol Benicarló
estava més prop de quedar-se sense equip de futbol que de
tindre'n, algú em pot explicar on està el fracàs? Algú em pot fer
comprendre que la temporada ha estat nefasta? Que no ha
estat una fita importantíssima el fet d'haver cancel•lat un deute
que s'arrossegava des de fa anys i que llastrava la economia
del club? On estaven tota questa colla de quintacolumnistes
quan l'equip anava bé? Amagats sota la seua fel? Ensumant
enveja? Ofegats per la seua mala bava? Ja està bé, home, ja
està bé! Per mi se'n poden anar tots a cagar a la via o perdre's
enmig de les muntanyes. Què és el que no comprenen? Que
la gent vol treballar amb tranquil•litat? Que no ens agrada a
ningú que ens toquen la fava mentre intentem fer les coses el
millor que podem?

L'amo m'ha dit que lo becari s'emprenyarà i que no voldrà
escriure més, que tenia la crònica feta i que s'ha estimat més
posar lo meu crit sord que l'itinerari sexual de la família Peris
en plena setmana de passió. A mi tant me fa. M'havia de
descarregar i he trobat aquest tribuna que m'ha ofert amb gran
generositat l'amo del libel. No cal dir que no he mirat contra qui
juguem diumenge de la setmana que ve. Tampoc no m'importa
molt. S'han aconseguit els objectius i això és el que importa.
Totes les altres coses que han pogut fer els filibusters i rifenys
del futbol local, me les passo entre anca i anca d'un dia de
budells revolts. He dit.  

I QUÈ?
text Paco Delcastillo/Rodolfo Serrano
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LOCAL ESPORTS

Dissabte 12 i Diumenge 13, a la
piscina olímpica de Castelló, es va
disputar  un gran control en
piscina de 50 metres, que va
reunir a 279 nedadors de 20 clubs. 

L’equip benicarlando, dirigit per
Lucía Vicente i Myriam Martínez , va
presentar un total de 19 nedadors:
Maria García, Júlia Barrachina,
Gemma Labèrnia, Adrián Adell,
Javier Marzà, David Valdearcos,
Marc Vea, Salva Sorlí, Blanca Pérez,
Gemma Rillo, Ester Segura, Clàudia
Barrachina, Cristina García, Marta
Valdearcos, Alberto Añó, Bianca
Beer, Ariadna Coll, Irene Sorando i
Nerea Sorando.

Destacadíssima actuació de Marc
Vea (14 anys) que va batre el rècord
històric del club als 100 braça
aconseguint una nova mínima
nacional amb un temps de 1.13.87 M.  Per poques dècimes,
aquest nedador no va aconseguir també la nacional als 200
braça, on va fer la segona posició.

Important marca de la jove Júlia Barrachina (12 anys) que
es situa segona al rànquing històric del club a la prova dels
100 esquena, amb 1.15.50 M, a  menys de 3 dècimes de la
mínima nacional.

Cal destacar també les 2 victòries d’Irene Sorando, als 50
papallona i als 100 lliures i els tercers llocs de Nerea Sorando,
als 50 lliures i d’una sorprenent Clàudia Barrachina (14 anys)

als 100 braça, amb una gran marca de 1.23.76 M, demostrant,
altre cop, la seua polivalència en tots els estils.

En conjunt, va haver moltes millores de marques personals
i un grapat de mínimes autonòmiques que faran que, als
campionats d’estiu, el CNB tinga una representació
nombrosa. 

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB encara es pot

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CONTROL PROVINCIAL AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA

text i foto CNB

El Sindicat de Policies i Bombers ha denunciat la falta
de seguretat en el terme rural de Benicarló. Ho ha
desvetllat el grup municipal socialista, qui va sol·licitar als
membres de l'organisme la seua opinió sobre l'increment
dels robatoris en el camp. Xaro Miralles, portaveu
socialista, va exposar que els consultats asseguren que
“en el període comprès entre el 10 i el 23 de març de 2014,
no es té constància per part d'aquesta Secció Sindical que
haguera membres de la Policia Rural de Benicarló
ocupant les seues funcions”. 

El sindicat assenyala que “el motiu d'aqueixa no presència
poguera ser que es trobaren de vacances els seus
components”. Miralles va lamentar aquestes afirmacions i es
pregunta “com es poden planificar els serveis, deixant dues
setmanes el camp sense Policia Rural, per què a tots els seus
membres se'ls autoritzen vacances?”. A més, contínua l'escrit:
“tampoc es té constància que haguera patrulles de torns
operatius que estigueren ocupant aquesta comesa”. El
Sindicat de Policia i Bombers assegura que “tots els sindicats
amb representació en Policia Local van presentar
conjuntament a aquest Departament una proposta a l'octubre
de l'any passat per a solucionar en part la manca de personal
tant en Rural, com en Trànsit. 

Aquesta proposta mai ha estat admesa”. Per contra,
asseguren, “lluny d'atendre les nostres peticions, han disposat
el dèbit d'hores d'alguns funcionaris per a realitzar controls de
Radar en els carrers”. Des del sindicat s'afirma que “entenem
que la seguretat en el camp és tan important com la seguretat
en el nucli urbà de Benicarló. Des de fa anys es disposa de
Policia Rural prestant un bon servei els seus integrants
motivat en la seua professionalitat, però lamentablement s'ha
demostrat que en ocasions aquest servei és inexistent o
insuficient”. Des del grup municipal socialista, van denunciar
que “en vint anys sols ha augmentat en dos membres la
Policia Rural, passant de dos policies als actuals quatre que
presten el servei”. Miralles va recordar que en la campanya
electoral del 2007, una de les promeses estrella del candidat
del PP, Marcelino Domingo va ser el garantir la seguretat en el
camp i en la ciutat augmentant la plantilla de Policies fins als
80 membres. “Avui, set anys després el número és de 52”, va
lamentar. Cal recordar que en la presentació de la memòria
anual de la Policia Local de Benicarló la passada setmana, el
Regidor de Governació Marcos Marzal va reconèixer
l'increment en els robatoris produïts en cases de camp. Aquest
increment, i els desgraciats fets succeïts durant el cap de
setmana de falles, en els quals un matrimoni de persones
majors va anar brutalment agredit en la seua casa en el camp,
van provocar manifestacions abocades des de diversos
àmbits, totes elles mostrant la seua preocupació per la
seguretat en el camp en particular però també per la seguretat
ciutadana en general.

DENUNCIEN LA FALTA D'EFECTIUS PER A VIGILAR EL CAMP

text i foto REDACCIÓ
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OPINIÓ LOCAL

Treballada victòria l'aconseguida pel sènior del Club
Bàsquet Benicarló davant el Baixens Berenguer Dalmau
per 69-63. 

Encara que segons el que poguera semblar a la pista la
diferència devia haver esat més, però en alguns compassos
del partit el conjunt benicarlando semblà anar-se del partit i
açò, davant un rival fort es pot pagar car. Afortunadament es
va saber reaccionar bé i sumar una nova victòria que deixa a
l'equip en la quarta posició. El pròxim partit serà en la pista del
Montcada, dins de dues setmanes.

Bàsquet: El CB Benicarló aconsegueix una treballada victòria

text i fotos VICENT�FERRER

La passada setmana els alumnes del Club de Tennis
Benicarló es van unir als seus companys de l'Escola de Tennis
Vinaròs, per anar a competir a Barcelona en el Nike Junior
Tour i un altre torneig disputat en el Club de Tennis Junior. En
ells s'estan obtenint uns bons resultats, atés que Jarmo Pérez
va estar prop de passar la fase prèvia del Nike, després de
guanyar la primera ronda, mentre que Iratxe i Gerard ja estan
en quadre final que es disputarà al llarg d'aquesta setmana. 

Pel que fa al torneig Junior tots els nostres jugadors,
Carlos, Jarmo, Uriel, Iratxe, Pablo i Gerard han passat les
primeres rondes i en el transcurs d'aquesta setmana
disputaran les següents buscant passar a les rondes finals.
Desitjar-los sort en aquesta gran experiència per a tots, ja que
jugant aquest tipus de tornejos els ajuda a seguir creixent i
aprenent en el món del tennis. 

Catval2014 

Reeixit cap de setmana pel que fa al torneig CATVAL del
Club de Tennis Serramar, doncs el dissabte, disputant-se els
quarts de final, el CT Benicarló va obtenir ple amb les victòries
de Rodrigo Maza, Quico Mateo, Eric Ripollés, Albert Alberich i
Roger Alberto. Va quedar per jugar el partit d'Ausias

Domenech que per motius aliens no va poder disputar-se. 
El diumenge, van repetir l'èxit doncs tant Samuel Giner,

Eric Ripollés (que va guanyar el dissabte), Esteban Van Camp
i Claudia Masip van guanyar els seus respectius partits
passant la majoria d'ells a semifinals. 

A causa de la festivitat de Setmana Santa, els partits
d'aquesta setmana estan ajornats i per tant les finals seran el
proper diumenge.

Joves tennistes de Benicarló i Vinaròs van participar en el Barcelona Nike Junior Tour

text i fotos VICENT�FERRER

Els menors de 30 anys que participen en el Pla Integral
d'Ocupació de Benicarló s'estan formant en matèries tan
diverses com la manipulació d'aliments, els riscos
laborals, la recerca activa d'ocupació o l’oratòria. 

També han conegut l'oferta formativa de Formació
Professional que s'ofereix a Benicarló. Des de fa dos mesos,
els participants estan assistint a cursos de formació per a
aconseguir el certificat de Manipulador d'Aliments, impartit pel
centre de Turisme de Castelló (CdT). També han participat de
les xarrades d'orientació formativa que han tingut lloc en el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló,
on els usuaris del PIO han rebut informació sobre l'oferta
formativa del centre, tant de la branca de Formació
Professional com de Formació Ocupacional. A més, ha tingut
lloc una edició del Curs bàsic de prevenció de riscos laborals,
impartit per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC),
dos tallers de oratoria i comunicació verbal i no verbal i altre

de recerca activa d'ocupació i FODA personal, impartits pel
centre de Formació l'Olivella. A més de totes aquestes accions
formatives, els tècnics del Pla d'Ocupació continuen visitant
empreses per a donar a conèixer el projecte i els seus usuaris
a les empreses de Benicarló i comarca.

Pla Integral d'Ocupació
text i foto REDACCIÓ

Els consumidors han augmentat les seues queixes
respecte a la telefonia mòbil en un 30%. A més, també ha
augmentat les reclamacions contra les grans superfícies de
distribució, tipus magatzems d'altres nacionalitats. Les
setenes jornades intercomarcals de consum d’OMICS, que es
van celebrar a Benicarló, van desvetlar entre unes altres
aquestes dades. Silvia Ordiñaga, Directora General de
Comerç i Consum, va sostenir que el passat any “es van
presentar 13.000 reclamacions en el nostre servei d'atenció al
ciutadà”. L'apartat més important ho concentren les queixes

“sobre telefonia mòbil i internet, encara
que també han augmentat molt les
reclamacions contra les entitats
bancàries”, en concret, aquestes últimes
concentren el 12% de les queixes dels
consumidors. Un altre dels apartats que
més reclamacions registren són el tèxtil o
productes dirigits als xiquets i els més
majors “dos dels sectors més fràgils de la
nostra societat”. El 8% van dirigides
contra “actuacions en grans superfícies
de distribució. “La major part de les
reclamacions pivoten sobre basars multi
preus, on vam trobar molts
incompliments de les normatives
vigents”. 

