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Desprès d´un partit trepidant i de molts de nervis, al camp
del Juvelama de Castelló amb un resultat molt igualat (6-7), els

menuts i grans jugadors del Benjamí “A” del Benicarló Base
Futbol es proclamaven matemàticament campions de lliga a
falta d’una jornada per concloure el campionat. L´equip està
entrenat per Pipo i Guillem.

Futbol Base: El Benjamí A es va proclamar campió el camp del Juvelama de Castelló

text i foto VICENT�FERRER

Els equips del Benicarló Base Futbol segueixen sumant
èxits en els tornejos de Setmana Santa. 

En el torneig Futbol Base Vinaròs, el Pre Benjamí A va
guanyar la final en derrotar al Vila-real per 6-0. 

En la final del torneig Marina d’Or Cup per a benjamins, el
Benjamí A del Benicarló BF va guanyar la final al CD Elipa per
un contundent 5-0.

Els benjamins i prebenjamins guanyen els tornejos disputats a Oropesa i Vinaròs

text i foto VICENT�FERRER
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L'ajuntament de Benicarló ha iniciat els tràmits per
adaptar el mercat municipal a la nova normativa de
gestió. Ara, seran els propis comerciants els que
gestionen el servei, encara que l'ajuntament “té voluntat
de mantenir aquest servei pel ciutadà”. 

És per aquesta raó que María Ortiz, regidora de Comerç,
ha iniciat una ronda de contactes amb l'associació de
venedors amb l'objectiu d'obrir les portes a un canvi de
titularitat progressiu. “Es tracta de veure quins serveis i
gestions poden anar assumint ells”, va explicar. I és que el
consistori “no té ja cap obligació de tenir un mercat municipal
ni de mantenir-lo”, segons indiquen les noves normatives en
la matèria. El de Benicarló, de moment, és gestionat de
forma plena per l'ajuntament malgrat tenir una activa
associació de venedors “molt implicats en la vida comercial
de la ciutat” i amb ganes de portar endavant el servei. “Ja
hem començat una ronda de contactes per parlar amb ells.
Estan disposats a començar a mirar temes i estudiar les
diferents propostes”, va dir Ortiz. La regidora va puntualitzar

que el procés de privatització del mercat municipal “es
realitzarà sempre de la mà de l'ajuntament, amb els tècnics
de la casa assessorant-los”. 

CANVI EN LA GESTIÓ DE SERVEIS
El canvi del model de gestió suposa que “alguns serveis

els haurien de gestionar ells directament”. Així, la gestió dels
residus o la neteja, entre uns altres, haurien de ser portats
de forma directa pels propis venedors del mercat. Ortiz va
recordar que “ells tenen capacitat suficient per a portar
endavant aqueix servei. A més, també serà bo perquè
servirà perquè se n’adonen de com de complicat i car és,...
per exemple, el tema de la neteja”. Ortiz va anunciar que el
procés de canvi de gestió “es farà poc a poc, de forma
progressiva, una vegada s'estudien totes les possibilitats.
Els comerciants estan molt implicats i posen molt de la seua
part”. De moment, ja han assumit la gestió dels serveis
publicitaris i les campanyes de dinamització de les
instal·lacions. 

Recordar que la construcció del mercat  va finalitzar en
1960 i es va inaugurar el 20 d'agost d'aqueix mateix any. El
Mercat Central, amb una sala de vendes de 1431 m2 de

text REDACCIÓ

BENICARLÓ PRIVATITZARÀ EL SEU MERCAT MUNICIPAL

Les competicions de bàsquet
estan ja a la recta final de la
temporada, després de la qual
caldrà passar comptes per veure si
cada equip ha rendit l'esperat i
poder polir defectes en la següent. 

Així, comencem, amb el partit
entretingut de l'equip sènior davant el
Berenguer Dalmau, en el qual el millor
joc del Benicarló es va traduir en una
còmoda victòria, malgrat no ser molt
àmplia, atés que sempre van estar per
davant en el marcador, i es va saber
que fer a cada moment no donant opció
al rival. El pròxim partit a Montcada
tancara una temporada que podria
haver estat millor tot i haver obtingut la
quarta plaça. Marcador final 69-63. 

Primera part igualada en la que el
júnior del Benicarló va anar per davant
en diverses ocasions, arribant-se al
descans amb empat a 25. En el tercer
quart pèssim començament encaixant
un parcial de 0-14, que va determinar la
sort del partit amb un Paterna que
necessitava la victòria per a jugar la
fase d'ascens i un Benicarló que es va
quedar sense gasolina. Al final 41-67. 

Bon partit el jugat pel júnior femení a
València davant el Maristas, que va
anar per davant en els tres primeres
quarts amb avantatges de fins a 10
punts, però les faltes personals, el poc
encert en els tirs lliures 11-33, unit al
cansament al no tenir més efectius va
decidir el resultat final. Es va competir i
va lluitar, per la qual cosa l'evolució de
l'equip aquesta temporada cal
qualificar-la de molt positiva. Resultat
final 56-46. 

El cadet masculí va jugar a Borriana un bon partit, dominat
amb claredat des de principi, amb una excel·lent defensa i una
notable actitud que va posar de manifest l'evolució d'aquest
equip que ha anat a més de forma clara, una millora que
permet veure el futur amb optimisme si se segueix treballant
en aquesta línia. Al final 27-63. 

Victòria còmoda del cadet femení davant l'Onda, en la qual
totes les jugadores van aportar el millor. Cal estar satisfets pel
partit realitzat i a seguir treballant amb ganes i il·lusió. Felicitar
a l'equip és el que toca per la seua actitud. Marcador 64-29 

Notable la millorança aconseguida per l'aleví masculí i clara
victòria davant el Vila-real Blanco per 44-32. Aquest equip que

ha anat evolucionant a positiu, s'ha aconseguit la segona
plaça en la categoria gràcies al treball i actitud de tot l'equip,
tot i haver tingut una temporada complicada, el compromís de
tècnics i jugadors ha estat positiu, cal l'enhorabona pel
demostrat i aconseguit. 

Malgrat tractar-se d'un amistós les alevins benicarlandas
van eixir amb molta intensitat en la pista del Morella, barallant-
se per totes les pilotes i açò va permetre arribar al descans
amb sols cinc punts de diferència, en la segona part el
cansament i el superior nivell del rival van marcar la
diferència. Cal seguir treballant per a evolucionar a millor.
Resultat 42-19.

En general bons resultats dels equips del Club Bàsquet Benicarló 
el cap de setmana passat

text i foto VICENT�FERRER
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superfície, que acull prop de 40 parades, ofereix als seus
clients tot tipus de productes frescos. L'edifici està dotat de
portes automàtiques en tots els seus accessos i un sistema
de climatització i aïllament tèrmic per a fer més còmoda la
compra als clients que trien el Mercat per omplir el seu
rebost amb el productes alimentaris de la millor qualitat. Pel
que fa als aparcaments, igual que el carrer Pius XII, la Plaça
del Mercat compta amb estacionament en rotació horària, i
es troba a escassos 200 metres de l'aparcament subterrani
de la Plaça Constitució, per a facilitar l'accés dels
compradors.

MODEL ESTATAL
El model de gestió privat és comú a la resta de l’estat

espanyol. Són molts els mercats municipals que ara
treballen gestionats en mans privades, pels propis venedors.
En el cas del País Valencià, la Generalitat Valenciana ha
posat en marxa els “Mercats Excel·lents”, que  té per
objectiu implantar en els mercats municipals de la Comunitat
Valenciana sistemes innovadors de gestió basats en criteris
de qualitat i fiabilitat, sustentats mitjançant eines
informàtiques avançades i reconeixements oficials. Per a
poder portar a terme aquesta adequació dels mercats de la
Comunitat, la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç ha
engegat un Pla de Millora dels Mercats Municipals, així com
un Programa de Modernització de Mercats destinat a

subvencionar els projectes que les administracions desitgen
desenvolupar en els seus mercats. Amb tot això es pretén
millorar la competitivitat de les PYMES que operen en el
recinte dels mercats municipals, augmentar la confiança dels
clients captant la seua fidelitat, afavorir l'atracció de nous
consumidors i crear una marca específica com és el segell
de Mercat “Excel·lent”, que distingisca els mercats que
implanten i mantinguen aquest model de gestió.

ve de la pàgina anterior

Nota de l'amo: Aquesta és la crònica que hauria d'haver
sortit publicada la setmana passada, que és la que va escriure
Vicent T. Peris. He de reconèixer que va arribar a la redacció
amb temps més que suficient per a ser publicada. Però en
l'últim moment vaig decidir que volia una cosa més formal,
més adequada a la mala ratxa de resultats del Benicarló i vaig
optar per encomanar la feina als antics col•laboradors. També
vaig pensar que potser amb les dates que ens venien al
damunt seria millor no arriscar donada la frivolitat que conté
una part important de la vida de la família Peris. I no em vaig
equivocar.

SETMANA DE PASSIÓ

Lo diumenge es presentava magnífic. Excel•lent dia de per
a celebrar la palma. Bé, la palma, l'olivera i el llorer. Perquè de
tot es va vore a les processons que es van contemplar al
nostre poble. Com sempre, la gent molt integrada i devota,
entenent molt bé el significat dels actes religiosos que tenen
lloc al nostre poble. Jo, com a gran benicarlando que soc,
m'he agafat al peu de la lletra això de l'accent religiós. I si
nosaltres som un poble religiós  jo també ho soc, i el papa i la
Margot no es queden curts. La mama no cal dir-ho, que ella
prega per nosaltres per tal de completar el mínim d'oracions
que calen per tal d'entrar al cel per la porta gran, sense que
Sant Pere ens pose traves. Efectivament, vam anar a les
processons. Cadascun a una d'elles. Ara mateix no descriuré
la magnífica palma que portava la Margot a la processó que
vam compartir i que ens va tocar al sorteig que va fer la mama.

Però anem al gra. Després d'un bon dinar de Diumenge de
Rams, vaig emprendre tot solet lo camí cap al Municipal Pitxi

Alonso. Jugàvem contra el darrer classificat, i tot indicava que
la victòria seria nostra sense dificultats. Ni el papa ni la Margot
van pujar. Realment no sé quins van ser els motius i la Margot,
en acomiadar-se em va dir a l'orella "papà gineroso". 

Va començar lo partit. Els forasters no van demostrar en
cap moment el lloc que ocupaven a la classificació. Vull
recordar que va ser contra aquest equip que els nostres van
agafar aquella ratxa tan dolenta que ens ha portat a
aconseguir molt pocs punts en molts de partits. Total i
resumint, que un partit que teníem a la butxaca amb un clar i
contundent tres a un, ens el van empatar. I com! La darrera
jugada del partit, ben entrat el temps afegit, va ser una falta
llançada pel porter visitant perquè els altres deu jugadors se
n'havien anat a rematar en busca de l'empat. Quina decepció!
Quin despago! No ens mereixíem aquest resultat, però es veu
que la sort ens ha girat la cara i ara tenim vetades les victòries.
En fi, què farem?

Em vaig posar de tal mal humor, que no tenia ganes de fer
la crònica del partit. Cada vegada entenc menys això del
futbol. Els equips que volen jugar bé, són derrotats pels que es
dediquen a practicar un joc destructiu i de barriada, joc dur en
defensa i mig camp i esperar l'errada del que vol jugar a futbol.
Un parell de contraatacs i tres punts al sac. És una vergonya,
però és així com es juga actualment. La meua opinió és que
els entrenadors veuen massa televisió.

Però en arribar a casa, em va canviar l'humor perquè me
n'anava a començar oficialment la setmana de passió. La
imprescindible processó de baixada, amb la imprescindible
corporació municipal deixant ben palesa la imprescindible
separació entre església i estat i la constatació de
l'aconfessionalitat que proclama la tan imprescindible
constitució de mil nou cents setanta-vuit. Només acabar, me'n
vaig tornar a casa a fer una posada a punt del meu
instrumental de percussió: un bombo i dos tabals que sonaran
i ressonaran a llarg de tota la setmana que comença. A la
Margot li he aconseguit una vesta de caputxí perquè diu que
la il•lusió de la seua vida és sortir de ciutadana anònima,
sense que cap home la mire. Només diré que quan vam anar
a parlar amb l'encarregat de la confraria se la va mirar de dalt
baix i, amb un somriure picardiós li'n va donar una tres talles
més menuda. "Ay, es que no me queda dinguna más". Me
penso que sortirem al telediario.

Ja li he dit al senyor director gerent que la setmana que ve
que me done festa. Jo visc aquests dies de passió amb molta
intensitat i molta devoció i molt concentrat en tot allò que faig.
Quina setmana m'espera...

SETMANA DE PASSIÓ

text VICENT T. PERIS
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LOCAL OPINIÓ/ ESPORTS

La temporada d'esports nàutics ha
donat el tret d'eixida, amb la celebració
de diversos batejos de busseig en
piscina, concretament les sessions
han tingut lloc en la piscina del Gran
Hotel Peníscola i han anat a càrrec de
l'empresa Barracuda Buceo. Tant el
Gran Hotel com Barracuda Buceo són
empreses associades a l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola i és que la
iniciativa s'emmarca en el pla
d'accions que s'ha traçat aquesta
entitat per impulsar els esports nàutics
en les localitats de Benicarló i
Peníscola. 

L'afluència de turistes va permetre que
aquestes pasqües pogueren
desenvolupar-se fins a dues sessions de
baptismes de busseig en piscina en un sol matí i de forma
consecutiva. La jornada va incloure un brífing inicial perquè
els participants pogueren familiaritzar-se amb l'equip i les
normes bàsiques de seguretat d'aquest esport; ja dins de
l'aigua, l'usuari va estar acompanyat en cada instant per un
instructor. L'objectiu era que poguera gaudir d'una immersió
amb l'equip complet de busseig, aprendre les tècniques
bàsiques i per descomptat, en última instància, sentir-se com
ho fa un submarinista experimentat des del primer moment. 

Els participants van gaudir d'una atenció personalitzada i
s’ho van passar tan ben que ja estan desitjant realitzar la
segona fase del baptisme, la que es desenvolupa en el mar,
una segona etapa que de moment es realitza en Alcossebre,
encara que aquest mes de maig se celebrarà ja en les
instal·lacions de Peníscola. 

La presa de contacte amb el busseig en el marc d'una
piscina suposa un primer pas a viure l'experiència en el mar i
a aconseguir en el futur l'obtenció del títol d'Open Water Diver.

Arranca la temporada de busseig de l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola

text i fotos VICENT�FERRER

L'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha presentat el
programa de la Festa del Mar que tindrà lloc entre l’1 i el
4 de maig. La festa compta una vegada més amb la
col·laboració dels ajuntaments d'ambdues ciutats i del Pla
de Competitivitat Turística. L'edil de Turisme ha destacat
la “gran aposta” dels consistoris per l'Estació Nàutica i la
consolidació de Benicarló i Peníscola com destinació
nàutica. 

Una oferta que pretén “posar a l'abast de tot el món els
recursos i facilitats per a la pràctica de l'esport nàutic i tot a un
preu accessible”. En aquest sentit, Ortiz va remarcar que
“l'esport nàutic no és car i a més conta amb el respatler d'un
gran nombre d'empresaris turístics”. La de maig serà la
primera Festa del Mar de l'any, organitzada per la ENBP, i
tindrà en la promoció dels esports nàutics el seu argument
més destacat. L'entitat ha organitzat per als dies 1 i 2 de maig
unes jornades que permetran als participants familiaritzar-se
amb les nocions bàsiques d'alguns esports nàutics com és el
cas de la vela lleugera amb bateigs  de mar i on s'intentarà
que els participants coneguen l'embarcació, el vent i les
nocions bàsiques de l'esport de la vela. També s'oferiran
batejos de kayak o piragüisme, de paddle surf i de busseig.
Així, “els usuaris podran gaudir d'una hora per només 5 euros,
mentre que en el cas del busseig, el preu serà de 10 euros”,
ha indicat Manuel Simó. Cal ressaltar que per aquesta ocasió
s'han establit preus molt inferiors als que habitualment es
marquen amb la finalitat de facilitar l'impuls i el coneixement
d'aquestes pràctiques. L'objectiu de la Festa del Mar és

promocionar l'esport nàutic i és que tal com ha recordat
Kersting, la festa “suposarà el tret d'eixida per a la realització
d'activitats nàutiques amb les escoles de la ciutat”. No
debades el treball de la mà dels consistoris de Benicarló i
Peníscola persegueix que “els xiquets es convertisquen en
afeccionats a l'activitat nàutica”. “L'esport nàutic cal provar-lo,
tot el món que ho fa acaba repetint perquè és una experiència
que atrapa”, ha apuntat el director de l'Escola de Vela de
Benicarló. Les activitats es portaran a terme en les
instal·lacions del port esportiu de Benicarló, excepte el bateig
de busseig que es desenvoluparà en la piscina del Gran Hotel
Peníscola i serà únicament el dijous 1 de maig. D'altra banda,
paral·lelament a aquestes jornades s'han organitzat unes
activitats paral·leles per a la resta del cap de setmana, és el
cas del divendres dia 2 amb una vesprada de conferències en
el Magatzem de la Mar de Benicarló. La cita s'aprofitarà per a
presentar el pla d'accions de l'entitat per a enguany, a més del
Ral·li dels parcs naturals. Així mateix, s'impartirà una xarrada
sobre les assegurances en les embarcacions d'esbarjo, les
inspeccions i la seguretat en les activitats nàutiques i finalment
es donarà a conèixer el conveni subscrit amb el Club Nàutic
de Saragossa que de moment ja ha permès l'organització del
open de motos nàutiques que es desenvoluparà el dissabte 3
de maig de les 11 a les 14, i que ”se celebrarà entre el port
esportiu i la ratlla del terme, just davant de la Caracola”.
L'oferta nàutica es completarà amb la segona prova de la lliga
Club de Mar, una regata social Festa del Mar que suposarà el
tancamnet final a la programació. En aquest sentit, el circuit
començarà a les 15h del dissabte i conclourà el diumenge al
voltant de les 14h. Els fullets promocionals de la Festa del Mar
de maig seran sufragats pel pla de Competitivitat Turística.

FESTA DEL MAR PER DONAR LA BENVINGUDA A L’ESTIU

text i foto REDACCIÓ

El tema del transport adaptat s’arrastra des de fa anys. En
aquest moment l’ajuntament disposa d’una furgoneta petita
compartida entre OACSE i Afanies que és del tot insuficient
per la demanda existent. Els serveis que ofereix en l’actualitat
entre altres són el trasllat diari al Centre de Dia 9 d’Octubre,
les sortides dels usuaris del centre de dia i residencia El Collet
o les sortides dels usuaris d’Afanies. Un vehicle més gran amb
capacitat per quatre cadires és una necessitat evident que fa
molt de temps que el PSPV reclama a l’equip de govern.

Al plenari de l’Ajuntament de maig de 2012 vam reclamar la
furgoneta com una prioritat amb una ampliació de servei
consistent en un servei municipal adaptat que també podria fer
trasllats de gent gran, discapacitats veïns de Benicarló que no
foren usuaris de l’OACSE, sortides esportives per a persones
de mobilitat reduïda, etc.

La resposta que ens van donar va ser que en els
pressupostos d’aquell any ja estava demanada i que s’havien
incorporat dos vies de subvencions per assegurar-ho, donant
per fet que a final d’any es disposaria del nou vehicle.

Dos anys després, formulada la pregunta al ple de febrer, la
resposta que dóna la regidora Sarah Vallés un mes després,
és que les subvencions (les de 2012, de la Conselleria del seu
propi partit) no han arribat i que en l’actualitat les
subvenciones d’equipament han desaparegut per culpa de les
retallades (del seu propi partit).

En 2013 existia consignació però no es va comprar al
canviar els criteris del vehicle a comprar.

Finalment la consignació està operativa per 2014, es pensa
fer una modificació pressupostaria i es comprarà el vehicle
“quan estiga”, però sense precisar quan per que “les coses
tarden lo que tarden”.

Resumint, tenint en compte que era segura l’arribada del
transport adaptat en 2012, any en que teníem dos peticions de
subvencions per tal motiu, teníem els diners pel mateix vehicle
al 2013 i encara els tenim al 2014, si encara Benicarló no té
un vehicle i un servei de transport adaptat com es mereix, és
únicament pel desinterès i la falta de treball al llarg d’este
temps de la regidora de Benestar Social.Des del PSPV de
Benicarló demanem una data concreta per fer realitat aquesta
inversió, de la que serem els primers en alegrar-mos, encara
que tinguem que lamentar tot el temps perdut.

TRANSPORT ADAPTAT

text Filo Agut, Grup Municipal PSPV Benicarló
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OPINIÓ LOCAL

BREUS

POLP
La Guàrdia Civil ha confiscat a dues persones 120

quilograms de polp en el port de Benicarló. L'actuació de la
Guàrdia Civil es va iniciar per part del Servei de Protecció de
la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Vinaròs, quan es trobaven
realitzant servei de vigilància del port pesquer de Benicarló, i
van observar que una embarcació pesquera, després de
realitzar la maniobra d'amarre, va procedir a l'extracció de tres
bidons, que van ser introduïts ràpidament en una furgoneta.
Davant tal circumstància els guàrdies civils van procedir a la
identificació dels dos ocupants del vehicle, trobant en l'interior
del vehicle tres recipients que contenien en el seu interior 120
quilograms de polp. Per aquesta raó els agents van procedir a
efectuar les corresponents actes de confiscació, per haver
infringit la Llei de Pesca de la Comunitat Valenciana i a l'Ordre
de Vedas sobre aquests cefalòpodes. Amb posterioritat, els
polps que van ser intervinguts, es van lliurar en un centre
benèfic de la localitat.

BOXES
L'Ajuntament de Benicarló ha programat per als mesos

d'abril i maig vuit boxes que se centraran en la generació
d'ocupació i autoocupació. Adquirir habilitats i utilitzar eines
per a aconseguir l'èxit professional i empresarial seran els
principals objectius dels tallers. Sota el títol genèric
«Generació d'ocupació i autoocupació en el nou món», la
Regidoria de Promoció Econòmica ha preparat aquests tallers
pensats per a orientar a les persones aturades sobre com han
de gestionar la seua activitat professional i empresarial per a
aconseguir bons resultats. La bona experiència dels boxes
que es van programar l'any passat ha fet que el nombre de

tallers s'haja doblat i han passat a organitzar-se vuit sessions
més dinàmiques i més participatives que comptaran amb
professors especialitzats en cadascun dels àmbits que es
tractaran. Els boxes començaran el 26 d'abril amb una sessió
sobre l'escenari econòmic actual i continuaran els dies 3, 10,
17, 24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny, amb temàtiques tan
diverses com les estratègies empresarials, el màrqueting, la
identitat corporativa i la comunicació o les xarxes socials. Les
sessions tindran lloc els dissabtes en el Mucbe i en l'Edifici
Gòtic.