La falta d'etiquetatge correcte, és una
de les queixes més habituals i la que
provoca un major nombre de denúncies.
Ordiñaga va recordar que el passat any
es van realitzar 40.000 inspeccions en
les quals “de forma general, s'ha notat

una millora en la seguretat dels productes”. Només el 5% dels
productes revisats han desvetlat algun tipus de problema. La
directora de Consum va recordar que el seu departament
també treballa per la informació i formació dels consumidors i
és aqueix sentit va agrair el treball desenvolupat per les
oficines d'informació municipal. De totes elles, va destacar el
treball de les obertes en defensa de les situacions de risc
hipotecari “que és una situació molt dramàtica. Però s'estan
fent avanços i oferint alternatives”, va dir. Les jornades van
posar sobre la taula aquest tipus de problemàtiques a través
de diferents ponències.

AUGMENTEN LES QUEIXES PER TELEFONIA MÒBIL

text i foto REDACCIÓ
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Una companyia de teatre mexicana ens explica i
recorda d’una manera poètica i punyent la tragèdia de
tantes i tantes persones d’arreu d’Amèrica que volen
superar el límit del mur que separa Mèxic de l’estat de
Texas. La companyia s’anomena –també de manera
poètica i punyent-  La Línea de la Sombra i l’espectacle
porta per títol “Amarillo”, tot fent referència al nom d’un
dels primers pobles que es troben a l’altra banda del mur,
en zona nor-americana. El plantejament de la peça teatral
no vol ser ni doctrinari ni teòric sinó que es limita a
presentar-nos l’ambient, les sensacions i les trajectòries
vitals dels qui decideixen emprendre l’arriscada aventura
per posar els peus en una esperada vida millor per a ells
i per a les seves famílies. Un tren que corre cap a la
frontera i que esdevé el propi mur que delimita els camins
i les expectatives, una vuitantena de bidons d’aigua que
representen el tresor més gran per evitar la deshidratació,
la sorra del desert que ho acaba impregnant tot, les
bosses negres de plàstic que contenen les quatre
pertinences abandonades sota el sol roent dels  qui  han
pagat amb la vida l’intent de viure amb més dignitat. I tot
plegat lligat amb una veu humana que sap barrejar
tonades populars amb sons profundíssims, quasi
tel·lúrics.  

Aquest és un teatre compromès, un teatre
compromès amb la societat perquè fa de l’escenari un
espai de vivències i de reflexions que no ens poden deixar
indiferents i, paral·lelament, un teatre compromès amb
l’estètica del llenguatge teatral perquè exploren  diversos
registres per crear una atmosfera, una tensió, una
identificació amb els protagonistes reals de la història.
Però no hi ha uns protagonistes definits perquè des d’un
bon començament  ens expliquen que allò que passa a

escena és una mostra del que viuen centenars de
persones, centenars i milers d’homes i dones de totes les
edats i de tots els països americans, que fan l’aposta
radical d’intentar creuar una línia ben clara que delimita
tantes coses. I que aquesta línia sovint desdibuixa la
pròpia identitat perquè el resultat és el fracàs, la pròpia
mort o un èxit poc dolç. 

No és un fet menor que una companyia crei un
espectacle que té per objectiu fer-nos pensar en una
realitat social de primera magnitud que té diverses
expressions arreu del planeta. Els murs que separen, que
volen marcar límits precisos  que pretenen impedir que
altres entrin  a un nivell de dignitat, de benestar, de drets
polítics que no els està permès. La indiferència davant
d’aquesta realitat o la justificació còmode de la necessitat
de fronteres que tallin el pas a les persones que busquen
esperances que ja han perdut quasi del tot és, com a
mínim, preocupant. Com també resulta molt preocupant
que una de les projeccions de fragments de documentals
sobre la zona –i que fan servir el mur com a pantalla-
pertany a un videojoc que corre per les xarxes
nordamericanes i que consisteix en eliminar –impedir-
que els  mexicans superin el mur. Qui n’elimina més té
més punts i guanya.  Potser el ministre de l’Interior
espanyol ha encarregat una  versió d’aquest edificant joc
amb bales de goma i africans que volen creuar l’estret de
Gibraltar.

Massa murs,encara, i massa interessos i polítiques
que volen fer d’aquests murs el símbol d’un món que
consolida i fa cada dia més gran les desigualtats socials.
Amb el mur de Berlín i el de Palestina ja hem après que
hi ha límits que costa molt i molt superar i encara més
enderrocar.  Però també és cert que obres de teatre com
“Amarillo” serveixen per fer gran la consciència i, tant com
sigui possible, són una gota més que ajuda a fer les
esquerdes necessàries que poc a poc vagin fent fràgils
els murs de la vergonya i de la incomprensió.

Superar límits

text JOAN�HERAS

Fronteres

L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, ha volgut reconèixer els vint
anys de treball de la companyia Teatro
de Guardia amb una recepció al seu
director, Josi Ganzemüller. La
companyia ha representat 28 muntatges
i ha captivat més de 40.000 espectadors
al llarg de la seua trajectòria.

El teatre amateur a Benicarló no seria el
mateix sense Teatro de Guardia, una
companyia que enguany celebra vint anys i
que al llarg de la seua intensa i extensa
trajectòria ha regalat moments inoblidables
als amants del teatre. L'alcalde, Marcelino
Domingo, ha volgut reconèixer l'esforç de
tants anys i ha felicitat, en nom de tota la
Corporació, el seu director i també un dels
fundadors de la companyia, el benicarlando Josi
Ganzenmüller. Domingo ha reconegut que l'aportació decisiva
de Teatro de Guardia a la vida cultural de Benicarló i ha animat
al seu director a continuar treballant pel teatre i per la cultura
a Benicarló. Ganzenmüller, agraït per l'homenatge de la
Corporació, ha repassat algunes de les anècdotes que ha
viscut la companyia al llarg d'aquests vint anys i ha donat les
gràcies a totes les persones que en un moment o altre han
format part de la història de la companyia. Ara, després de 28

muntatges, 150 representacions i més de 40.000 espectadors,
Teatro de Guardia ha preparat un musical per a commemorar
aquesta data tan assenyalada. Es tracta de Mamma Mia!, un
muntatge que comptarà amb la participació de quasi 40 actors
damunt de l'escenari i que es representarà durant els mesos
d'abril i maig a l'Auditori de Benicarló. El seu director ha
anunciat que totes les representacions estaran dedicades a la
figura d'Àngel Rodríguez de Mier, un dels fundadors de la
companyia, mort recentment.

L'Ajuntament homenatja Teatro de Guardia en el seu vinté aniversari

text i fotos REDACCIÓ
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El passat dimarts dia 8 una nombrosa representació
dels alumnes de 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat de l'IES
Joan Coromines, acompanyats pels professors dels
departaments de Filosofia i d'Educació Visual i Plàstica,
van desplaçar-se a Castelló per gaudir de la mostra
7.000.000.000 a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló
(EACC). 

L'exposició la formaven un seguit d'instal·lacions
elaborades per artistes contemporanis amb l'objectiu de fer
reflexionar sobre diversos temes d'actualitat. Concretament, hi
havia muntatges al voltant de la superpoblació (d'aquí el títol
de 7.000.000.000, que és la població que s'estima que hi ha al
planeta), l'homofòbia, la distribució desigual de la riquesa, el
drama de la immigració, la crisi medioambiental, l'urbanisme
desmesurat i els efectes nocius de la contaminació.

Així mateix, la visita a la capital de la Plana va ser
aprofitada per visitar el Museu de Belles Arts de Castelló, on hi
ha actualment l'exposició temporal De Rubens a Van Dyck. La

pintura flamenca en la col·lecció Gerstenmaier. Es tracta d'una
mostra excepcional provinent d'una col·lecció privada de
pintura flamenca dels segles XV al XVIII. Finalment, també es
va poder gaudir dels altres espais que ofereix aquesta
infraestructura cultural castellonenca, on hi ha artesania,
ceràmica i obres d'altres formats d'artistes valencians.

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A CASTELLÓ

text i foto IES�COROMINES

mercat”), va haver d’anar a parar als
seus serveis públics. I certament,
públics, ho eren ja que de manetes
a les portes no n'hi havia i allí podies
estar en exposició pública, que
també púbica, sense cap mena de
problema. Però al que anem, si
mireu la imatge que us ensenyem,
veureu que hi ha una mena de
revora on es veuen un fotimer de
marques de cigarretes. I ací era on
volíem anar a parar, no està prohibit
fumar en establiments públics,
inclosos els serveis, des de fa un
grapat d’anys? Doncs sembla que a
més d’un la pressa també li ve per
dalt i la nicotina fa que utilitze
aquest espai per frenar les seus
ànsies fumadores. A vore, si alguns
volen patir totes les malalties que
diuen que facilita el tabac... és cosa
seua, ara, que, a banda de saltar-se
la normativa, facen malbé el
mobiliari públic, doncs... ja no ens
sembla igual. I compte, que allò està

en un establiment de venda de
menjar! A vore, a l’entrada del carrer
poden fer-se totes les cigarretes que
vulguen però a dins... I se suposa
que hi ha algú que vigila que allò
estiga en condicions, no?

Cerades
Cada vegada que hi ha processó

amb ciris ja la tenim feta. Al dia
següent sembla que tinguéssem pel
poble una cursa de Formula 1 amb
tots els cotxes derrapant. La
grinyolada continuada és d’allò més

divertida... segons per a qui, atès
que els vianants que travessen els
carrers sempre es pensen que un
vehicle sense control està a punt
d’emportar-se’ls per endavant. I els
tafaners hem pensat si no seria bo
que després de la maquineta eixa
que passa darrere de la processó
amb els raspalls de ferro escampant
ací i allà tota la cera, “mientras pule
y da esplendor”, que diria l’anunci,
no seria bo també que passara la
brigada amb bona cosa de graneres
i replegara les restes acumulades

que la màquina no
s’emporta. És que
quan els operaris
van amb la pala
rascant ho
repleguen però
quan passa la
maquineta... les
revores es queden
que no en caben
més de pegots de
cera i altres tipus
de brossa! I si no,
encara podeu
passar per davant
del forn de
Montse, al final del
carrer d’Olivella, i
veureu el munt de
cera que hi ha
acumulada. Qui
més i qui menys ja
té preparat el
recipient per
escalfar-la i fer-se
un bon ciri reciclat
per a l'any que ve!

ve de la pàgina anterior

Dissabte 12 d'abril, una part de l'alumnat de 1r i 2n de
batxillerat de l'IES Joan Coromines va participar en la II
Olimpíada de Valencià, convocada per la Universitat Jaume I.