PÀRQUING
L'Ajuntament de Benicarló ha contractat les obres per a

dotar d'electricitat el pàrquing de la plaça de Mossén Tomás,
l'últim pas necessari abans de la posada en funcionament de
l'aparcament subterrani. El pròxim 22 d'abril està previst que
comencen les obres de electrificació de l'aparcament
subterrani, adjudicades a l'empresa Coelbe per 15.600 euros
IVA inclòs. Els treballs consistiran a dotar el pàrquing d'una
línia subterrània de baixa tensió, segons s'especifica en les
indicacions d'Iberdrola, que servirà per a donar llum a
l'aparcament subterrani. La línia es connectarà des del
transformador de la plaça de l'Emperador Carlos travessant el
carrer de Méndez Núñez. Les obres tenen un període
d'execució de 20 dies. La construcció de l'aparcament
subterrani va finalitzar a l'estiu del 2011. Des d'aqueix
moment, les portes estan tancades esperant que se
solucionaren els problemes amb Iberdrola, que no volia dotar
d'electricitat les instal·lacions a l'estar construïdes en un PAI
sense finalitzar. El consistori ha hagut de realitzar un important
esforç per a solucionar el problema, que ha passat per
caducar el PAI i fer-se càrrec de la seua gestió per a poder
assumir la resolució del problema.

text i foto REDACCIÓ

AGENDA
Divendres 25

18.00h XIX Setmana del
Llibre. Conta contes a la
Biblioteca. Biblioteca. Organitza:
Regidoria de Cultura.

18.30 h Inauguració de l’exposi-
ció de fotografia «Fenòmens
intrusius», de Francisco
Rodríguez (fins al 18 de maig).
Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura.

19.00 h Inauguració i lliuraments
dels premis del XXI Concurs local
de Primavera Ciutat de Benicarló
(fins a l’11 de maig). Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.

22.30 h Teatre. XX Aniversari
de Teatro de Guardia. La
companyia Teatro de Guardia
presenta el musical Mamma
mia, dirigit per Josi
Ganzenmüller. Auditori.
Organitza: Teatro de
Guardia.

Dissabte 26

18.00 h Activitats de la Llum. 
Visita dinamitzada pel centre
històric de Benicarló.Un car-
celler, un alcalde, una llauradora i
un frare explicaran de primera
mà els seus edificis (a càrrec de
l’Associació Cultura Pere de
Thous). Inici de la visita: Plaça de
Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Diumenge 27

10.00 h XIX Setmana del Llibre. XXVII Mostra Local del Llibre (fins a les 20.00 h). Participen:
Llibreria Benicart, Llibreria GrŁvol, Onada Edicions, Centre d’Estudis del Maestrat, Tot Benicarló del
Maestrat i Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.
10.00hPresentació de llibres. Carpa central.
11.00 h Teatre. L’Udol Teatre presenta El llobet ferotge. Carpa central.
16.00 h Torneig d’Escacs Fira del Llibre. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Club Ajedrez Benicarlo.
17.00 h Lliurament del XXIX Concurs de Contes Carmen Segura. Edifici Gòtic.
18.30 hMonzó, CortÆzar, Mro?ek i Pàmies. Lectures musicades a càrrec de l’Assoc. Cultural Diabolus, amb Anna
Fonollosa, Rafa SÆnchez, Juanjo Vilarroya (flauta) i Martí Escobar (guitarra). Edifici Gòtic.

11.00 h Activitats de la Llum
Visita dramatitzada al Poblat IbŁric del Puig de la Nau, a càrrec de l’Associació Cultural Pere de Thous.
Entrada lliure. Organitza: Regidoria de Cultura.
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L'Ajuntament de Benicarló ha tret a licitació pública la
concessió de llicències per a la instal·lació de quiosquets
en les platges. En concret, està previst que s'òbriguen en
les platges de La Caracola i la Mar Xica i la novetat
enguany és que es trauen a licitació instal·lacions de
lloguer de serveis nàutics i massatges. 

Les concessions tindran una vigència de quatre anys,
comptats per temporades d'explotació, és a dir, la temporada
de l'enguany 2014 i per a la dels pròxims tres anys (2015,
2016 i 2017), les quals tindran dues pròrrogues d'un any
cadascuna. Els adjudicataris haurien d'abonar un cànon anual,
en 2014 i 2015, del 15% de l'import total de la despesa
produïda per la gestió dels serveis de platja i en funció dels
metres quadrats de platja ocupats per cada instal·lació. Per a
les temporades estiuenques de 2016 i 2017 aquest
abonament serà en concepte del 25% de l'import total de la

despesa produïda per la gestió dels serveis de platja i en
funció dels metres quadrats de platja ocupats per cadascuna
de les instal·lacions. El consistori oferirà dos locals en la platja
de la Mar Xica, un de 150 metres quadrats i destinat a la venda
de begudes, amb un cànon de 6.730,57 euros els dos primers
anys i 11.217,61 euros en els dos posteriors; mentre que el
segon es destinarà a l'activitat nàutica, on es posaran a la
disposició dels usuaris taules de vela, windsurf, escoles de
vela lleugera, rem o kayak. El local, en aquest cas tindrà 25
metres quadrats i el seu preu és de 1.121,76 euros els dos
primers anys, mentre que el cànon ascendirà a 1.869,60 euros
en els dos posteriors. En la platja de la Caracola es preveu
habilitar un servei de massatges de 10 metres quadrats per
448,70 euros en 2014 i 2015 i 747,84 euros en els anys 2016
i 2017, així com una terrassa de 70 metres quadrats per
3.140,93 euros els dos primers anys i 5.234,88 euros els dos
següents. Amb independència del preu de licitació, els
adjudicataris d'aquestes llicències, pagaran anualment la xifra
estipulada en l'ordenança fiscal de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.

LOCALS D’ESTIU A LES PLATGES

text i fotos REDACCIÓ Benicarló, 23 d’abril de 2014

M’he decidit a escriure aquestes línies per a comunicar a
totes les associacions que d’alguna manera col·laboren o
interactuen amb la nostra festa, que he decidit posar el punt
i final a una etapa molt bonica i gratificant com a president
de la Junta Local Fallera. Ho faré amb motiu de la pròxima
assemblea que tancarà l’any el 26 de maig. Estic molt
content del treball que tots junts hem fet per les Falles
durant el transcurs d’aquests quatre anys que no oblidaré;
però especialment avui em sento molt agraït per tot el
suport i caliu rebut per falleres, fallers i benicarlandos en
general, que han tingut inquietud per saber de la nostra
feina i per col·laborar amb ànim de millorar-la. Sense el
combustible que dona el recolzament de tots els companys
de les tretze falles, ni la participació i la implicació de molts
benicarlandos, aquesta experiència no hagués durat el
temps que ha durat, ni hagués segut tant especial i positiva
per a mi. Benicarló demostra cada any més i millor, que
creu en les Falles com a moviment social i cultural que
revaloritza la ciutat.

Considero necessari i beneficiós per a les Falles, com
per a qualsevol entitat, el relleu continu en aquests càrrecs
de responsabilitat. D’aquesta manera és com no es deixa
mai d’avançar. És així com s’hereten bones actituds, com
es milloren errades i com s’enriqueix un col·lectiu humà. I
evidentment, el nostre, el de les Falles de Benicarló, és molt
gran i molt important. Ho és tant, que mai ha de dependre
d’unes poques individualitats. Crec que la nostra festa no ha
de perdre mai  l’empenta ni l’energia que sols dona la
renovació.  

No oblidaré mai la sort que he tingut per comptar amb
uns companys de treball a la Junta Local Fallera que mai
vaig demanar i que em van tocar en sort. Ells han sabut
demostrar que la força del grup radica en la unió. Implicats
en cada projecte plantejat i sumant noves idees, han
adornat encara més qualsevol inquietud per la festa. I
podem dir satisfets, que han sigut moltes aquestes
inquietuds; moltes hores destinades que sí, de vegades ens
han esgotat, però quasi sempre ens han omplert com a equip. La consecució de la certificació de les Falles de Benicarló com
a Festa d’Interès Turístic Autonòmic ha sigut segurament la més transcendental, però a més de no ser l’única, ens ha de servir
per a recordar-nos que encara resten moltes metes per complir que nous companys ajudaran a fer-les realitat.

Voldria tenir molt presents en aquest comiat, a totes les Falleres Majors i Falleres Majores Infantils que han representat
Benicarló en Falles al llarg d’aquesta etapa. A elles però també a les seues corts d’honor, i per suposat a les seues famílies. Ens
ho han ficat tot molt fàcil. El seu compromís, la proximitat necessària, la confiança al fer-nos saber en tot moment que veien
com hem procurat fer bé les coses. L’alegria compartida pels gran moments, i la comprensió immediata i generosa quan hem
pogut tenir alguna puntual equivocació. Falleres i famílies, ha sigut un plaer, de veritat.

Gràcies a totes les associacions de la nostra ciutat que ens heu ajudat, als mitjans de comunicació, sempre tant necessaris
per a difondre les virtuts de la nostra festa i a tots i cadascuns dels professionals que s’impliquen amb el seu treball per a que
cada acte organitzat obtingui el màxim grau d’excel·lència. I gràcies, una vegada més, a tots els cossos de seguretat per la seua
llavor imprescindible. 

Per últim, m’agradaria agrair també a l’Ajuntament de Benicarló, la col·laboració institucional i logística que ens ha fet arribar.
Amb la confiança de pensar que el compromís de les administracions lluny de ser passatger seguirà fent-se més gran com ho
fa la pròpia festa, desitjo molta sort a les Falles de Benicarló per a seguir treballant com sempre en les Falles de 2015. 

Una abraçada
Pedro Manchón Pau

Carta:
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L’Associació per a la Promoció de la Ciència i la Salut a
Benicarló (ABACS) va celebrar amb èxit l’últim esdeveniment
a les instal·lacions de la Caixa Rural de Benicarló. En aquesta
ocasió, el passat dissabte 12 d’abril els assistents van poder
gaudir de la interessant ponència: “La tecnología de realidad
augmentada, una revolución en la educación”. Abraham
Cózar, Director d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
de la jove entitat valenciana Zientia (una de les 15 elegides al
programa Lanzadera 2013, impulsat per l’empresari Juan
Roig) va donar una conferència sobre el funcionament  i els
principis de la tecnologia de realitat augmentada per a passar
a presentar després la seua aplicació al entorn de la educació,
amb exemples interactius i demostracions davant dels
assistents a l’acte.

Els fundadors d'ABACS són un conjunt de benicarlandos
dedicats directa o indirectament a l'àrea de la ciència i la salut,
entre els quals es troben metges, biòlegs, psicòlegs,
enginyers, arquitectes i periodistes, entre altres. Les activitats
d'ABACS estan centrades principalment en ponències i
jornades monogràfiques amb un esperit divulgatiu, mirant
d’intentar aproximar els nous avenços en investigació,
tecnologia i salut al públic general. L’associació te obert el
període d’inscripcions de socis per aquells interessats, amb
una quota de 5€ anuals, per tal de facilitar l’accés també a
joves estudiants que estiguin interessats en formar-hi part. 

Es pot trobar més informació a la plana Facebook
(facebook.com/associacioabacs) o be al correu electrònic
(asoabacs@gmail.com).