Els estudiants van pasar el matí, juntament amb participants
procendents d'altres centres de la província de Castelló,
ocupats en la realització d'una sèrie de proves relacionades
amb diferents aspectes de l'estudi de la llengua. L'experiència
va ser molt positiva; ara queda, només, esperar els resultats. 

L'IES JOAN COROMINES A LA II OLIMPÍADA DE VALENCIÀ

text i foto IES�COROMINES



sinó per a les persones, ja es pot
anar desenganyant, que ell ho va
sentir de boca del mateix artífex de
l'aeroport el dia de la inauguració.
Bé, i també que és un bon
aparcament per autobusos, sobretot
quan el PP és dedica a passejar
agüelets cada vegada que hi ha
eleccions. Ja ho veu, per a les
persones. Segons tenim entès ja en
tenen preparada una, amb torrada
de carxofes inclosa, que pretén ser
la més llarga del món mai feta en un
aeroport sense avions. Diuen per
ràdio macuto si no serà el candidat
a les europees, Cañete, com a ex
d’agricultura, qui farà de registrador
de l’esdeveniment. Això sí, la carn...
se l’haurà de portar cadascú de
casa, que amb les llebres que cada
dos per tres salten per la pista i que
caça el falconer adscrit no s’hi pot
guisar res per si tenen la
mixomatosi aquella que els fa el cap
gros.

Castor a vista d'ocell
Segur que més d’un ja deu estar

pensant quina colla de troleros són
estos tafaners inventant-se tot això
d’anar a vore el Castor amb un
avionet. Doncs que sí que ens la
fotran? Doncs, sí! El que hem contat
és del tot cert i els tafaners us ho
podem demostrar fefaentment amb
imatges. I si no, mireu la que ací us
ensenyem de l’avionet de marres
amb la plataforma del projecte
Castor a la vista! Perquè vegeu que,
tot i que som una mica esbojarrats i
ens fiquem amb tothom, ningú pot
posar en dubte la nostra credibilitat.
Això sí, l’aterratge a l’aeropuerto del
abuelito, tot i l’encaparrament d’un
dels nostres, l'hem posposat per
més endavant no siga cas que algú
del Ministerio del Aire se’ns enfade i
després.... després ja no puguem
gaudir de les  vistes tan boniques
que hi ha quan ho veus tot des del
cel.

Gasos i sismes
Per cert, ja que estem parlant del

projecte Castor, diu que això del gas

prompte tornarà a moure. Que el
ministre Soria i Florentino, tot i que
estan una mica a la grenya, han
arribat a un acord... de gasos.
Nosaltres, que sempre ens fiquem
en la possibilitat més extrema, per si
de cas, ja hem falcat el llit i les
taules al terra no fóra cas que
tornàrem a tenir ball amb més
moviments sísmics. I mireu que a
nosaltres això del ball, patotes com
som, no ens va massa... però cal
assegurar-se. Recordeu aquella
cançó que deia “Me lo decía mi
abuelito, me lo decía mi papá, me lo
dijeron muchas veces pero lo

olvidaba siempre más”, que cantava
Paco Ibáñez? Doncs... I és que
mireu que fa temps que ens ho van
dir, que açò és Àfrica. Sí, abans ens
deien que Àfrica començava al
Pirineus... doncs sembla que ara
han baixat la frontera al Sénia. Com
ací ho permetem tot!

Fums al mercat
Un tafaner a qui les punxades de

ventre van fer córrer l’altre dia quan
estava a la plaça (que així és com
sempre s’ha conegut ací, abans de
les Oficines de Normalització
Lingüística, al que ara diuen “el

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

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

LOCAL

L'Estació Nàutica Benicarló Peníscola
ha programat unes jornades de promoció
d'esports nàutics coincidint amb la
celebració de la Festa del Mar de maig. 

La cita tindrà lloc entre el 1 i el 4 de maig i
serà la primera festa del mar de l'any, ja que la
segona s'ha previst a cavall entre els mesos
d'agost i setembre. Les activitats nàutiques es
repartiran entre els dies 1 i 2 de maig i estan
dirigides a adults i xiquets majors de sis anys.
Totes aquestes activitats es portaran a terme
en les instal·lacions del port esportiu de
Benicarló, en contraposició amb les quals
s'organitzen durant la Festa del Mar d'agost-
setembre quan l'escenari escollit serà Peníscola. Entre els
esports nàutics que es promouran al llarg d'aquests dos dies
es troben els bateigs de vela, en els quals podran participar
entre 5 i 6 usuaris per embarcació (tant xiquets com adults) i
estaran sempre supervisats per un monitor. De la mateixa
manera, s'oferiran bateigs de rem/kayak, on els usuaris
estaran acompanyats d'una embarcació a motor que vetle per
la seguretat de l'activitat. I, finalment, també es portaran a

terme bateigs de paddle surf. Totes aquestes activitats es
desenvoluparan els dies 1 i 2 de maig entre les 10 i les 13h.,
si bé es podrien també oferir en horari de vesprada sempre
que haguera suficient demanda. Pel que fa als preus, s'ha
previst un preu popular de€/5 hora. L'excel·lent acollida que
van tenir les jornades de promoció dels esports nàutics
incloses en les últimes Festes del Mar ha fet que novament
s'haja optat per repetir experiència.

JORNADES DE PROMOCIÓ NÀUTICA

text REDACCIÓ

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Paula
Sánchez de León, va anunciar que enguany la Delegació del
Govern, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha engegat un
Pla Especial contra la venda ambulant il·legal, per a tota la
temporada turística "conscients de la problemàtica que
suposa per al comerç local la competència deslleial d'aquest
tipus de venda ambulant, coneguda com top-manta". Sánchez
de León que va presidir al costat del General de Zona de la
Guàrdia Civil, Fernando Santafé, una trobada amb
representants dels consistoris de Benicàssim, Oropesa,
Peñíscola, Alcalà de Xivert, Benicarló i Vinaròs, així com amb
comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Local
d'aquestes localitats, ha explicat que el pla "començarà en
Setmana Santa i finalitzarà el 30 de setembre, amb especial
intensificació del 17 al 28 d'abril i del 15 de juny al 15 de
setembre". Pel que fa a l'operativitat per a la seua engegada,
la delegada va subratllar que la Guàrdia Civil dotarà als
municipis turístics d'Unitats de Seguretat Ciutadana, Policia
Judicial i Equips d'Atenció a l'Immigrant (EDATI), per a "ajudar
i col·laborar amb la Policia Local".

A més, Sánchez de León ha indicat que la Guàrdia Civil
establirà serveis de prevenció, especialment en els passejos
marítims per a "evitar la presència de venedors il·legals", al
mateix temps que ha destacat que es mantindran reunions de

coordinació setmanals amb els Comandants de Lloc i els
respectius Caps de les Policies Locals per a "conèixer el detall
i la particularitat de cada localitat i analitzar i coordinar les
respostes d'acord a la problemàtica concreta de cada
municipi”. Finalment, la delegada va reiterar la importància de
la "col·laboració" i el "treball conjunt" amb les Policies Locals,
a les quals ha felicitat al costat dels membres de la Guàrdia
Civil per la "tasca d'investigació i prevenció prèvia que
realitzen i l'esforç que ocupen diàriament". El passat estiu la
Guàrdia Civil va realitzar, en la zona nord de Castelló, 24
intervencions contra la venda ambulant il·legal. Fruit
d'aquestes actuacions es van decomissar un total de 3.500
articles: 1.226 peces de vestir, 252 rellotges, 486 DVD's, 538
CD's, 811 ulleres de sol, 76 bosses i 38 joguets.

OPERATIU CONTRA ELS MANTEROS

text NATÀLIA�SANZ



La Festa de la Llengua per la Ser
Curiositats de la vida, sense

voler, la Festa de la Llengua va sortir
a nivell estatal per la cadena Ser. I
és que els de la Rondalla de
Morella, previsors que són ells i per
si de cas, abans de vindre ací,
aprofitant l’antena de la Ser en un
dels seus programes, van preguntar
el temps que faria per aquesta zona
atès que havien d’actuar a casa
nostra. I els ho van deixar apanyadet
veient com va ser de bo el temps
que va fer fa dos diumenges. Els
tafaners ho podem dir, i els que van
gaudir de la festa també, que d’allí
vam sortir tots ben morenets. Per
cert, els de la Rondalla de Morella
molt bé, i els amfitrions
benicarlandos, Veniu a Cantar, igual.
Va ser una vesprada de tancament
de la Festa certament molt popular.
Això sí, sense els PoPulars que no
van voler anar-hi. Home, ells, anar a
defensar el valencià, estaríem bons!
Una altra cosa són las señas de
identidaz, d'això sí que en saben!
Bé, ni falta que feien. Tal volta
hagueren fet més nosa que una altra

cosa.

L’estranya parella
De tota manera, i continuant amb

el de dalt, hem tardat dues
setmanes en esbrinar la identitat de
dos individus que no van passar
desapercebuda als més vius. La
veritat és que encara ens podríem
equivocar, però tots els indicis ens
porten al mateix lloc. Recordeu
aquella parella tan estranya que va
assistir a tots, a tots, els actes que
es van organitzar amb motiu de la
Festa de la Llengua? Feu memòria:
un senyor amb ulleres de sol d'eixes

que tapen mitja cara, amb un bigotet
pintat, molt encertat, per cert, i un
barret ben ajustat. Ella també amb
ulleres grans i un mocador al cap a
l'estil europeu, que conste, molt
bonic per cert.

En un principi, al tercer dia
d'actes, va haver qui va pensar que
eren de la secreta. Res més lluny de
la realitat! No miraven la gent per a
poder identificar qui eren. No, ells
participaven escoltant ben atents a
tot el que es deia i passava. Llavors
qui eren aquella parella? Havien de
ser gent molt culta i motivada per
tots els temes relacionats amb la
qualitat de l'educació i la llengua del
País Valencià. Mira que hi hem
pegat voltes i no podem saber qui
eren. Els caràcters ens sonen però...

Al final hem tret una conclusió:
han de ser unes persones molt
importants i interessades en la
cultura que, pel motiu que siga, no
volen sortir a la foto però sí participar
i fer número: tota pedra fa marge.
Així, si és com pensem, sempre en
condicional, retirem la panissola de
la setmana passada. Aquests
personatges incògnits no poden no
ser altres que el nostre alcalde i la
regidora de Cultura. Altrament no
podem comprendre com aquestes
dues persones no feren acte de
presència en cap acte. Això seria
absurd, veritat?

Aterratge forçós
Dimarts passat va fer un matí

d’eixos de boira dels que emprenyen
i molt. Uns tafaners que volien veure
de prop la plataforma de Castor van
intentar sortir volant pel cel de la
zona i es van haver d’acontentar de
mirar-ho des de baix. Segons
sembla va anar d’un pèl que no
estrenaren l’aerotuerto del abuelito. I
és que hi ha un tafaner que està
entestat a ser el primer que aterre a
la pista on ara campen conills i
bòlids de Formula 1... encara que
siga d’emergència! Un altre de més
assenyat no s’està de dir-li que la
pista no s'ha construït per a avions

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Aquesta setmana, molt ufanosos, han concedit la seua
panissola a tots aquells membres de l’equip de govern que no
van tindre la delicadesa –per urbanitat simplement- ni de
passar per la Festa per la Llengua que amb tant d’èxit es va
celebrar al nostre poble fa un parell de diumenges. Sí, se la
mereixien la panissola. La seua actuació denota moltes coses.
Menyspreu, falta de compromís amb la cultura de la terra,
bel•ligerància o autoodi. Ignorància fins i tot en alguns casos.
Però sobretot, i crega’m que em sap mal dir-ho, denota la seua
manca de qualitat personal. 

No es pense que en aquest Benicarló nostre no se’n poden
donar bona cosa de panissoles. D’aquelles panissoles
apegaloses que et punxen o se t’emboliquen als pèls de les
cames. Cada vegada em faig més mala persona. O cada
vegada passo més les formes. Qualsevol dia farà vint anys
que li escric i m’he anat fent gran. Dic això perquè penso que
per segons qui amb una panissola no n’hi ha prou. Trobo que
és massa políticament correcte concedir “panissoles”. Perquè
hi ha gent que es mereix no una panissola sinó, ai, directament
una merda. Sí, sí, com ho sent. I per mi fóra, a partir de la
setmana vinent la secció es diria “la carxofa i la merda”. A més,
la femta dóna molt més joc que la trista herba. Les formes,
densitats i pudors són tan diverses que es podria concretar
millor en cada cas. No, no vull posar exemples. No, vosté sap
que sóc educat. També cabria la possibilitat, per exemple,  de
“la carxofa i la potada” (molt apropiada per cert per aquests
dies passats de falles) i que també donaria el to adequat a la
secció. 

Més li’n diré. La gent és molt supersticiosa i, vosté sap com
es posarien de nerviosos alguns si cada setmana en comptes
d’una humil panissola se li llençara una ferma maledicció? Per
exemple: “Tant de bo a la regidora Tal li agarraren atacs de
singlot en el moment de parlar al ple de l’Ajuntament”. És suau
l’exemple, però vosté ja m’entén. 

De moment, mentre vosté no diga cap cosa al respecte,

seguirem conformant-nos amb la panissola que a més d’un se
li haurà enganxat als pèls de les castanyes i a més d’una als
de la cotorra. Quanta finor, eh? Volia dir-li que ara mateix se
m’acut un grapat de personatges que es mereixen més d’una
panissola. Sense menejar-me de la cadira. Panissoles per
tots. 

Per al pallasso que el dia que el Barcelona de futbol va
perdre contra l’Atlètic de Madrit va fer pintades per algunes
parets posant tot junt i sense solució de continuïtat “Puta
Farsa, hala Madrit. Moros no”. Un autèntic campeón. 

Per als “sepulcros blanqueados” que ara aquestes dates de
Setmana Santa sortiran a les processons amb el mateix fervor
i emoció que surten a la desfilada de la presentació de la seua
falla. 

Per a l’alcalde i la regidora d’Educació per no tindre la
personalitat (una altra cosa volia dir) d’explicar que actualment
Benicarló no necessita cap col•legi nou sinó que el que cal és
optimitzar recursos i adequar els instituts. 

Per als regidors del grup socialista de Benicarló que han
tolerat que els seus companys de partit de Vinaròs lliuraren a
un conseller un document reivindicant novament la
construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes al seu poble. I ni han
maulat. 

Per a als fallers i falleres que encara a hores d’ara no han
tingut temps de llevar una bona quantitat de blaveres i
estanqueres que van penjar pels carrers els dies de festa. No
és ja que ambdós ensenyes no em resulten en excés
simpàtiques sinó que l’oratge que deien a Canal 9 les ha anat
deteriorant i donen una sensació de deixadesa que ens
mereixem. 

Per a la superministra Fátima Báñez per prendre’ns a tots
per imbècils i atrevir-se a dir que “la economía española va
sobre ruedas”. Suposo que costa avall. I aquesta senyora va a
missa tots els dies?

Per a mi. Per ser tan pretensiós de pensar que estic en
condicions de dir que el que fan els altres no està bé... però és
que no està bé!

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

text EL LECTOR
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PGOU, restem d’on estem

Està clar que l’element imprescindible de l’ordenament
urbanístic de qualsevol ciutat és el seu Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU). I el nostre, que porta al voltant
de deu anys pegant voltes pels despatxos, tant tècnics com
burocràtics, està condemnat a seguir encara uns anys més
amb aquests pelegrinatge si algú no li fica remei.

L’alcalde ha dit ben clar que l’Associació de veïns de les
partides Riu, Surrac i Aigaudoliva, amb les seus pretensions
d’edificabilitat que tenien el suport institucional, són les
culpables que la conselleria haja tombat la seua aprovació.

Tot i les diferències ostensibles entre la conselleria i la
visió edificadora dels veïns és important, per no dir
necessari, arribar a un acord que intente satisfer la pretensió
d’ambdues parts.

Des del punt de vista veïnal pot semblar lògica la
pretensió de tenir una edificabilitat elevada ara bé, no ho és
menys, de lògica, la pretensió de Conselleria de
racionalitzar-la. Sobretot atenent a un aspecte important del
sector que es vol desenvolupar, el seu estat pràcticament
verge. I és que si tenim en compte l’estat de

desenvolupament urbanístic salvatge dels últims anys, i al
que ens ha abocat, sembla igualment lògic pensar que no
podem altra volta caure en el mateix parany de supeditar-lo
tot altra volta al totxo i a la seua especulació. I és ací on la
resposta de Conselleria sembla més assenyada i fora de
connotacions partidistes.

El que no veiem massa clar és el fet que, tot i considerar
les obres d’emergència de protecció del litoral com a molt
importants, sempre estiguem supeditats, tenint en compte
els anys que fa que aquesta zona es degrada i els anys que
porten reclamant els veïns, contràriament al que ha passat
amb altres  municipis costaners, al fet de si hi ha diners per
emprendre el definitiu pas d’executar les obres de
regeneració i protecció definitiva d’aquesta zona de la costa.

I és que sembla que siguem sempre la parenta pobra de
l’administració i ací és on un executiu local amb força, i amb
principis, ja fa temps que s’hauria d’haver plantat. Tal volta
per això estem on estem, no?
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Carxofa: al nostre amic i company Jordi Maura, i extensiu a la seua dona i família, pel nadó tan bonic
que han portat al món. Amb molta estima aquesta abraçada de part de tots els que fem La Veu.
Enhorabona... i ara a dormir poquet! Però val la pena!

Panissola: tot i que més que una panissola seria una recomanació panissolera, o una panissoleta, als
qui encenen els ciris a les processons i és queden damunt de les voreres, embrutant les entrades
d’algunes cases. No podrien encendre’ls, només, quan estan dins del seguici? 

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
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La Festa de la Llengua per la Ser
Curiositats de la vida, sense

voler, la Festa de la Llengua va sortir
a nivell estatal per la cadena Ser. I
és que els de la Rondalla de
Morella, previsors que són ells i per
si de cas, abans de vindre ací,
aprofitant l’antena de la Ser en un
dels seus programes, van preguntar
el temps que faria per aquesta zona
atès que havien d’actuar a casa
nostra. I els ho van deixar apanyadet
veient com va ser de bo el temps
que va fer fa dos diumenges. Els
tafaners ho podem dir, i els que van
gaudir de la festa també, que d’allí
vam sortir tots ben morenets. Per
cert, els de la Rondalla de Morella
molt bé, i els amfitrions
benicarlandos, Veniu a Cantar, igual.
Va ser una vesprada de tancament
de la Festa certament molt popular.
Això sí, sense els PoPulars que no
van voler anar-hi. Home, ells, anar a
defensar el valencià, estaríem bons!
Una altra cosa són las señas de
identidaz, d'això sí que en saben!
Bé, ni falta que feien. Tal volta
hagueren fet més nosa que una altra

cosa.

L’estranya parella
De tota manera, i continuant amb

el de dalt, hem tardat dues
setmanes en esbrinar la identitat de
dos individus que no van passar
desapercebuda als més vius. La
veritat és que encara ens podríem
equivocar, però tots els indicis ens
porten al mateix lloc. Recordeu
aquella parella tan estranya que va
assistir a tots, a tots, els actes que
es van organitzar amb motiu de la
Festa de la Llengua? Feu memòria:
un senyor amb ulleres de sol d'eixes

que tapen mitja cara, amb un bigotet
pintat, molt encertat, per cert, i un
barret ben ajustat. Ella també amb
ulleres grans i un mocador al cap a
l'estil europeu, que conste, molt
bonic per cert.

En un principi, al tercer dia
d'actes, va haver qui va pensar que
eren de la secreta. Res més lluny de
la realitat! No miraven la gent per a
poder identificar qui eren. No, ells
participaven escoltant ben atents a
tot el que es deia i passava. Llavors
qui eren aquella parella? Havien de
ser gent molt culta i motivada per
tots els temes relacionats amb la
qualitat de l'educació i la llengua del
País Valencià. Mira que hi hem
pegat voltes i no podem saber qui
eren. Els caràcters ens sonen però...

Al final hem tret una conclusió:
han de ser unes persones molt
importants i interessades en la
cultura que, pel motiu que siga, no
volen sortir a la foto però sí participar
i fer número: tota pedra fa marge.
Així, si és com pensem, sempre en
condicional, retirem la panissola de
la setmana passada. Aquests
personatges incògnits no poden no
ser altres que el nostre alcalde i la
regidora de Cultura. Altrament no
podem comprendre com aquestes
dues persones no feren acte de
presència en cap acte. Això seria
absurd, veritat?

Aterratge forçós
Dimarts passat va fer un matí

d’eixos de boira dels que emprenyen
i molt. Uns tafaners que volien veure
de prop la plataforma de Castor van
intentar sortir volant pel cel de la
zona i es van haver d’acontentar de
mirar-ho des de baix. Segons
sembla va anar d’un pèl que no
estrenaren l’aerotuerto del abuelito. I
és que hi ha un tafaner que està
entestat a ser el primer que aterre a
la pista on ara campen conills i
bòlids de Formula 1... encara que
siga d’emergència! Un altre de més
assenyat no s’està de dir-li que la
pista no s'ha construït per a avions

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Aquesta setmana, molt ufanosos, han concedit la seua
panissola a tots aquells membres de l’equip de govern que no
van tindre la delicadesa –per urbanitat simplement- ni de
passar per la Festa per la Llengua que amb tant d’èxit es va
celebrar al nostre poble fa un parell de diumenges. Sí, se la
mereixien la panissola. La seua actuació denota moltes coses.
Menyspreu, falta de compromís amb la cultura de la terra,
bel•ligerància o autoodi. Ignorància fins i tot en alguns casos.
Però sobretot, i crega’m que em sap mal dir-ho, denota la seua
manca de qualitat personal. 