Els avenços en la tecnologia de realitat augmentada més prop dels ciutadans

text i foto ABACS

Excel·lència turística?
Com que estem més desfaenats

que habitualment, aquests dies
festius els tafaners ens hem muntat
un simposi sobre  la qualitat turística
del poble i Déu n’hi do quin nivell de
debat! Espereu a vore publicades
les actes al Butlletí del Centre
d’Estudis del Maestrat. I és que
arran de la imatge de la paperera
plena de la platja del Morrongo que
ací us presentem, d’una estètica
incommensurablement grandiosa...
va començar l’enrenou. Uns que si
érem siutat (amb “s”, de sussia)
turística per excel·lència. Altres,
més familiaritzats amb al que allí es
dipositava, indicaven que hi

trobaven a fatar la mona (la de
Pasqua). I uns quants més, tal volta
més en la línia oficialista d’aprofitar-
ho tot, veient una ciutat artística
(com tenim tants de “museus”,
Mucbe, gòtic, arqueològic, de la
mar...), volent-ho ficar al mig d’una
rotonta com a mostra expressiva
d’art pobre (arte povera) modern. En
temporada alta de turisme tenim
tancats la majoria de museus,
alguns no obrin quasi mai; tenim
“quasi sempre” tancada l’oficina de
turisme, perdó “tourist Info”, i, a
més, el servei de neteja també fa
vacances tal com es veu a la imatge
proposada per a premi de rotonta.
Com era allò? Excrecència
turística? I això que no hem parlat
de la Basseta del Bovalar! Ja se
n’encarregaran uns altres.

ve de la pàgina anterior

La platja del Morrongo �A�TOPE�
pero sense serveis, ni papereres
ni res... EXCEL...•...LENT!



tota manera, com no volem que
ningú se’ns enfade, ací us deixem
les dos instantànies perquè pugueu
comparar.

Bosses tricompartimentades
Hem llegit al web del nostre

Il·lustríssim que “la Regidoria de
Medi Ambient facilitarà bosses
tricompartimentades per al foment
de la separació dels residus en
l’ambient domèstic i promoure així el
reciclatge dels residus urbans. Les
bosses es donen de manera
gratuïta” (sic). Una excel·lent idea,
sí senyor. I no ho diem amb segona
intenció,  malpensats! Si és una
bona idea, no li hem de posar peròs.
De tota manera nosaltres ens
pensàvem que la regidoria aquesta
havia desaparegut en l’època de
l’enyorat i inefable Kuen-ka, tot i que
segons diverses versions que van
circular després, abduïda per la del
gran urbanisme existent llavors,
però bé, sembla que ha tornat... i
amb força. De tota manera, una
cosa, mirant la imatge que apareix
acompanyant el text de la notícia,
amb les bosses de colors

tricompartimentades, adossades,
com si foren un bloc de pisos, ens
hem adonat d’una curiositat. Les
nostres seran igualetes que les que
surten a la imatge? A vore, només
ho diem perquè suposem no
portaran el logo de l’ajuntament de
Barcelona, i el nom de la capital del
principat com es veu a la imatge.
Compte, que a nosaltres tant ens fa
qui les fa... si se les paga ell. Si les
hem de pagar nosaltres no estaria
de més que canviaren el logo i el
nom... pel nostre. A les bosses... i
també a la imatge del web
benicarlando! Ara, i si fóra una
maniobra per sembrar de manera
subliminal en l’imaginari dels
benicarlandos que, en l’hipotètic cas
de la independència de Catalunya,
nosaltres ens n’aniríem a viure a
cals cosins germans i Barcelona
seria la nostra capital? Ja vorem,
ja...

ve de la pàgina anterior
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Com a cloenda del segon trimestre
escolar el Col·legi Públic Mestre Francesc
Català ha continuat celebrant la tradició
popular de fer les MONES de Pasqua.

Aquesta festa la vam començar només
vindre de falles, comprant els ingredients per a
fer el dolç típic d’aquesta diada i treballant a les
diferents àrees qüestions relacionades amb la
Pasqua: receptes, cançons, problemes,
tradicions, etc.

El dimarts 15 d'abril de bon matí cadascun
dels nivells de l’escola va començar a fer les
mones, això si amb la col·laboració de mares i
professorat que s’havien encarregat abans
d’anar a buscar al forn les llandes i la pasta per
a la mona.

Així cada alumne/a amb una bola de pasta, va fer-se la
seua mona al seu gust i amb xocolata dins, va posar un ou
pintat, seguidament la va decorar, la va pintar, va posar un
furgadents amb el nom de l’autor i la va deixar a la llanda.

Finalment alguns alumnes acompanyats de les mares van
portar les llandes amb les mones al forn de Montse per a

coure-les.
La cloenda d'aquesta tradició va tenir lloc per la vesprada

quan les mares van anar a buscar les mones al forn per
portar-les de vell nou a l’escola i les mestres s'hi van
encarregar de repartir-les entre els alumnes, que a les cinc se
les van emportar a casa seua segurament per a menjar-se-la
el diumenge de Pasqua.

MONES DE PASQUA 2014 

text CP�MESTRE�FRANCESC�CATALÀ



Tabalaes
Osti tu quin quefer que tenen els

nostres alcaldes populars amb això
del bombo (bé, els dos alcaldes
populars que hem tingut). La cosa
va començar amb Mundo, més
content  que un gínjol, ell, cada any
des que va començar (!) aquesta
tradició tan nostra (?) i antiga, com
les falles, de “romper la hora”,
clavant maçades allí davant de sant
Bartomeu sense cap vergonya... Si
el sant haguera pogut baixar el braç!
Però la cosa ja estava en marxa i
així va ser fins que se’n va deixar
d’alcalde i va fugir al cap i casal de
diputat. Des d’aquell dia la tradició
“popular” ha tingut continuïtat amb la
figura del successor, l’alcalde
Marcelino. Efectivament, amb total
abnegació, diumenge passat amb el
sol que queia, allí estava Marce,
més roig que un titot, castigant la
pell de qui sap quins gentils en el
sue subconscient pegant-los, amb la
contundència que caracteritza un
alcalde del seu partit. Un boum,
boum, boum continuat que ha pogut
practicar en tants de Plens
presidits... fent callar als regidors de
l’oposició amb el martellet. I és que
això de la maça, sens dubte,
imposa... i fa suar! Vist l’arrelament i
el fervor que la tradició (?) desperta
en aquests dirigents, proposem ara
mateix que el jurament del càrrec (la
jurà) es faça en públic a la plaça de

Sant Bartomeu i amb un cop de
maça sobre el tabal.

La gorrà
Certament si això de dalt ja deu

ser un treball esgotador, ¿què n’hem
de dir del que fan els altres servidors
públics, els diputats, però de Madrit,
que cobren dietes per anar-hi a fer la
seua faena a la “capital del reino”? I
és que segons hem llegit només pel
fet d’anar allí un parell de dies a la
setmana, com la tasca és tan
esgotadora, tenen assignades unes
modestes dietes per allotjament (a
banda de la “Visa viatge”, suposem).
No res, uns 1823 euros al mes... de
res. En fi, que està clar que com
cobren tan poquet, “un/a señor/a
diputat/da, de Mérida/o”, per
exemple, que no té casa a la capital,
ha de cobrar per fer nit... a un hotel
de cinc estrelles. I això per a tots,
inclosos uns 63, que també ho

cobren, tot i tenir casa a Madrit! I
alguns més d’una. I òbviament, com
si foren a Andorra, lliures
d’impostos. I és que ser servidor,
diputat, públic... de Madrit és ser
molt de diputat. Però com anem
sobrats, no passa res dels vora un
milió i mig d’euros que això ens
costa a tots els ciutadans. I ja no
hem volgut fer més números de
tots... perquè a la nostra calculadora
li faltaven dígits.

Processons 
Per cert, l’asento reliquioso poble

progressa. Tenim entés que prompte
podrà completar-se amb
representació teatral inclosa. A vore,
ho diem perquè cada vegada hi ha
més mantellines, més vestes, més
passos (tot i que ja hi ha alguna
baixa), més bombos, més tabals... i
més romans! Que no? Ja ho voreu!
Però una cosa no ha canviat. Sí
senyor, la tradició, tot i que una mica
casposa, mana. Tanquen la
processó “las fuerzas vivas”:
l’alcalde flanquejat pel jutge de pau i
el tinent de la Guàrdia Civil. Això sí
que no canvia! Va, fem una altra
proposta! ¿Què us pareixeria, què
pareixeria als representants del
clergat local, si totes aquestes
autoritats assistiren a les
processons de paisà i ocupant un
lloc entre el poble del senyor, on tots
són iguals i fills del mateix pare? 

Zombies?
Als tafaners, de tant en tant, ens

arriben imatges que són una mena
de recordatori d’allò que ha marcat
una època. ¿Què diríeu sinó
d’aquesta instantània del comité
electoral del PSPV a no sabem
quina plaça, en posició de
coreografia? No sabíem si realment
estàvem davant un nou mètode de
representació electoral o d’una
apropiació amb fins electorals del
Thriller de Michael Jakson... en
versión española. Per cert, ni una
sola corbata! Així com hem de
guanyar les eleccions, home? De

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Veig que tornen una altra
vegada amb l’urbanisme del
nassos. No m’interessa el tema.
Benicarló trobo que després de
Camarles on el senyor  Primitivo
Forastero (que en glòria estiga)
va permetre que cadascú fera el
que li vinguera de gust al terme
és la ciutat amb més “llibertat
urbanística”.  Algú em dirà que
exagero i potser siga veritat, però
no se’m podrà negar que en
qüestions d’edificacions  i traçats
de carrers peculiars anem dels de
davant. Alguns exemples que em
vénen al pensament. La
reurbanització de tot el terreny
que va ocupar la fàbrica de
Fontcuberta amb aparcaments
pels quals s’ha d’entrar per una
zona de vianants o amb la plaça
dels Mestres del Temple que tots
sabem que li sobra com a mínim l’edifici que fa cantó amb el
carrer Comerç. Encara per aquella mateixa zona algú va
permetre convertir els porxos de les cases dels treballadors en
locals comercials.  Més empastres.  Els setis que van quedar
de l’antiga SOCOBESA, la fàbrica del Morrongo que es deia.
Tan gran va ser aquell desgavell que fins i tot hi ha cases que
donen al carrer sense façana; el mateix Hotel Marynton sense
anar més lluny. Un altre de ben sonat i del qual ja n’he parlat
en moltes ocasions. La torre Benicarló. Qui va permetre la
construcció d’aquest edifici va demostrar que tenia els collons
més grans que un bou i qui va consentir-ho els va tindre
xicotets i pofos que es diu; quina poca vergonya, quina
manera d’insultar el poble. I la plaça Mossén José Tomàs que
hauria de ser un carrer. I la plaça Constitució que permet
–casualitats de la vida- que el col·legi de la Salle quede en un
dels llocs de privilegi de Benicarló. I la plaça Constitució que
té una de les fonts més lletges del món i que algú va autoritzar
plantificar-la allí no sé si amb algun concurs d’idees o no. I
sobretot, sobretot, cal felicitar els campions que van acabar de
desfer a vora mar de Benicarló. Qui va tindre la brillantíssima
idea de consentir que es tapara la façana marítima del passeig
del Marqués per construir una zona lúdica que ha estat una
fracàs? De qui és tot allò que fa que passejar-te pel costat de
la mar tinga el mateix encant que passejar-te per un carreró
fosc? Suposo que el mateix enginyer (això deu vindre
d’enginy, no?) que va consentir que s’instal·laren aquelles
drassanes que van donar de menjar a molta gent en l’època
de les vaques grasses (vés quin mèrit!) i que ara són un
element paisatgístic realment lleig. Puc seguir?  Ja n’hi ha

prou, va. 
Però no puc parar. Benicarló, poble d’ordre on els hi haja,

és també un dels pobles més poc bonics del món (això ho puc
dir jo que sóc d’ací, però que no m’ho diga ningú de fora!)
gràcies, entre altres coses, al fet que s’ha permés fer i desfer
a la voluntat de tothom. Sobretot a la voluntat  d’aquells que hi
ha tingut interessos. Una cosa que no sé si deu tindre a vore
amb l’urbanisme. La Nacional 340, la carretera general que en
diem i la carretera real que en deia la gent gran. Passejant pel
camp he vist que ja està en dansa el desviament. Una altra
ferida que travessarà de punta a punta el terme. Em pregunto
per quins nassos des de l’ajuntament de Benicarló (i de tots els
altres pobles afectats) no s‘ha insistit amb vehemència a
reclamar la gratuïtat de l’AP7. He sentit dir que en pocs anys
“alliberaran” l’autopista i serà de bades. Per què cal esperar
aquests anys? Que no s’ha pagat i repagat prou aquesta
infraestructura? Quins “estranys” interessos van fer que el
senyor Zaplana dedicira allargar la concessió? Per què hem
de pagar per una cosa que és de tots? Per què damunt aquells
que diuen que no volen pagar són tractats com a delinqüents
i els que s’ha embutxacat milers i milers d’euros que són de
tots viuen com a senyors i ciutadans respectables? 