No es pense que en aquest Benicarló nostre no se’n poden
donar bona cosa de panissoles. D’aquelles panissoles
apegaloses que et punxen o se t’emboliquen als pèls de les
cames. Cada vegada em faig més mala persona. O cada
vegada passo més les formes. Qualsevol dia farà vint anys
que li escric i m’he anat fent gran. Dic això perquè penso que
per segons qui amb una panissola no n’hi ha prou. Trobo que
és massa políticament correcte concedir “panissoles”. Perquè
hi ha gent que es mereix no una panissola sinó, ai, directament
una merda. Sí, sí, com ho sent. I per mi fóra, a partir de la
setmana vinent la secció es diria “la carxofa i la merda”. A més,
la femta dóna molt més joc que la trista herba. Les formes,
densitats i pudors són tan diverses que es podria concretar
millor en cada cas. No, no vull posar exemples. No, vosté sap
que sóc educat. També cabria la possibilitat, per exemple,  de
“la carxofa i la potada” (molt apropiada per cert per aquests
dies passats de falles) i que també donaria el to adequat a la
secció. 

Més li’n diré. La gent és molt supersticiosa i, vosté sap com
es posarien de nerviosos alguns si cada setmana en comptes
d’una humil panissola se li llençara una ferma maledicció? Per
exemple: “Tant de bo a la regidora Tal li agarraren atacs de
singlot en el moment de parlar al ple de l’Ajuntament”. És suau
l’exemple, però vosté ja m’entén. 

De moment, mentre vosté no diga cap cosa al respecte,

seguirem conformant-nos amb la panissola que a més d’un se
li haurà enganxat als pèls de les castanyes i a més d’una als
de la cotorra. Quanta finor, eh? Volia dir-li que ara mateix se
m’acut un grapat de personatges que es mereixen més d’una
panissola. Sense menejar-me de la cadira. Panissoles per
tots. 

Per al pallasso que el dia que el Barcelona de futbol va
perdre contra l’Atlètic de Madrit va fer pintades per algunes
parets posant tot junt i sense solució de continuïtat “Puta
Farsa, hala Madrit. Moros no”. Un autèntic campeón. 

Per als “sepulcros blanqueados” que ara aquestes dates de
Setmana Santa sortiran a les processons amb el mateix fervor
i emoció que surten a la desfilada de la presentació de la seua
falla. 

Per a l’alcalde i la regidora d’Educació per no tindre la
personalitat (una altra cosa volia dir) d’explicar que actualment
Benicarló no necessita cap col•legi nou sinó que el que cal és
optimitzar recursos i adequar els instituts. 

Per als regidors del grup socialista de Benicarló que han
tolerat que els seus companys de partit de Vinaròs lliuraren a
un conseller un document reivindicant novament la
construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes al seu poble. I ni han
maulat. 

Per a als fallers i falleres que encara a hores d’ara no han
tingut temps de llevar una bona quantitat de blaveres i
estanqueres que van penjar pels carrers els dies de festa. No
és ja que ambdós ensenyes no em resulten en excés
simpàtiques sinó que l’oratge que deien a Canal 9 les ha anat
deteriorant i donen una sensació de deixadesa que ens
mereixem. 

Per a la superministra Fátima Báñez per prendre’ns a tots
per imbècils i atrevir-se a dir que “la economía española va
sobre ruedas”. Suposo que costa avall. I aquesta senyora va a
missa tots els dies?

Per a mi. Per ser tan pretensiós de pensar que estic en
condicions de dir que el que fan els altres no està bé... però és
que no està bé!

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

text EL LECTOR



sinó per a les persones, ja es pot
anar desenganyant, que ell ho va
sentir de boca del mateix artífex de
l'aeroport el dia de la inauguració.
Bé, i també que és un bon
aparcament per autobusos, sobretot
quan el PP és dedica a passejar
agüelets cada vegada que hi ha
eleccions. Ja ho veu, per a les
persones. Segons tenim entès ja en
tenen preparada una, amb torrada
de carxofes inclosa, que pretén ser
la més llarga del món mai feta en un
aeroport sense avions. Diuen per
ràdio macuto si no serà el candidat
a les europees, Cañete, com a ex
d’agricultura, qui farà de registrador
de l’esdeveniment. Això sí, la carn...
se l’haurà de portar cadascú de
casa, que amb les llebres que cada
dos per tres salten per la pista i que
caça el falconer adscrit no s’hi pot
guisar res per si tenen la
mixomatosi aquella que els fa el cap
gros.

Castor a vista d'ocell
Segur que més d’un ja deu estar

pensant quina colla de troleros són
estos tafaners inventant-se tot això
d’anar a vore el Castor amb un
avionet. Doncs que sí que ens la
fotran? Doncs, sí! El que hem contat
és del tot cert i els tafaners us ho
podem demostrar fefaentment amb
imatges. I si no, mireu la que ací us
ensenyem de l’avionet de marres
amb la plataforma del projecte
Castor a la vista! Perquè vegeu que,
tot i que som una mica esbojarrats i
ens fiquem amb tothom, ningú pot
posar en dubte la nostra credibilitat.
Això sí, l’aterratge a l’aeropuerto del
abuelito, tot i l’encaparrament d’un
dels nostres, l'hem posposat per
més endavant no siga cas que algú
del Ministerio del Aire se’ns enfade i
després.... després ja no puguem
gaudir de les  vistes tan boniques
que hi ha quan ho veus tot des del
cel.

Gasos i sismes
Per cert, ja que estem parlant del

projecte Castor, diu que això del gas

prompte tornarà a moure. Que el
ministre Soria i Florentino, tot i que
estan una mica a la grenya, han
arribat a un acord... de gasos.
Nosaltres, que sempre ens fiquem
en la possibilitat més extrema, per si
de cas, ja hem falcat el llit i les
taules al terra no fóra cas que
tornàrem a tenir ball amb més
moviments sísmics. I mireu que a
nosaltres això del ball, patotes com
som, no ens va massa... però cal
assegurar-se. Recordeu aquella
cançó que deia “Me lo decía mi
abuelito, me lo decía mi papá, me lo
dijeron muchas veces pero lo

olvidaba siempre más”, que cantava
Paco Ibáñez? Doncs... I és que
mireu que fa temps que ens ho van
dir, que açò és Àfrica. Sí, abans ens
deien que Àfrica començava al
Pirineus... doncs sembla que ara
han baixat la frontera al Sénia. Com
ací ho permetem tot!

Fums al mercat
Un tafaner a qui les punxades de

ventre van fer córrer l’altre dia quan
estava a la plaça (que així és com
sempre s’ha conegut ací, abans de
les Oficines de Normalització
Lingüística, al que ara diuen “el

ve de la pàgina anterior
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L'Estació Nàutica Benicarló Peníscola
ha programat unes jornades de promoció
d'esports nàutics coincidint amb la
celebració de la Festa del Mar de maig. 

La cita tindrà lloc entre el 1 i el 4 de maig i
serà la primera festa del mar de l'any, ja que la
segona s'ha previst a cavall entre els mesos
d'agost i setembre. Les activitats nàutiques es
repartiran entre els dies 1 i 2 de maig i estan
dirigides a adults i xiquets majors de sis anys.
Totes aquestes activitats es portaran a terme
en les instal·lacions del port esportiu de
Benicarló, en contraposició amb les quals
s'organitzen durant la Festa del Mar d'agost-
setembre quan l'escenari escollit serà Peníscola. Entre els
esports nàutics que es promouran al llarg d'aquests dos dies
es troben els bateigs de vela, en els quals podran participar
entre 5 i 6 usuaris per embarcació (tant xiquets com adults) i
estaran sempre supervisats per un monitor. De la mateixa
manera, s'oferiran bateigs de rem/kayak, on els usuaris
estaran acompanyats d'una embarcació a motor que vetle per
la seguretat de l'activitat. I, finalment, també es portaran a

terme bateigs de paddle surf. Totes aquestes activitats es
desenvoluparan els dies 1 i 2 de maig entre les 10 i les 13h.,
si bé es podrien també oferir en horari de vesprada sempre
que haguera suficient demanda. Pel que fa als preus, s'ha
previst un preu popular de€/5 hora. L'excel·lent acollida que
van tenir les jornades de promoció dels esports nàutics
incloses en les últimes Festes del Mar ha fet que novament
s'haja optat per repetir experiència.

JORNADES DE PROMOCIÓ NÀUTICA

text REDACCIÓ

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Paula
Sánchez de León, va anunciar que enguany la Delegació del
Govern, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha engegat un
Pla Especial contra la venda ambulant il·legal, per a tota la
temporada turística "conscients de la problemàtica que
suposa per al comerç local la competència deslleial d'aquest
tipus de venda ambulant, coneguda com top-manta". Sánchez
de León que va presidir al costat del General de Zona de la
Guàrdia Civil, Fernando Santafé, una trobada amb
representants dels consistoris de Benicàssim, Oropesa,
Peñíscola, Alcalà de Xivert, Benicarló i Vinaròs, així com amb
comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Local
d'aquestes localitats, ha explicat que el pla "començarà en
Setmana Santa i finalitzarà el 30 de setembre, amb especial
intensificació del 17 al 28 d'abril i del 15 de juny al 15 de
setembre". Pel que fa a l'operativitat per a la seua engegada,
la delegada va subratllar que la Guàrdia Civil dotarà als
municipis turístics d'Unitats de Seguretat Ciutadana, Policia
Judicial i Equips d'Atenció a l'Immigrant (EDATI), per a "ajudar
i col·laborar amb la Policia Local".

A més, Sánchez de León ha indicat que la Guàrdia Civil
establirà serveis de prevenció, especialment en els passejos
marítims per a "evitar la presència de venedors il·legals", al
mateix temps que ha destacat que es mantindran reunions de

coordinació setmanals amb els Comandants de Lloc i els
respectius Caps de les Policies Locals per a "conèixer el detall
i la particularitat de cada localitat i analitzar i coordinar les
respostes d'acord a la problemàtica concreta de cada
municipi”. Finalment, la delegada va reiterar la importància de
la "col·laboració" i el "treball conjunt" amb les Policies Locals,
a les quals ha felicitat al costat dels membres de la Guàrdia
Civil per la "tasca d'investigació i prevenció prèvia que
realitzen i l'esforç que ocupen diàriament". El passat estiu la
Guàrdia Civil va realitzar, en la zona nord de Castelló, 24
intervencions contra la venda ambulant il·legal. Fruit
d'aquestes actuacions es van decomissar un total de 3.500
articles: 1.226 peces de vestir, 252 rellotges, 486 DVD's, 538
CD's, 811 ulleres de sol, 76 bosses i 38 joguets.

OPERATIU CONTRA ELS MANTEROS

text NATÀLIA�SANZ
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El passat dimarts dia 8 una nombrosa representació
dels alumnes de 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat de l'IES
Joan Coromines, acompanyats pels professors dels
departaments de Filosofia i d'Educació Visual i Plàstica,
van desplaçar-se a Castelló per gaudir de la mostra
7.000.000.000 a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló
(EACC). 

L'exposició la formaven un seguit d'instal·lacions
elaborades per artistes contemporanis amb l'objectiu de fer
reflexionar sobre diversos temes d'actualitat. Concretament, hi
havia muntatges al voltant de la superpoblació (d'aquí el títol
de 7.000.000.000, que és la població que s'estima que hi ha al
planeta), l'homofòbia, la distribució desigual de la riquesa, el
drama de la immigració, la crisi medioambiental, l'urbanisme
desmesurat i els efectes nocius de la contaminació.

Així mateix, la visita a la capital de la Plana va ser
aprofitada per visitar el Museu de Belles Arts de Castelló, on hi
ha actualment l'exposició temporal De Rubens a Van Dyck. La

pintura flamenca en la col·lecció Gerstenmaier. Es tracta d'una
mostra excepcional provinent d'una col·lecció privada de
pintura flamenca dels segles XV al XVIII. Finalment, també es
va poder gaudir dels altres espais que ofereix aquesta
infraestructura cultural castellonenca, on hi ha artesania,
ceràmica i obres d'altres formats d'artistes valencians.

ALUMNAT DE L'IES JOAN COROMINES A CASTELLÓ

text i foto IES�COROMINES

mercat”), va haver d’anar a parar als
seus serveis públics. I certament,
públics, ho eren ja que de manetes
a les portes no n'hi havia i allí podies
estar en exposició pública, que
també púbica, sense cap mena de
problema. Però al que anem, si
mireu la imatge que us ensenyem,
veureu que hi ha una mena de
revora on es veuen un fotimer de
marques de cigarretes. I ací era on
volíem anar a parar, no està prohibit
fumar en establiments públics,
inclosos els serveis, des de fa un
grapat d’anys? Doncs sembla que a
més d’un la pressa també li ve per
dalt i la nicotina fa que utilitze
aquest espai per frenar les seus
ànsies fumadores. A vore, si alguns
volen patir totes les malalties que
diuen que facilita el tabac... és cosa
seua, ara, que, a banda de saltar-se
la normativa, facen malbé el
mobiliari públic, doncs... ja no ens
sembla igual. I compte, que allò està

en un establiment de venda de
menjar! A vore, a l’entrada del carrer
poden fer-se totes les cigarretes que
vulguen però a dins... I se suposa
que hi ha algú que vigila que allò
estiga en condicions, no?

Cerades
Cada vegada que hi ha processó

amb ciris ja la tenim feta. Al dia
següent sembla que tinguéssem pel
poble una cursa de Formula 1 amb
tots els cotxes derrapant. La
grinyolada continuada és d’allò més

divertida... segons per a qui, atès
que els vianants que travessen els
carrers sempre es pensen que un
vehicle sense control està a punt
d’emportar-se’ls per endavant. I els
tafaners hem pensat si no seria bo
que després de la maquineta eixa
que passa darrere de la processó
amb els raspalls de ferro escampant
ací i allà tota la cera, “mientras pule
y da esplendor”, que diria l’anunci,
no seria bo també que passara la
brigada amb bona cosa de graneres
i replegara les restes acumulades

que la màquina no
s’emporta. És que
quan els operaris
van amb la pala
rascant ho
repleguen però
quan passa la
maquineta... les
revores es queden
que no en caben
més de pegots de
cera i altres tipus
de brossa! I si no,
encara podeu
passar per davant
del forn de
Montse, al final del
carrer d’Olivella, i
veureu el munt de
cera que hi ha
acumulada. Qui
més i qui menys ja
té preparat el
recipient per
escalfar-la i fer-se
un bon ciri reciclat
per a l'any que ve!

ve de la pàgina anterior

Dissabte 12 d'abril, una part de l'alumnat de 1r i 2n de
batxillerat de l'IES Joan Coromines va participar en la II
Olimpíada de Valencià, convocada per la Universitat Jaume I.

Els estudiants van pasar el matí, juntament amb participants
procendents d'altres centres de la província de Castelló,
ocupats en la realització d'una sèrie de proves relacionades
amb diferents aspectes de l'estudi de la llengua. L'experiència
va ser molt positiva; ara queda, només, esperar els resultats. 

L'IES JOAN COROMINES A LA II OLIMPÍADA DE VALENCIÀ

text i foto IES�COROMINES
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Una companyia de teatre mexicana ens explica i
recorda d’una manera poètica i punyent la tragèdia de
tantes i tantes persones d’arreu d’Amèrica que volen
superar el límit del mur que separa Mèxic de l’estat de
Texas. La companyia s’anomena –també de manera
poètica i punyent-  La Línea de la Sombra i l’espectacle
porta per títol “Amarillo”, tot fent referència al nom d’un
dels primers pobles que es troben a l’altra banda del mur,
en zona nor-americana. El plantejament de la peça teatral
no vol ser ni doctrinari ni teòric sinó que es limita a
presentar-nos l’ambient, les sensacions i les trajectòries
vitals dels qui decideixen emprendre l’arriscada aventura
per posar els peus en una esperada vida millor per a ells
i per a les seves famílies. Un tren que corre cap a la
frontera i que esdevé el propi mur que delimita els camins
i les expectatives, una vuitantena de bidons d’aigua que
representen el tresor més gran per evitar la deshidratació,
la sorra del desert que ho acaba impregnant tot, les
bosses negres de plàstic que contenen les quatre
pertinences abandonades sota el sol roent dels  qui  han
pagat amb la vida l’intent de viure amb més dignitat. I tot
plegat lligat amb una veu humana que sap barrejar
tonades populars amb sons profundíssims, quasi
tel·lúrics.  

Aquest és un teatre compromès, un teatre
compromès amb la societat perquè fa de l’escenari un
espai de vivències i de reflexions que no ens poden deixar
indiferents i, paral·lelament, un teatre compromès amb
l’estètica del llenguatge teatral perquè exploren  diversos
registres per crear una atmosfera, una tensió, una
identificació amb els protagonistes reals de la història.
Però no hi ha uns protagonistes definits perquè des d’un
bon començament  ens expliquen que allò que passa a

escena és una mostra del que viuen centenars de
persones, centenars i milers d’homes i dones de totes les
edats i de tots els països americans, que fan l’aposta
radical d’intentar creuar una línia ben clara que delimita
tantes coses. I que aquesta línia sovint desdibuixa la
pròpia identitat perquè el resultat és el fracàs, la pròpia
mort o un èxit poc dolç. 

No és un fet menor que una companyia crei un
espectacle que té per objectiu fer-nos pensar en una
realitat social de primera magnitud que té diverses
expressions arreu del planeta. Els murs que separen, que
volen marcar límits precisos  que pretenen impedir que
altres entrin  a un nivell de dignitat, de benestar, de drets
polítics que no els està permès. La indiferència davant
d’aquesta realitat o la justificació còmode de la necessitat
de fronteres que tallin el pas a les persones que busquen
esperances que ja han perdut quasi del tot és, com a
mínim, preocupant. Com també resulta molt preocupant
que una de les projeccions de fragments de documentals
sobre la zona –i que fan servir el mur com a pantalla-
pertany a un videojoc que corre per les xarxes
nordamericanes i que consisteix en eliminar –impedir-
que els  mexicans superin el mur. Qui n’elimina més té
més punts i guanya.  Potser el ministre de l’Interior
espanyol ha encarregat una  versió d’aquest edificant joc
amb bales de goma i africans que volen creuar l’estret de
Gibraltar.

Massa murs,encara, i massa interessos i polítiques
que volen fer d’aquests murs el símbol d’un món que
consolida i fa cada dia més gran les desigualtats socials.
Amb el mur de Berlín i el de Palestina ja hem après que
hi ha límits que costa molt i molt superar i encara més
enderrocar.  Però també és cert que obres de teatre com
“Amarillo” serveixen per fer gran la consciència i, tant com
sigui possible, són una gota més que ajuda a fer les
esquerdes necessàries que poc a poc vagin fent fràgils
els murs de la vergonya i de la incomprensió.

Superar límits

text JOAN�HERAS

Fronteres

L'alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, ha volgut reconèixer els vint
anys de treball de la companyia Teatro
de Guardia amb una recepció al seu
director, Josi Ganzemüller. La
companyia ha representat 28 muntatges
i ha captivat més de 40.000 espectadors
al llarg de la seua trajectòria.

El teatre amateur a Benicarló no seria el
mateix sense Teatro de Guardia, una
companyia que enguany celebra vint anys i
que al llarg de la seua intensa i extensa
trajectòria ha regalat moments inoblidables
als amants del teatre. L'alcalde, Marcelino
Domingo, ha volgut reconèixer l'esforç de
tants anys i ha felicitat, en nom de tota la
Corporació, el seu director i també un dels
fundadors de la companyia, el benicarlando Josi
Ganzenmüller. Domingo ha reconegut que l'aportació decisiva
de Teatro de Guardia a la vida cultural de Benicarló i ha animat
al seu director a continuar treballant pel teatre i per la cultura
a Benicarló. Ganzenmüller, agraït per l'homenatge de la
Corporació, ha repassat algunes de les anècdotes que ha
viscut la companyia al llarg d'aquests vint anys i ha donat les
gràcies a totes les persones que en un moment o altre han
format part de la història de la companyia. Ara, després de 28

muntatges, 150 representacions i més de 40.000 espectadors,
Teatro de Guardia ha preparat un musical per a commemorar
aquesta data tan assenyalada. Es tracta de Mamma Mia!, un
muntatge que comptarà amb la participació de quasi 40 actors
damunt de l'escenari i que es representarà durant els mesos
d'abril i maig a l'Auditori de Benicarló. El seu director ha
anunciat que totes les representacions estaran dedicades a la
figura d'Àngel Rodríguez de Mier, un dels fundadors de la
companyia, mort recentment.

L'Ajuntament homenatja Teatro de Guardia en el seu vinté aniversari

text i fotos REDACCIÓ
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Treballada victòria l'aconseguida pel sènior del Club
Bàsquet Benicarló davant el Baixens Berenguer Dalmau
per 69-63. 

Encara que segons el que poguera semblar a la pista la
diferència devia haver esat més, però en alguns compassos
del partit el conjunt benicarlando semblà anar-se del partit i
açò, davant un rival fort es pot pagar car. Afortunadament es
va saber reaccionar bé i sumar una nova victòria que deixa a
l'equip en la quarta posició. El pròxim partit serà en la pista del
Montcada, dins de dues setmanes.

Bàsquet: El CB Benicarló aconsegueix una treballada victòria

text i fotos VICENT�FERRER

La passada setmana els alumnes del Club de Tennis
Benicarló es van unir als seus companys de l'Escola de Tennis
Vinaròs, per anar a competir a Barcelona en el Nike Junior
Tour i un altre torneig disputat en el Club de Tennis Junior. En
ells s'estan obtenint uns bons resultats, atés que Jarmo Pérez
va estar prop de passar la fase prèvia del Nike, després de
guanyar la primera ronda, mentre que Iratxe i Gerard ja estan
en quadre final que es disputarà al llarg d'aquesta setmana. 