Per favor, senyora Garcia. Necessitem uns governants més
valents i que es plantegen que quedant-se als seus partits els
estan fent lo caldo gros a personatges com  Rodrigo Rato o
Magdalena Álvarez per dir només dos exemples significatius. 

A vosté no li agradaria tirar-li una tomaca o un ou a la cara
de mala persona que fa Rodrigo Rato? Va, no em diga que no
que no m’ho puc creure.       

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

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

Mercats privatitzats

La pregunta és obvia, què vol dir tenir un mercat
privatitzat? I és que així, de primeres, no es té massa clar
aquest concepte de mercat privatitzat que la regidora Ortiz
ha engegat indicant que cal adaptar-lo a la nova normativa
de gestió.

Hem de suposar que la gestió privada de l’entorn del
mercat municipal implicaria que molta de les despesa, o
tota, que ara sufraga el nostre ajuntament, passaria als
gestors privats encarregats d’aquesta actuació? I, això, per
tant, també seria repercutible a les parades i al consumidor
final?

I és que la privatització dels serveis públics, ficada
inicialment de moda pels socialistes i portada a l’extrem pels
populars a nivell de l’estat en els últims decennis, com una
mena de solució salomònica als problemes de la mala gestió
pública, curiosament provocada pels mateixos gestors
polítics governants, sembla haver-se convertit (per a ells i el
seus... amics), en la panacea que ens havia de salvar
d’aquesta hecatombe econòmica pública.

I arribat a això, i ara xafant a nivell municipal, tampoc es
pot obviar que si els comerciants hi estan d’acord, i tot és tan
bo com ho pinten de cara als consumidors... .

El temps ho dirà.
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Panissola: Tot un bon cabàs de panissoles, compartides, per als incívics que embruten el nostre
patrimoni etnològic i ambiental i al nostre ajuntament per no controlar-ho (mireu les imatges). En comptes
de jugar amb el radar mòbil que els van deixar per recaptar uns “duros de més” a dins del poble, podrien
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Tabalaes
Osti tu quin quefer que tenen els

nostres alcaldes populars amb això
del bombo (bé, els dos alcaldes
populars que hem tingut). La cosa
va començar amb Mundo, més
content  que un gínjol, ell, cada any
des que va començar (!) aquesta
tradició tan nostra (?) i antiga, com
les falles, de “romper la hora”,
clavant maçades allí davant de sant
Bartomeu sense cap vergonya... Si
el sant haguera pogut baixar el braç!
Però la cosa ja estava en marxa i
així va ser fins que se’n va deixar
d’alcalde i va fugir al cap i casal de
diputat. Des d’aquell dia la tradició
“popular” ha tingut continuïtat amb la
figura del successor, l’alcalde
Marcelino. Efectivament, amb total
abnegació, diumenge passat amb el
sol que queia, allí estava Marce,
més roig que un titot, castigant la
pell de qui sap quins gentils en el
sue subconscient pegant-los, amb la
contundència que caracteritza un
alcalde del seu partit. Un boum,
boum, boum continuat que ha pogut
practicar en tants de Plens
presidits... fent callar als regidors de
l’oposició amb el martellet. I és que
això de la maça, sens dubte,
imposa... i fa suar! Vist l’arrelament i
el fervor que la tradició (?) desperta
en aquests dirigents, proposem ara
mateix que el jurament del càrrec (la
jurà) es faça en públic a la plaça de

Sant Bartomeu i amb un cop de
maça sobre el tabal.

La gorrà
Certament si això de dalt ja deu

ser un treball esgotador, ¿què n’hem
de dir del que fan els altres servidors
públics, els diputats, però de Madrit,
que cobren dietes per anar-hi a fer la
seua faena a la “capital del reino”? I
és que segons hem llegit només pel
fet d’anar allí un parell de dies a la
setmana, com la tasca és tan
esgotadora, tenen assignades unes
modestes dietes per allotjament (a
banda de la “Visa viatge”, suposem).
No res, uns 1823 euros al mes... de
res. En fi, que està clar que com
cobren tan poquet, “un/a señor/a
diputat/da, de Mérida/o”, per
exemple, que no té casa a la capital,
ha de cobrar per fer nit... a un hotel
de cinc estrelles. I això per a tots,
inclosos uns 63, que també ho

cobren, tot i tenir casa a Madrit! I
alguns més d’una. I òbviament, com
si foren a Andorra, lliures
d’impostos. I és que ser servidor,
diputat, públic... de Madrit és ser
molt de diputat. Però com anem
sobrats, no passa res dels vora un
milió i mig d’euros que això ens
costa a tots els ciutadans. I ja no
hem volgut fer més números de
tots... perquè a la nostra calculadora
li faltaven dígits.

Processons 
Per cert, l’asento reliquioso poble

progressa. Tenim entés que prompte
podrà completar-se amb
representació teatral inclosa. A vore,
ho diem perquè cada vegada hi ha
més mantellines, més vestes, més
passos (tot i que ja hi ha alguna
baixa), més bombos, més tabals... i
més romans! Que no? Ja ho voreu!
Però una cosa no ha canviat. Sí
senyor, la tradició, tot i que una mica
casposa, mana. Tanquen la
processó “las fuerzas vivas”:
l’alcalde flanquejat pel jutge de pau i
el tinent de la Guàrdia Civil. Això sí
que no canvia! Va, fem una altra
proposta! ¿Què us pareixeria, què
pareixeria als representants del
clergat local, si totes aquestes
autoritats assistiren a les
processons de paisà i ocupant un
lloc entre el poble del senyor, on tots
són iguals i fills del mateix pare? 

Zombies?
Als tafaners, de tant en tant, ens

arriben imatges que són una mena
de recordatori d’allò que ha marcat
una època. ¿Què diríeu sinó
d’aquesta instantània del comité
electoral del PSPV a no sabem
quina plaça, en posició de
coreografia? No sabíem si realment
estàvem davant un nou mètode de
representació electoral o d’una
apropiació amb fins electorals del
Thriller de Michael Jakson... en
versión española. Per cert, ni una
sola corbata! Així com hem de
guanyar les eleccions, home? De

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Veig que tornen una altra
vegada amb l’urbanisme del
nassos. No m’interessa el tema.
Benicarló trobo que després de
Camarles on el senyor  Primitivo
Forastero (que en glòria estiga)
va permetre que cadascú fera el
que li vinguera de gust al terme
és la ciutat amb més “llibertat
urbanística”.  Algú em dirà que
exagero i potser siga veritat, però
no se’m podrà negar que en
qüestions d’edificacions  i traçats
de carrers peculiars anem dels de
davant. Alguns exemples que em
vénen al pensament. La
reurbanització de tot el terreny
que va ocupar la fàbrica de
Fontcuberta amb aparcaments
pels quals s’ha d’entrar per una
zona de vianants o amb la plaça
dels Mestres del Temple que tots
sabem que li sobra com a mínim l’edifici que fa cantó amb el
carrer Comerç. Encara per aquella mateixa zona algú va
permetre convertir els porxos de les cases dels treballadors en
locals comercials.  Més empastres.  Els setis que van quedar
de l’antiga SOCOBESA, la fàbrica del Morrongo que es deia.
Tan gran va ser aquell desgavell que fins i tot hi ha cases que
donen al carrer sense façana; el mateix Hotel Marynton sense
anar més lluny. Un altre de ben sonat i del qual ja n’he parlat
en moltes ocasions. La torre Benicarló. Qui va permetre la
construcció d’aquest edifici va demostrar que tenia els collons
més grans que un bou i qui va consentir-ho els va tindre
xicotets i pofos que es diu; quina poca vergonya, quina
manera d’insultar el poble. I la plaça Mossén José Tomàs que
hauria de ser un carrer. I la plaça Constitució que permet
–casualitats de la vida- que el col·legi de la Salle quede en un
dels llocs de privilegi de Benicarló. I la plaça Constitució que
té una de les fonts més lletges del món i que algú va autoritzar
plantificar-la allí no sé si amb algun concurs d’idees o no. I
sobretot, sobretot, cal felicitar els campions que van acabar de
desfer a vora mar de Benicarló. Qui va tindre la brillantíssima
idea de consentir que es tapara la façana marítima del passeig
del Marqués per construir una zona lúdica que ha estat una
fracàs? De qui és tot allò que fa que passejar-te pel costat de
la mar tinga el mateix encant que passejar-te per un carreró
fosc? Suposo que el mateix enginyer (això deu vindre
d’enginy, no?) que va consentir que s’instal·laren aquelles
drassanes que van donar de menjar a molta gent en l’època
de les vaques grasses (vés quin mèrit!) i que ara són un
element paisatgístic realment lleig. Puc seguir?  Ja n’hi ha

prou, va. 
Però no puc parar. Benicarló, poble d’ordre on els hi haja,

és també un dels pobles més poc bonics del món (això ho puc
dir jo que sóc d’ací, però que no m’ho diga ningú de fora!)
gràcies, entre altres coses, al fet que s’ha permés fer i desfer
a la voluntat de tothom. Sobretot a la voluntat  d’aquells que hi
ha tingut interessos. Una cosa que no sé si deu tindre a vore
amb l’urbanisme. La Nacional 340, la carretera general que en
diem i la carretera real que en deia la gent gran. Passejant pel
camp he vist que ja està en dansa el desviament. Una altra
ferida que travessarà de punta a punta el terme. Em pregunto
per quins nassos des de l’ajuntament de Benicarló (i de tots els
altres pobles afectats) no s‘ha insistit amb vehemència a
reclamar la gratuïtat de l’AP7. He sentit dir que en pocs anys
“alliberaran” l’autopista i serà de bades. Per què cal esperar
aquests anys? Que no s’ha pagat i repagat prou aquesta
infraestructura? Quins “estranys” interessos van fer que el
senyor Zaplana dedicira allargar la concessió? Per què hem
de pagar per una cosa que és de tots? Per què damunt aquells
que diuen que no volen pagar són tractats com a delinqüents
i els que s’ha embutxacat milers i milers d’euros que són de
tots viuen com a senyors i ciutadans respectables? 

Per favor, senyora Garcia. Necessitem uns governants més
valents i que es plantegen que quedant-se als seus partits els
estan fent lo caldo gros a personatges com  Rodrigo Rato o
Magdalena Álvarez per dir només dos exemples significatius. 

A vosté no li agradaria tirar-li una tomaca o un ou a la cara
de mala persona que fa Rodrigo Rato? Va, no em diga que no
que no m’ho puc creure.       

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

text EL LECTOR



tota manera, com no volem que
ningú se’ns enfade, ací us deixem
les dos instantànies perquè pugueu
comparar.