Pel que fa al torneig Junior tots els nostres jugadors,
Carlos, Jarmo, Uriel, Iratxe, Pablo i Gerard han passat les
primeres rondes i en el transcurs d'aquesta setmana
disputaran les següents buscant passar a les rondes finals.
Desitjar-los sort en aquesta gran experiència per a tots, ja que
jugant aquest tipus de tornejos els ajuda a seguir creixent i
aprenent en el món del tennis. 

Catval2014 

Reeixit cap de setmana pel que fa al torneig CATVAL del
Club de Tennis Serramar, doncs el dissabte, disputant-se els
quarts de final, el CT Benicarló va obtenir ple amb les victòries
de Rodrigo Maza, Quico Mateo, Eric Ripollés, Albert Alberich i
Roger Alberto. Va quedar per jugar el partit d'Ausias

Domenech que per motius aliens no va poder disputar-se. 
El diumenge, van repetir l'èxit doncs tant Samuel Giner,

Eric Ripollés (que va guanyar el dissabte), Esteban Van Camp
i Claudia Masip van guanyar els seus respectius partits
passant la majoria d'ells a semifinals. 

A causa de la festivitat de Setmana Santa, els partits
d'aquesta setmana estan ajornats i per tant les finals seran el
proper diumenge.

Joves tennistes de Benicarló i Vinaròs van participar en el Barcelona Nike Junior Tour

text i fotos VICENT�FERRER

Els menors de 30 anys que participen en el Pla Integral
d'Ocupació de Benicarló s'estan formant en matèries tan
diverses com la manipulació d'aliments, els riscos
laborals, la recerca activa d'ocupació o l’oratòria. 

També han conegut l'oferta formativa de Formació
Professional que s'ofereix a Benicarló. Des de fa dos mesos,
els participants estan assistint a cursos de formació per a
aconseguir el certificat de Manipulador d'Aliments, impartit pel
centre de Turisme de Castelló (CdT). També han participat de
les xarrades d'orientació formativa que han tingut lloc en el
Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló,
on els usuaris del PIO han rebut informació sobre l'oferta
formativa del centre, tant de la branca de Formació
Professional com de Formació Ocupacional. A més, ha tingut
lloc una edició del Curs bàsic de prevenció de riscos laborals,
impartit per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC),
dos tallers de oratoria i comunicació verbal i no verbal i altre

de recerca activa d'ocupació i FODA personal, impartits pel
centre de Formació l'Olivella. A més de totes aquestes accions
formatives, els tècnics del Pla d'Ocupació continuen visitant
empreses per a donar a conèixer el projecte i els seus usuaris
a les empreses de Benicarló i comarca.

Pla Integral d'Ocupació
text i foto REDACCIÓ

Els consumidors han augmentat les seues queixes
respecte a la telefonia mòbil en un 30%. A més, també ha
augmentat les reclamacions contra les grans superfícies de
distribució, tipus magatzems d'altres nacionalitats. Les
setenes jornades intercomarcals de consum d’OMICS, que es
van celebrar a Benicarló, van desvetlar entre unes altres
aquestes dades. Silvia Ordiñaga, Directora General de
Comerç i Consum, va sostenir que el passat any “es van
presentar 13.000 reclamacions en el nostre servei d'atenció al
ciutadà”. L'apartat més important ho concentren les queixes

“sobre telefonia mòbil i internet, encara
que també han augmentat molt les
reclamacions contra les entitats
bancàries”, en concret, aquestes últimes
concentren el 12% de les queixes dels
consumidors. Un altre dels apartats que
més reclamacions registren són el tèxtil o
productes dirigits als xiquets i els més
majors “dos dels sectors més fràgils de la
nostra societat”. El 8% van dirigides
contra “actuacions en grans superfícies
de distribució. “La major part de les
reclamacions pivoten sobre basars multi
preus, on vam trobar molts
incompliments de les normatives
vigents”. 

La falta d'etiquetatge correcte, és una
de les queixes més habituals i la que
provoca un major nombre de denúncies.
Ordiñaga va recordar que el passat any
es van realitzar 40.000 inspeccions en
les quals “de forma general, s'ha notat

una millora en la seguretat dels productes”. Només el 5% dels
productes revisats han desvetlat algun tipus de problema. La
directora de Consum va recordar que el seu departament
també treballa per la informació i formació dels consumidors i
és aqueix sentit va agrair el treball desenvolupat per les
oficines d'informació municipal. De totes elles, va destacar el
treball de les obertes en defensa de les situacions de risc
hipotecari “que és una situació molt dramàtica. Però s'estan
fent avanços i oferint alternatives”, va dir. Les jornades van
posar sobre la taula aquest tipus de problemàtiques a través
de diferents ponències.

AUGMENTEN LES QUEIXES PER TELEFONIA MÒBIL

text i foto REDACCIÓ
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Dissabte 12 i Diumenge 13, a la
piscina olímpica de Castelló, es va
disputar  un gran control en
piscina de 50 metres, que va
reunir a 279 nedadors de 20 clubs. 

L’equip benicarlando, dirigit per
Lucía Vicente i Myriam Martínez , va
presentar un total de 19 nedadors:
Maria García, Júlia Barrachina,
Gemma Labèrnia, Adrián Adell,
Javier Marzà, David Valdearcos,
Marc Vea, Salva Sorlí, Blanca Pérez,
Gemma Rillo, Ester Segura, Clàudia
Barrachina, Cristina García, Marta
Valdearcos, Alberto Añó, Bianca
Beer, Ariadna Coll, Irene Sorando i
Nerea Sorando.

Destacadíssima actuació de Marc
Vea (14 anys) que va batre el rècord
històric del club als 100 braça
aconseguint una nova mínima
nacional amb un temps de 1.13.87 M.  Per poques dècimes,
aquest nedador no va aconseguir també la nacional als 200
braça, on va fer la segona posició.

Important marca de la jove Júlia Barrachina (12 anys) que
es situa segona al rànquing històric del club a la prova dels
100 esquena, amb 1.15.50 M, a  menys de 3 dècimes de la
mínima nacional.

Cal destacar també les 2 victòries d’Irene Sorando, als 50
papallona i als 100 lliures i els tercers llocs de Nerea Sorando,
als 50 lliures i d’una sorprenent Clàudia Barrachina (14 anys)

als 100 braça, amb una gran marca de 1.23.76 M, demostrant,
altre cop, la seua polivalència en tots els estils.

En conjunt, va haver moltes millores de marques personals
i un grapat de mínimes autonòmiques que faran que, als
campionats d’estiu, el CNB tinga una representació
nombrosa. 

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB encara es pot

adquirir a la llibreria Grèvol de Benicarló.

CONTROL PROVINCIAL AMB MÍNIMA NACIONAL DE MARC VEA

text i foto CNB

El Sindicat de Policies i Bombers ha denunciat la falta
de seguretat en el terme rural de Benicarló. Ho ha
desvetllat el grup municipal socialista, qui va sol·licitar als
membres de l'organisme la seua opinió sobre l'increment
dels robatoris en el camp. Xaro Miralles, portaveu
socialista, va exposar que els consultats asseguren que
“en el període comprès entre el 10 i el 23 de març de 2014,
no es té constància per part d'aquesta Secció Sindical que
haguera membres de la Policia Rural de Benicarló
ocupant les seues funcions”. 

El sindicat assenyala que “el motiu d'aqueixa no presència
poguera ser que es trobaren de vacances els seus
components”. Miralles va lamentar aquestes afirmacions i es
pregunta “com es poden planificar els serveis, deixant dues
setmanes el camp sense Policia Rural, per què a tots els seus
membres se'ls autoritzen vacances?”. A més, contínua l'escrit:
“tampoc es té constància que haguera patrulles de torns
operatius que estigueren ocupant aquesta comesa”. El
Sindicat de Policia i Bombers assegura que “tots els sindicats
amb representació en Policia Local van presentar
conjuntament a aquest Departament una proposta a l'octubre
de l'any passat per a solucionar en part la manca de personal
tant en Rural, com en Trànsit. 

Aquesta proposta mai ha estat admesa”. Per contra,
asseguren, “lluny d'atendre les nostres peticions, han disposat
el dèbit d'hores d'alguns funcionaris per a realitzar controls de
Radar en els carrers”. Des del sindicat s'afirma que “entenem
que la seguretat en el camp és tan important com la seguretat
en el nucli urbà de Benicarló. Des de fa anys es disposa de
Policia Rural prestant un bon servei els seus integrants
motivat en la seua professionalitat, però lamentablement s'ha
demostrat que en ocasions aquest servei és inexistent o
insuficient”. Des del grup municipal socialista, van denunciar
que “en vint anys sols ha augmentat en dos membres la
Policia Rural, passant de dos policies als actuals quatre que
presten el servei”. Miralles va recordar que en la campanya
electoral del 2007, una de les promeses estrella del candidat
del PP, Marcelino Domingo va ser el garantir la seguretat en el
camp i en la ciutat augmentant la plantilla de Policies fins als
80 membres. “Avui, set anys després el número és de 52”, va
lamentar. Cal recordar que en la presentació de la memòria
anual de la Policia Local de Benicarló la passada setmana, el
Regidor de Governació Marcos Marzal va reconèixer
l'increment en els robatoris produïts en cases de camp. Aquest
increment, i els desgraciats fets succeïts durant el cap de
setmana de falles, en els quals un matrimoni de persones
majors va anar brutalment agredit en la seua casa en el camp,
van provocar manifestacions abocades des de diversos
àmbits, totes elles mostrant la seua preocupació per la
seguretat en el camp en particular però també per la seguretat
ciutadana en general.

DENUNCIEN LA FALTA D'EFECTIUS PER A VIGILAR EL CAMP

text i foto REDACCIÓ
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OBRES D’EMERGÈNCIA
Domingo va assegurar, a més, que els

treballs d'emergència que s'estan portant a
terme en l'actualitat tindran continuïtat amb
les obres integrals de protecció de la
costa. “Les obres de protecció del litoral
nord continuaran i si la situació econòmica
va a millor això, sens dubte, ens ajudarà.
La redacció del projecte de regeneració de
la platja i protecció de la costa va eixir ja a
licitació i quan s'acabe, si hi ha diners, es
podrà executar”, va indicar. Així mateix va
assegurar que “les actuacions efectuades
fins al moment estan quedant molt bé i fins
i tot els veïns van dir que ara s'estan
penedint” de l'oposició que en un primer
moment van posar a les obres. 