Bosses tricompartimentades
Hem llegit al web del nostre

Il·lustríssim que “la Regidoria de
Medi Ambient facilitarà bosses
tricompartimentades per al foment
de la separació dels residus en
l’ambient domèstic i promoure així el
reciclatge dels residus urbans. Les
bosses es donen de manera
gratuïta” (sic). Una excel·lent idea,
sí senyor. I no ho diem amb segona
intenció,  malpensats! Si és una
bona idea, no li hem de posar peròs.
De tota manera nosaltres ens
pensàvem que la regidoria aquesta
havia desaparegut en l’època de
l’enyorat i inefable Kuen-ka, tot i que
segons diverses versions que van
circular després, abduïda per la del
gran urbanisme existent llavors,
però bé, sembla que ha tornat... i
amb força. De tota manera, una
cosa, mirant la imatge que apareix
acompanyant el text de la notícia,
amb les bosses de colors

tricompartimentades, adossades,
com si foren un bloc de pisos, ens
hem adonat d’una curiositat. Les
nostres seran igualetes que les que
surten a la imatge? A vore, només
ho diem perquè suposem no
portaran el logo de l’ajuntament de
Barcelona, i el nom de la capital del
principat com es veu a la imatge.
Compte, que a nosaltres tant ens fa
qui les fa... si se les paga ell. Si les
hem de pagar nosaltres no estaria
de més que canviaren el logo i el
nom... pel nostre. A les bosses... i
també a la imatge del web
benicarlando! Ara, i si fóra una
maniobra per sembrar de manera
subliminal en l’imaginari dels
benicarlandos que, en l’hipotètic cas
de la independència de Catalunya,
nosaltres ens n’aniríem a viure a
cals cosins germans i Barcelona
seria la nostra capital? Ja vorem,
ja...

ve de la pàgina anterior
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Com a cloenda del segon trimestre
escolar el Col·legi Públic Mestre Francesc
Català ha continuat celebrant la tradició
popular de fer les MONES de Pasqua.

Aquesta festa la vam començar només
vindre de falles, comprant els ingredients per a
fer el dolç típic d’aquesta diada i treballant a les
diferents àrees qüestions relacionades amb la
Pasqua: receptes, cançons, problemes,
tradicions, etc.

El dimarts 15 d'abril de bon matí cadascun
dels nivells de l’escola va començar a fer les
mones, això si amb la col·laboració de mares i
professorat que s’havien encarregat abans
d’anar a buscar al forn les llandes i la pasta per
a la mona.

Així cada alumne/a amb una bola de pasta, va fer-se la
seua mona al seu gust i amb xocolata dins, va posar un ou
pintat, seguidament la va decorar, la va pintar, va posar un
furgadents amb el nom de l’autor i la va deixar a la llanda.

Finalment alguns alumnes acompanyats de les mares van
portar les llandes amb les mones al forn de Montse per a

coure-les.
La cloenda d'aquesta tradició va tenir lloc per la vesprada

quan les mares van anar a buscar les mones al forn per
portar-les de vell nou a l’escola i les mestres s'hi van
encarregar de repartir-les entre els alumnes, que a les cinc se
les van emportar a casa seua segurament per a menjar-se-la
el diumenge de Pasqua.

MONES DE PASQUA 2014 

text CP�MESTRE�FRANCESC�CATALÀ
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L’Associació per a la Promoció de la Ciència i la Salut a
Benicarló (ABACS) va celebrar amb èxit l’últim esdeveniment
a les instal·lacions de la Caixa Rural de Benicarló. En aquesta
ocasió, el passat dissabte 12 d’abril els assistents van poder
gaudir de la interessant ponència: “La tecnología de realidad
augmentada, una revolución en la educación”. Abraham
Cózar, Director d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
de la jove entitat valenciana Zientia (una de les 15 elegides al
programa Lanzadera 2013, impulsat per l’empresari Juan
Roig) va donar una conferència sobre el funcionament  i els
principis de la tecnologia de realitat augmentada per a passar
a presentar després la seua aplicació al entorn de la educació,
amb exemples interactius i demostracions davant dels
assistents a l’acte.

Els fundadors d'ABACS són un conjunt de benicarlandos
dedicats directa o indirectament a l'àrea de la ciència i la salut,
entre els quals es troben metges, biòlegs, psicòlegs,
enginyers, arquitectes i periodistes, entre altres. Les activitats
d'ABACS estan centrades principalment en ponències i
jornades monogràfiques amb un esperit divulgatiu, mirant
d’intentar aproximar els nous avenços en investigació,
tecnologia i salut al públic general. L’associació te obert el
període d’inscripcions de socis per aquells interessats, amb
una quota de 5€ anuals, per tal de facilitar l’accés també a
joves estudiants que estiguin interessats en formar-hi part. 

Es pot trobar més informació a la plana Facebook
(facebook.com/associacioabacs) o be al correu electrònic
(asoabacs@gmail.com).

Els avenços en la tecnologia de realitat augmentada més prop dels ciutadans

text i foto ABACS

Excel·lència turística?
Com que estem més desfaenats

que habitualment, aquests dies
festius els tafaners ens hem muntat
un simposi sobre  la qualitat turística
del poble i Déu n’hi do quin nivell de
debat! Espereu a vore publicades
les actes al Butlletí del Centre
d’Estudis del Maestrat. I és que
arran de la imatge de la paperera
plena de la platja del Morrongo que
ací us presentem, d’una estètica
incommensurablement grandiosa...
va començar l’enrenou. Uns que si
érem siutat (amb “s”, de sussia)
turística per excel·lència. Altres,
més familiaritzats amb al que allí es
dipositava, indicaven que hi

trobaven a fatar la mona (la de
Pasqua). I uns quants més, tal volta
més en la línia oficialista d’aprofitar-
ho tot, veient una ciutat artística
(com tenim tants de “museus”,
Mucbe, gòtic, arqueològic, de la
mar...), volent-ho ficar al mig d’una
rotonta com a mostra expressiva
d’art pobre (arte povera) modern. En
temporada alta de turisme tenim
tancats la majoria de museus,
alguns no obrin quasi mai; tenim
“quasi sempre” tancada l’oficina de
turisme, perdó “tourist Info”, i, a
més, el servei de neteja també fa
vacances tal com es veu a la imatge
proposada per a premi de rotonta.
Com era allò? Excrecència
turística? I això que no hem parlat
de la Basseta del Bovalar! Ja se
n’encarregaran uns altres.

ve de la pàgina anterior

La platja del Morrongo �A�TOPE�
pero sense serveis, ni papereres
ni res... EXCEL...•...LENT!
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L'Ajuntament de Benicarló ha tret a licitació pública la
concessió de llicències per a la instal·lació de quiosquets
en les platges. En concret, està previst que s'òbriguen en
les platges de La Caracola i la Mar Xica i la novetat
enguany és que es trauen a licitació instal·lacions de
lloguer de serveis nàutics i massatges. 

Les concessions tindran una vigència de quatre anys,
comptats per temporades d'explotació, és a dir, la temporada
de l'enguany 2014 i per a la dels pròxims tres anys (2015,
2016 i 2017), les quals tindran dues pròrrogues d'un any
cadascuna. Els adjudicataris haurien d'abonar un cànon anual,
en 2014 i 2015, del 15% de l'import total de la despesa
produïda per la gestió dels serveis de platja i en funció dels
metres quadrats de platja ocupats per cada instal·lació. Per a
les temporades estiuenques de 2016 i 2017 aquest
abonament serà en concepte del 25% de l'import total de la

despesa produïda per la gestió dels serveis de platja i en
funció dels metres quadrats de platja ocupats per cadascuna
de les instal·lacions. El consistori oferirà dos locals en la platja
de la Mar Xica, un de 150 metres quadrats i destinat a la venda
de begudes, amb un cànon de 6.730,57 euros els dos primers
anys i 11.217,61 euros en els dos posteriors; mentre que el
segon es destinarà a l'activitat nàutica, on es posaran a la
disposició dels usuaris taules de vela, windsurf, escoles de
vela lleugera, rem o kayak. El local, en aquest cas tindrà 25
metres quadrats i el seu preu és de 1.121,76 euros els dos
primers anys, mentre que el cànon ascendirà a 1.869,60 euros
en els dos posteriors. En la platja de la Caracola es preveu
habilitar un servei de massatges de 10 metres quadrats per
448,70 euros en 2014 i 2015 i 747,84 euros en els anys 2016
i 2017, així com una terrassa de 70 metres quadrats per
3.140,93 euros els dos primers anys i 5.234,88 euros els dos
següents. Amb independència del preu de licitació, els
adjudicataris d'aquestes llicències, pagaran anualment la xifra
estipulada en l'ordenança fiscal de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.

LOCALS D’ESTIU A LES PLATGES

text i fotos REDACCIÓ Benicarló, 23 d’abril de 2014

M’he decidit a escriure aquestes línies per a comunicar a
totes les associacions que d’alguna manera col·laboren o
interactuen amb la nostra festa, que he decidit posar el punt
i final a una etapa molt bonica i gratificant com a president
de la Junta Local Fallera. Ho faré amb motiu de la pròxima
assemblea que tancarà l’any el 26 de maig. Estic molt
content del treball que tots junts hem fet per les Falles
durant el transcurs d’aquests quatre anys que no oblidaré;
però especialment avui em sento molt agraït per tot el
suport i caliu rebut per falleres, fallers i benicarlandos en
general, que han tingut inquietud per saber de la nostra
feina i per col·laborar amb ànim de millorar-la. Sense el
combustible que dona el recolzament de tots els companys
de les tretze falles, ni la participació i la implicació de molts
benicarlandos, aquesta experiència no hagués durat el
temps que ha durat, ni hagués segut tant especial i positiva
per a mi. Benicarló demostra cada any més i millor, que
creu en les Falles com a moviment social i cultural que
revaloritza la ciutat.

Considero necessari i beneficiós per a les Falles, com
per a qualsevol entitat, el relleu continu en aquests càrrecs
de responsabilitat. D’aquesta manera és com no es deixa
mai d’avançar. És així com s’hereten bones actituds, com
es milloren errades i com s’enriqueix un col·lectiu humà. I
evidentment, el nostre, el de les Falles de Benicarló, és molt
gran i molt important. Ho és tant, que mai ha de dependre
d’unes poques individualitats. Crec que la nostra festa no ha
de perdre mai  l’empenta ni l’energia que sols dona la
renovació.  

No oblidaré mai la sort que he tingut per comptar amb
uns companys de treball a la Junta Local Fallera que mai
vaig demanar i que em van tocar en sort. Ells han sabut
demostrar que la força del grup radica en la unió. Implicats
en cada projecte plantejat i sumant noves idees, han
adornat encara més qualsevol inquietud per la festa. I
podem dir satisfets, que han sigut moltes aquestes
inquietuds; moltes hores destinades que sí, de vegades ens
han esgotat, però quasi sempre ens han omplert com a equip. La consecució de la certificació de les Falles de Benicarló com
a Festa d’Interès Turístic Autonòmic ha sigut segurament la més transcendental, però a més de no ser l’única, ens ha de servir
per a recordar-nos que encara resten moltes metes per complir que nous companys ajudaran a fer-les realitat.

Voldria tenir molt presents en aquest comiat, a totes les Falleres Majors i Falleres Majores Infantils que han representat
Benicarló en Falles al llarg d’aquesta etapa. A elles però també a les seues corts d’honor, i per suposat a les seues famílies. Ens
ho han ficat tot molt fàcil. El seu compromís, la proximitat necessària, la confiança al fer-nos saber en tot moment que veien
com hem procurat fer bé les coses. L’alegria compartida pels gran moments, i la comprensió immediata i generosa quan hem
pogut tenir alguna puntual equivocació. Falleres i famílies, ha sigut un plaer, de veritat.

Gràcies a totes les associacions de la nostra ciutat que ens heu ajudat, als mitjans de comunicació, sempre tant necessaris
per a difondre les virtuts de la nostra festa i a tots i cadascuns dels professionals que s’impliquen amb el seu treball per a que
cada acte organitzat obtingui el màxim grau d’excel·lència. I gràcies, una vegada més, a tots els cossos de seguretat per la seua
llavor imprescindible. 