L’ajuntament de Benicarló va contractar el 2004 amb
l'empresa Territori i Ciutat els treballs de revisió del PGOU.
Al juliol del 2006 es van constituir una sèrie de taules de
treball moderades per experts que van servir per enriquir el
document de referència inicial redactat per l'empresa. Al
febrer del 2008, el ple aprovava sotmetre a informació
pública el document del concert previ. Després de la

recepció d'al·legacions i la seua incorporació al document, el
concert previ es va remetre als òrgans competents en
matèria d'ordenació autonòmica de l'administració
autonòmica per a la seua revisió i aprovació. Des d'aqueix
moment, la remissió d'informes no ha cessat i el consistori
es troba immers en un procés de revisió de diferents
paràmetres que va incloure en el document. I fa deu anys
que Benicarló té paralitzat el seu creixement urbanístic. 

ve de la pàgina anterior

Diumenge passat el Benicarló va empatar a casa contra
l'últim classificat. I què? El gol de l'empat va arribar d'una falta
que va llançar lo porter de l'equip del Puig ben avançat lo
temps de descompte. I què? Aquest gol, que va suposar
l'empat a tres, va ser desviat per un jugador local i va
descol•locar el nostre porter. I què? Com a conseqüència
d'aquest empat, algun que altre impresentable es va dedicar a
fer mofa i befa del resultat, inclús suggerint al nostre
entrenador que el que havia de fer és dedicar-se a unes altres
coses. Aquest element, que haguera pogut passar a al història
com "aquell que va fer desaparèixer el futbol a Benicarló", es
veu que no té una altra feina que tocar els collons a tort i a dret
intentant desestabilitzar una plantilla molt unida amb majoria
de gent del poble. Aquest personatge i tota la seua cort de
bufons aduladors i mesquins, estan vaticinant el proper
descens a la primera regional del nostre equip. Es veu que es
deuen reunir en una espècie de barreja d'aquelarre grotesc i
òpera bufa on cadascun treu de dins la seua pitjor fel per tal
d'ofendre i fer mal al seu enemic visceral: l'equip del seu
poble.

Potser algun dels pocs lectors d'aquesta pàgina estiguen
pensant que m'he begut l'enteniment, i que jo també veig
coses paregudes a les que veia aquell caudillo invicto que vam
tindre al llarg i ample de quaranta anys, i que deia allò del
contubernio judeomasónico marxista. No, amics, jo toco de
peus enterra i sé de què parlo. Justament per això em
pregunto si tota aquesta colla de voltors, que se'n van anar
sense que ningú els fes fora, no es podrien oblidar del nostre
club i deixar treballar a la gent amb tranquil•litat. Si se'n van
anar i van deixar el club abandonat, repeteixo, abandonat, ara
què busquen? No es podrien quedar a casa veient salsa rosa
o el Filiprim? Què no està bé, ja? És demanar massa que
siguen coherents amb allò que van fer quan es va acabar la
temporada passada? Quan s'abandona un vaixell de la
manera que ho van fer, el millor que poden fer és no acostar-

se a ell i deixar que els que s'han quedat amb la finalitat de
dur-lo a port puguen fer la seua feina sense que ningú els
pose mines al llarg de la seua travessia.

Per més voltes que li pego, no puc comprendre aquesta
actitud destructiva i tan carregada de males maneres i joc brut
soterrat. Ja vorem què passarà ara, en arribar l'assemblea de
socis i la convocatòria d'eleccions. Si hi ha una cosa ben clara,
és l'aposta per la gent de casa que està fent el cos tècnic
encapçalat per Beto. Sense anar més lluny, aquest diumenge
van sortit al camp un parell de jugadors de l'equip juvenil. Què
més volem? Al llarg de la temporada han tingut minuts una
altres jugadors d'aquest equip. Anem a vore: l'equip està
salvat i vam guanyar el partit més important de la temporada.
Si tenim en compte que ben entrat lo mes de juliol Benicarló
estava més prop de quedar-se sense equip de futbol que de
tindre'n, algú em pot explicar on està el fracàs? Algú em pot fer
comprendre que la temporada ha estat nefasta? Que no ha
estat una fita importantíssima el fet d'haver cancel•lat un deute
que s'arrossegava des de fa anys i que llastrava la economia
del club? On estaven tota questa colla de quintacolumnistes
quan l'equip anava bé? Amagats sota la seua fel? Ensumant
enveja? Ofegats per la seua mala bava? Ja està bé, home, ja
està bé! Per mi se'n poden anar tots a cagar a la via o perdre's
enmig de les muntanyes. Què és el que no comprenen? Que
la gent vol treballar amb tranquil•litat? Que no ens agrada a
ningú que ens toquen la fava mentre intentem fer les coses el
millor que podem?

L'amo m'ha dit que lo becari s'emprenyarà i que no voldrà
escriure més, que tenia la crònica feta i que s'ha estimat més
posar lo meu crit sord que l'itinerari sexual de la família Peris
en plena setmana de passió. A mi tant me fa. M'havia de
descarregar i he trobat aquest tribuna que m'ha ofert amb gran
generositat l'amo del libel. No cal dir que no he mirat contra qui
juguem diumenge de la setmana que ve. Tampoc no m'importa
molt. S'han aconseguit els objectius i això és el que importa.
Totes les altres coses que han pogut fer els filibusters i rifenys
del futbol local, me les passo entre anca i anca d'un dia de
budells revolts. He dit.  

I QUÈ?
text Paco Delcastillo/Rodolfo Serrano
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L’ordenament urbanístic benicarlando paralitzat
per culpa d'una associació veïnal.

Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, ha culpat
l’associació de veïns de les partides Riu, Surrac, i
Aiguadoliva del retard en l'aprovació del PGOU de la ciutat.
Les reclamacions dels propietaris de la costa nord volien fer
la major part de la zona urbanitzable, i així ho va traslladar el
govern municipal a la conselleria en el document remès per
a la seua aprovació. En l'actualitat la zona està considerada
com a rústica i és una de les menys urbanitzades del terme
municipal. El consistori ha donat suport en tot moment als
veïns en les seues reclamacions, però ara l'alcalde reconeix
que “si haguérem claudicat, sens dubte el PGOU estaria
més avançat, però no vam voler. Fins i tot potser ara
podríem estar en una fase de finalització del pla”. En aquest
sentit, cal recordar que al novembre de 2012, l'administració
autonòmica va rebutjar l'esborrany presentat per
l'ajuntament de Benicarló on s'arreplegaven les
reclamacions de l'associació de veïns, augmentant la quota

d'edificabilitat. L'administració autonòmica, no obstant això,
va requerir el consistori perquè la rebaixara, atenent que
s'ha de conjugar el creixement urbanístic d'aquest sector,
pràcticament verge, “amb qüestions com la zona dotacional
que exigeix la normativa o el parc litoral”.

ZONA ESTRATÈGICA
Pel que fa a les partides Ríu i Surrac, Conselleria es

mostrava favorable a considerar-les com sòl urbanitzable,
mentre que la partida d’Aiguadoliva passarà a ser zona
estratègica, en funció de les expectatives de futur que es
generen a Benicarló sobretot des d'un punt de vista turístic.
En aquesta línia d'actuacions marcades en l'últim full de ruta
per part de la conselleria, l'alcalde de Benicarló ha recordat
que l'objectiu del govern municipal és aconseguir allotjar en
aqueixa àrea una zona d'interès turístic estratègic. Un dels
primers passos es va donar fa dos mesos amb l'aprovació
pel plenari de la instal·lació d'un càmping de caravanes en la
partida Aiguadoliva durant 10 anys. Cal tenir en compte a
més que conselleria va dissenyar un parc litoral per a
aquesta zona, per al qual cal reservar els corresponents
terrenys. 

text REDACCIÓ

ALTRA VOLTA ENDARRERIT EL PGOU BENICARLANDO

Diversos ciclistes del Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló han participat enguany en la Trotamons 2014
disputada a Fraga (Osca), amb quasi 200 participants i
aconseguint molt bons resultats i amb l'inesperat podi d'Elena
Remolina en la seua primera participació en una marxa de
BTT. Aquests van ser els resultats dels benicarlandos: 

Ruta llarga masculina:
16é Juan Antonio Balaguer Albamonte, 3.34.25
24é José Antonio Salvador Gago, 3,39.11

36é David León Chau, 3.46.20
40é José Vicente Cuartero Zaragozá, 3.46.25
45é Marcos Roca Lores, 3.52.11
53é Francisco Gargallo Allepuz, 3.53.48
73é Mateo Mira Romero, 4.01.30
104é Iván León Chau, 4.13.19
138é Vicente Delshorts Fibla, 4.30.35

Ruta curta masculina:
13é Carlos Batiste Peñaranda, 2.17.16

Ruta curta femenina:
2a Elena Remolina Arrufat, 2.32.41

Ciclistes benicarlandos participaren en la Trotamons 2014 de Fraga 
on Elena Remolina fou segona

text i foto VICENT�FERRER

El 37% dels benicarlandos practica esport amb regularitat.
La dada equipara la pràctica esportiva en la ciutat amb la
mitjana nacional i s'ha obtingut després de l'ambiciós treball
realitzat des de la regidoria d'Esports. L'Estudi de Tendències
Esportives aborda també la full de ruta de les fases que
comprèn el desenvolupament del Pla Estratègic Municipal
d'Esports i les futures necessitats esportives del municipi a
tots els nivells. Per a això, s'ha dissenyat un cicle de Taules
Sectorials, en les quals s'exposaran els diferents agents de la
comunitat esportiva les dades obtingudes, objectius de futur,
etc. En aquestes taules sectorials es convidarà a participar a
les AMPAS, professorat d'Educació Física, clubs esportius,
usuaris d'instal·lacions, o grups polítics. Amb el resultat

d'aquestes taules de treball, es consensuarà el document final
que serà presentat al Consell Municipal d'Esports i diferents
comissions municipals per a la seua aprovació definitiva. 

Cal tenir en compte que en la ciutat existeixen nombroses
associacions esportives i que són milers els quals practiquen
esport en les nombroses instal·lacions que existeixen en la
ciutat. L'objectiu final de l'àrea d'Esports, és el de planificar a
3-4 anys vista el futur de l'esport benicarlando, partint de les
demandes i necessitats ciutadanes. Per a la realització de
l'estudi, es va prendre com univers la població benicarlanda
(27.394 habitants), amb una mostra de quasi 1.000 persones.
El nivell de confiança de l'enquesta és del 95,5 %. L'estudi
d'hàbits i tendències esportives de Benicarló s'han enfocat en
les franges d'edat 15-75 anys per a poder establir
comparatives amb els mateixos estudis que a nivell nacional
realitza el Consell Superior d'Esports cada 5 anys.

BENICARLÓ DISSENYA EL SEU FUTUR ESPORTIU

text i foto NATÀLIA�SANZ
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El passat dia 13 es va celebrar amb un
indiscutible éxit una Gala Benèfica
organitzada per SOScan, El Refugi. 

El públic, que va omplir l’auditori municipal, va
gaudir d’aquesta gala, que  va ser presentada per
Salvador Orero Soriano i va comptar amb la
participació de Dj Nira, Mentha Ropa
infantil/juvenil, Triat Esport, Cor de Festa, Esports
Arín, Dansa Viva, Gentsana, Grup de Teatre
l'Escenari i Muevelo, Mabel. Tots completaren un
magnífic espectacle que va culminar amb la visita
de alguns dels estimats gossets del refugi.

GALA BENÈFICA DE SOSCAN, EL REFUGI

text REDACCIÓ