Per últim, m’agradaria agrair també a l’Ajuntament de Benicarló, la col·laboració institucional i logística que ens ha fet arribar.
Amb la confiança de pensar que el compromís de les administracions lluny de ser passatger seguirà fent-se més gran com ho
fa la pròpia festa, desitjo molta sort a les Falles de Benicarló per a seguir treballant com sempre en les Falles de 2015. 

Una abraçada
Pedro Manchón Pau

Carta:
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BREUS

POLP
La Guàrdia Civil ha confiscat a dues persones 120

quilograms de polp en el port de Benicarló. L'actuació de la
Guàrdia Civil es va iniciar per part del Servei de Protecció de
la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Vinaròs, quan es trobaven
realitzant servei de vigilància del port pesquer de Benicarló, i
van observar que una embarcació pesquera, després de
realitzar la maniobra d'amarre, va procedir a l'extracció de tres
bidons, que van ser introduïts ràpidament en una furgoneta.
Davant tal circumstància els guàrdies civils van procedir a la
identificació dels dos ocupants del vehicle, trobant en l'interior
del vehicle tres recipients que contenien en el seu interior 120
quilograms de polp. Per aquesta raó els agents van procedir a
efectuar les corresponents actes de confiscació, per haver
infringit la Llei de Pesca de la Comunitat Valenciana i a l'Ordre
de Vedas sobre aquests cefalòpodes. Amb posterioritat, els
polps que van ser intervinguts, es van lliurar en un centre
benèfic de la localitat.

BOXES
L'Ajuntament de Benicarló ha programat per als mesos

d'abril i maig vuit boxes que se centraran en la generació
d'ocupació i autoocupació. Adquirir habilitats i utilitzar eines
per a aconseguir l'èxit professional i empresarial seran els
principals objectius dels tallers. Sota el títol genèric
«Generació d'ocupació i autoocupació en el nou món», la
Regidoria de Promoció Econòmica ha preparat aquests tallers
pensats per a orientar a les persones aturades sobre com han
de gestionar la seua activitat professional i empresarial per a
aconseguir bons resultats. La bona experiència dels boxes
que es van programar l'any passat ha fet que el nombre de

tallers s'haja doblat i han passat a organitzar-se vuit sessions
més dinàmiques i més participatives que comptaran amb
professors especialitzats en cadascun dels àmbits que es
tractaran. Els boxes començaran el 26 d'abril amb una sessió
sobre l'escenari econòmic actual i continuaran els dies 3, 10,
17, 24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny, amb temàtiques tan
diverses com les estratègies empresarials, el màrqueting, la
identitat corporativa i la comunicació o les xarxes socials. Les
sessions tindran lloc els dissabtes en el Mucbe i en l'Edifici
Gòtic.

PÀRQUING
L'Ajuntament de Benicarló ha contractat les obres per a

dotar d'electricitat el pàrquing de la plaça de Mossén Tomás,
l'últim pas necessari abans de la posada en funcionament de
l'aparcament subterrani. El pròxim 22 d'abril està previst que
comencen les obres de electrificació de l'aparcament
subterrani, adjudicades a l'empresa Coelbe per 15.600 euros
IVA inclòs. Els treballs consistiran a dotar el pàrquing d'una
línia subterrània de baixa tensió, segons s'especifica en les
indicacions d'Iberdrola, que servirà per a donar llum a
l'aparcament subterrani. La línia es connectarà des del
transformador de la plaça de l'Emperador Carlos travessant el
carrer de Méndez Núñez. Les obres tenen un període
d'execució de 20 dies. La construcció de l'aparcament
subterrani va finalitzar a l'estiu del 2011. Des d'aqueix
moment, les portes estan tancades esperant que se
solucionaren els problemes amb Iberdrola, que no volia dotar
d'electricitat les instal·lacions a l'estar construïdes en un PAI
sense finalitzar. El consistori ha hagut de realitzar un important
esforç per a solucionar el problema, que ha passat per
caducar el PAI i fer-se càrrec de la seua gestió per a poder
assumir la resolució del problema.

text i foto REDACCIÓ

AGENDA
Divendres 25

18.00h XIX Setmana del
Llibre. Conta contes a la
Biblioteca. Biblioteca. Organitza:
Regidoria de Cultura.

18.30 h Inauguració de l’exposi-
ció de fotografia «Fenòmens
intrusius», de Francisco
Rodríguez (fins al 18 de maig).
Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura.

19.00 h Inauguració i lliuraments
dels premis del XXI Concurs local
de Primavera Ciutat de Benicarló
(fins a l’11 de maig). Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.

22.30 h Teatre. XX Aniversari
de Teatro de Guardia. La
companyia Teatro de Guardia
presenta el musical Mamma
mia, dirigit per Josi
Ganzenmüller. Auditori.
Organitza: Teatro de
Guardia.

Dissabte 26

18.00 h Activitats de la Llum. 
Visita dinamitzada pel centre
històric de Benicarló.Un car-
celler, un alcalde, una llauradora i
un frare explicaran de primera
mà els seus edificis (a càrrec de
l’Associació Cultura Pere de
Thous). Inici de la visita: Plaça de
Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Diumenge 27

10.00 h XIX Setmana del Llibre. XXVII Mostra Local del Llibre (fins a les 20.00 h). Participen:
Llibreria Benicart, Llibreria GrŁvol, Onada Edicions, Centre d’Estudis del Maestrat, Tot Benicarló del
Maestrat i Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.
10.00hPresentació de llibres. Carpa central.
11.00 h Teatre. L’Udol Teatre presenta El llobet ferotge. Carpa central.
16.00 h Torneig d’Escacs Fira del Llibre. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Club Ajedrez Benicarlo.
17.00 h Lliurament del XXIX Concurs de Contes Carmen Segura. Edifici Gòtic.
18.30 hMonzó, CortÆzar, Mro?ek i Pàmies. Lectures musicades a càrrec de l’Assoc. Cultural Diabolus, amb Anna
Fonollosa, Rafa SÆnchez, Juanjo Vilarroya (flauta) i Martí Escobar (guitarra). Edifici Gòtic.

11.00 h Activitats de la Llum
Visita dramatitzada al Poblat IbŁric del Puig de la Nau, a càrrec de l’Associació Cultural Pere de Thous.
Entrada lliure. Organitza: Regidoria de Cultura.
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La temporada d'esports nàutics ha
donat el tret d'eixida, amb la celebració
de diversos batejos de busseig en
piscina, concretament les sessions
han tingut lloc en la piscina del Gran
Hotel Peníscola i han anat a càrrec de
l'empresa Barracuda Buceo. Tant el
Gran Hotel com Barracuda Buceo són
empreses associades a l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola i és que la
iniciativa s'emmarca en el pla
d'accions que s'ha traçat aquesta
entitat per impulsar els esports nàutics
en les localitats de Benicarló i
Peníscola. 

L'afluència de turistes va permetre que
aquestes pasqües pogueren
desenvolupar-se fins a dues sessions de
baptismes de busseig en piscina en un sol matí i de forma
consecutiva. La jornada va incloure un brífing inicial perquè
els participants pogueren familiaritzar-se amb l'equip i les
normes bàsiques de seguretat d'aquest esport; ja dins de
l'aigua, l'usuari va estar acompanyat en cada instant per un
instructor. L'objectiu era que poguera gaudir d'una immersió
amb l'equip complet de busseig, aprendre les tècniques
bàsiques i per descomptat, en última instància, sentir-se com
ho fa un submarinista experimentat des del primer moment. 

Els participants van gaudir d'una atenció personalitzada i
s’ho van passar tan ben que ja estan desitjant realitzar la
segona fase del baptisme, la que es desenvolupa en el mar,
una segona etapa que de moment es realitza en Alcossebre,
encara que aquest mes de maig se celebrarà ja en les
instal·lacions de Peníscola. 

La presa de contacte amb el busseig en el marc d'una
piscina suposa un primer pas a viure l'experiència en el mar i
a aconseguir en el futur l'obtenció del títol d'Open Water Diver.

Arranca la temporada de busseig de l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola

text i fotos VICENT�FERRER

L'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha presentat el
programa de la Festa del Mar que tindrà lloc entre l’1 i el
4 de maig. La festa compta una vegada més amb la
col·laboració dels ajuntaments d'ambdues ciutats i del Pla
de Competitivitat Turística. L'edil de Turisme ha destacat
la “gran aposta” dels consistoris per l'Estació Nàutica i la
consolidació de Benicarló i Peníscola com destinació
nàutica. 

Una oferta que pretén “posar a l'abast de tot el món els
recursos i facilitats per a la pràctica de l'esport nàutic i tot a un
preu accessible”. En aquest sentit, Ortiz va remarcar que
“l'esport nàutic no és car i a més conta amb el respatler d'un
gran nombre d'empresaris turístics”. La de maig serà la
primera Festa del Mar de l'any, organitzada per la ENBP, i
tindrà en la promoció dels esports nàutics el seu argument
més destacat. L'entitat ha organitzat per als dies 1 i 2 de maig
unes jornades que permetran als participants familiaritzar-se
amb les nocions bàsiques d'alguns esports nàutics com és el
cas de la vela lleugera amb bateigs  de mar i on s'intentarà
que els participants coneguen l'embarcació, el vent i les
nocions bàsiques de l'esport de la vela. També s'oferiran
batejos de kayak o piragüisme, de paddle surf i de busseig.
Així, “els usuaris podran gaudir d'una hora per només 5 euros,
mentre que en el cas del busseig, el preu serà de 10 euros”,
ha indicat Manuel Simó. Cal ressaltar que per aquesta ocasió
s'han establit preus molt inferiors als que habitualment es
marquen amb la finalitat de facilitar l'impuls i el coneixement
d'aquestes pràctiques. L'objectiu de la Festa del Mar és

promocionar l'esport nàutic i és que tal com ha recordat
Kersting, la festa “suposarà el tret d'eixida per a la realització
d'activitats nàutiques amb les escoles de la ciutat”. No
debades el treball de la mà dels consistoris de Benicarló i
Peníscola persegueix que “els xiquets es convertisquen en
afeccionats a l'activitat nàutica”. “L'esport nàutic cal provar-lo,
tot el món que ho fa acaba repetint perquè és una experiència
que atrapa”, ha apuntat el director de l'Escola de Vela de
Benicarló. Les activitats es portaran a terme en les
instal·lacions del port esportiu de Benicarló, excepte el bateig
de busseig que es desenvoluparà en la piscina del Gran Hotel
Peníscola i serà únicament el dijous 1 de maig. D'altra banda,
paral·lelament a aquestes jornades s'han organitzat unes
activitats paral·leles per a la resta del cap de setmana, és el
cas del divendres dia 2 amb una vesprada de conferències en
el Magatzem de la Mar de Benicarló. La cita s'aprofitarà per a
presentar el pla d'accions de l'entitat per a enguany, a més del
Ral·li dels parcs naturals. Així mateix, s'impartirà una xarrada
sobre les assegurances en les embarcacions d'esbarjo, les
inspeccions i la seguretat en les activitats nàutiques i finalment
es donarà a conèixer el conveni subscrit amb el Club Nàutic
de Saragossa que de moment ja ha permès l'organització del
open de motos nàutiques que es desenvoluparà el dissabte 3
de maig de les 11 a les 14, i que ”se celebrarà entre el port
esportiu i la ratlla del terme, just davant de la Caracola”.
L'oferta nàutica es completarà amb la segona prova de la lliga
Club de Mar, una regata social Festa del Mar que suposarà el
tancamnet final a la programació. En aquest sentit, el circuit
començarà a les 15h del dissabte i conclourà el diumenge al
voltant de les 14h. Els fullets promocionals de la Festa del Mar
de maig seran sufragats pel pla de Competitivitat Turística.

FESTA DEL MAR PER DONAR LA BENVINGUDA A L’ESTIU

text i foto REDACCIÓ

El tema del transport adaptat s’arrastra des de fa anys. En
aquest moment l’ajuntament disposa d’una furgoneta petita
compartida entre OACSE i Afanies que és del tot insuficient
per la demanda existent. Els serveis que ofereix en l’actualitat
entre altres són el trasllat diari al Centre de Dia 9 d’Octubre,
les sortides dels usuaris del centre de dia i residencia El Collet
o les sortides dels usuaris d’Afanies. Un vehicle més gran amb
capacitat per quatre cadires és una necessitat evident que fa
molt de temps que el PSPV reclama a l’equip de govern.

Al plenari de l’Ajuntament de maig de 2012 vam reclamar la
furgoneta com una prioritat amb una ampliació de servei
consistent en un servei municipal adaptat que també podria fer
trasllats de gent gran, discapacitats veïns de Benicarló que no
foren usuaris de l’OACSE, sortides esportives per a persones
de mobilitat reduïda, etc.

La resposta que ens van donar va ser que en els
pressupostos d’aquell any ja estava demanada i que s’havien
incorporat dos vies de subvencions per assegurar-ho, donant
per fet que a final d’any es disposaria del nou vehicle.

Dos anys després, formulada la pregunta al ple de febrer, la
resposta que dóna la regidora Sarah Vallés un mes després,
és que les subvencions (les de 2012, de la Conselleria del seu
propi partit) no han arribat i que en l’actualitat les
subvenciones d’equipament han desaparegut per culpa de les
retallades (del seu propi partit).

En 2013 existia consignació però no es va comprar al
canviar els criteris del vehicle a comprar.

Finalment la consignació està operativa per 2014, es pensa
fer una modificació pressupostaria i es comprarà el vehicle
“quan estiga”, però sense precisar quan per que “les coses
tarden lo que tarden”.

Resumint, tenint en compte que era segura l’arribada del
transport adaptat en 2012, any en que teníem dos peticions de
subvencions per tal motiu, teníem els diners pel mateix vehicle
al 2013 i encara els tenim al 2014, si encara Benicarló no té
un vehicle i un servei de transport adaptat com es mereix, és
únicament pel desinterès i la falta de treball al llarg d’este
temps de la regidora de Benestar Social.Des del PSPV de
Benicarló demanem una data concreta per fer realitat aquesta
inversió, de la que serem els primers en alegrar-mos, encara
que tinguem que lamentar tot el temps perdut.

TRANSPORT ADAPTAT

text Filo Agut, Grup Municipal PSPV Benicarló
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superfície, que acull prop de 40 parades, ofereix als seus
clients tot tipus de productes frescos. L'edifici està dotat de
portes automàtiques en tots els seus accessos i un sistema
de climatització i aïllament tèrmic per a fer més còmoda la
compra als clients que trien el Mercat per omplir el seu
rebost amb el productes alimentaris de la millor qualitat. Pel
que fa als aparcaments, igual que el carrer Pius XII, la Plaça
del Mercat compta amb estacionament en rotació horària, i
es troba a escassos 200 metres de l'aparcament subterrani
de la Plaça Constitució, per a facilitar l'accés dels
compradors.

MODEL ESTATAL
El model de gestió privat és comú a la resta de l’estat

espanyol. Són molts els mercats municipals que ara
treballen gestionats en mans privades, pels propis venedors.
En el cas del País Valencià, la Generalitat Valenciana ha
posat en marxa els “Mercats Excel·lents”, que  té per
objectiu implantar en els mercats municipals de la Comunitat
Valenciana sistemes innovadors de gestió basats en criteris
de qualitat i fiabilitat, sustentats mitjançant eines
informàtiques avançades i reconeixements oficials. Per a
poder portar a terme aquesta adequació dels mercats de la
Comunitat, la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç ha
engegat un Pla de Millora dels Mercats Municipals, així com
un Programa de Modernització de Mercats destinat a

subvencionar els projectes que les administracions desitgen
desenvolupar en els seus mercats. Amb tot això es pretén
millorar la competitivitat de les PYMES que operen en el
recinte dels mercats municipals, augmentar la confiança dels
clients captant la seua fidelitat, afavorir l'atracció de nous
consumidors i crear una marca específica com és el segell
de Mercat “Excel·lent”, que distingisca els mercats que
implanten i mantinguen aquest model de gestió.

ve de la pàgina anterior

Nota de l'amo: Aquesta és la crònica que hauria d'haver
sortit publicada la setmana passada, que és la que va escriure
Vicent T. Peris. He de reconèixer que va arribar a la redacció
amb temps més que suficient per a ser publicada. Però en
l'últim moment vaig decidir que volia una cosa més formal,
més adequada a la mala ratxa de resultats del Benicarló i vaig
optar per encomanar la feina als antics col•laboradors. També
vaig pensar que potser amb les dates que ens venien al
damunt seria millor no arriscar donada la frivolitat que conté
una part important de la vida de la família Peris. I no em vaig
equivocar.

SETMANA DE PASSIÓ

Lo diumenge es presentava magnífic. Excel•lent dia de per
a celebrar la palma. Bé, la palma, l'olivera i el llorer. Perquè de
tot es va vore a les processons que es van contemplar al
nostre poble. Com sempre, la gent molt integrada i devota,
entenent molt bé el significat dels actes religiosos que tenen
lloc al nostre poble. Jo, com a gran benicarlando que soc,
m'he agafat al peu de la lletra això de l'accent religiós. I si
nosaltres som un poble religiós  jo també ho soc, i el papa i la
Margot no es queden curts. La mama no cal dir-ho, que ella
prega per nosaltres per tal de completar el mínim d'oracions
que calen per tal d'entrar al cel per la porta gran, sense que
Sant Pere ens pose traves. Efectivament, vam anar a les
processons. Cadascun a una d'elles. Ara mateix no descriuré
la magnífica palma que portava la Margot a la processó que
vam compartir i que ens va tocar al sorteig que va fer la mama.

Però anem al gra. Després d'un bon dinar de Diumenge de
Rams, vaig emprendre tot solet lo camí cap al Municipal Pitxi

Alonso. Jugàvem contra el darrer classificat, i tot indicava que
la victòria seria nostra sense dificultats. Ni el papa ni la Margot
van pujar. Realment no sé quins van ser els motius i la Margot,
en acomiadar-se em va dir a l'orella "papà gineroso". 

Va començar lo partit. Els forasters no van demostrar en
cap moment el lloc que ocupaven a la classificació. Vull
recordar que va ser contra aquest equip que els nostres van
agafar aquella ratxa tan dolenta que ens ha portat a
aconseguir molt pocs punts en molts de partits. Total i
resumint, que un partit que teníem a la butxaca amb un clar i
contundent tres a un, ens el van empatar. I com! La darrera
jugada del partit, ben entrat el temps afegit, va ser una falta
llançada pel porter visitant perquè els altres deu jugadors se
n'havien anat a rematar en busca de l'empat. Quina decepció!
Quin despago! No ens mereixíem aquest resultat, però es veu
que la sort ens ha girat la cara i ara tenim vetades les victòries.
En fi, què farem?

Em vaig posar de tal mal humor, que no tenia ganes de fer
la crònica del partit. Cada vegada entenc menys això del
futbol. Els equips que volen jugar bé, són derrotats pels que es
dediquen a practicar un joc destructiu i de barriada, joc dur en
defensa i mig camp i esperar l'errada del que vol jugar a futbol.
Un parell de contraatacs i tres punts al sac. És una vergonya,
però és així com es juga actualment. La meua opinió és que
els entrenadors veuen massa televisió.

Però en arribar a casa, em va canviar l'humor perquè me
n'anava a començar oficialment la setmana de passió. La
imprescindible processó de baixada, amb la imprescindible
corporació municipal deixant ben palesa la imprescindible
separació entre església i estat i la constatació de
l'aconfessionalitat que proclama la tan imprescindible
constitució de mil nou cents setanta-vuit. Només acabar, me'n
vaig tornar a casa a fer una posada a punt del meu
instrumental de percussió: un bombo i dos tabals que sonaran
i ressonaran a llarg de tota la setmana que comença. A la
Margot li he aconseguit una vesta de caputxí perquè diu que
la il•lusió de la seua vida és sortir de ciutadana anònima,
sense que cap home la mire. Només diré que quan vam anar
a parlar amb l'encarregat de la confraria se la va mirar de dalt
baix i, amb un somriure picardiós li'n va donar una tres talles
més menuda. "Ay, es que no me queda dinguna más". Me
penso que sortirem al telediario.

Ja li he dit al senyor director gerent que la setmana que ve
que me done festa. Jo visc aquests dies de passió amb molta
intensitat i molta devoció i molt concentrat en tot allò que faig.
Quina setmana m'espera...

SETMANA DE PASSIÓ

text VICENT T. PERIS



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

L'ajuntament de Benicarló ha iniciat els tràmits per
adaptar el mercat municipal a la nova normativa de
gestió. Ara, seran els propis comerciants els que
gestionen el servei, encara que l'ajuntament “té voluntat
de mantenir aquest servei pel ciutadà”. 

És per aquesta raó que María Ortiz, regidora de Comerç,
ha iniciat una ronda de contactes amb l'associació de
venedors amb l'objectiu d'obrir les portes a un canvi de
titularitat progressiu. “Es tracta de veure quins serveis i
gestions poden anar assumint ells”, va explicar. I és que el
consistori “no té ja cap obligació de tenir un mercat municipal
ni de mantenir-lo”, segons indiquen les noves normatives en
la matèria. El de Benicarló, de moment, és gestionat de
forma plena per l'ajuntament malgrat tenir una activa
associació de venedors “molt implicats en la vida comercial
de la ciutat” i amb ganes de portar endavant el servei. “Ja
hem començat una ronda de contactes per parlar amb ells.
Estan disposats a començar a mirar temes i estudiar les
diferents propostes”, va dir Ortiz. La regidora va puntualitzar

que el procés de privatització del mercat municipal “es
realitzarà sempre de la mà de l'ajuntament, amb els tècnics
de la casa assessorant-los”. 

CANVI EN LA GESTIÓ DE SERVEIS
El canvi del model de gestió suposa que “alguns serveis

els haurien de gestionar ells directament”. Així, la gestió dels
residus o la neteja, entre uns altres, haurien de ser portats
de forma directa pels propis venedors del mercat. Ortiz va
recordar que “ells tenen capacitat suficient per a portar
endavant aqueix servei. A més, també serà bo perquè
servirà perquè se n’adonen de com de complicat i car és,...
per exemple, el tema de la neteja”. Ortiz va anunciar que el
procés de canvi de gestió “es farà poc a poc, de forma
progressiva, una vegada s'estudien totes les possibilitats.
Els comerciants estan molt implicats i posen molt de la seua
part”. De moment, ja han assumit la gestió dels serveis
publicitaris i les campanyes de dinamització de les
instal·lacions. 

Recordar que la construcció del mercat  va finalitzar en
1960 i es va inaugurar el 20 d'agost d'aqueix mateix any. El
Mercat Central, amb una sala de vendes de 1431 m2 de

text REDACCIÓ

BENICARLÓ PRIVATITZARÀ EL SEU MERCAT MUNICIPAL

Les competicions de bàsquet
estan ja a la recta final de la
temporada, després de la qual
caldrà passar comptes per veure si
cada equip ha rendit l'esperat i
poder polir defectes en la següent. 

Així, comencem, amb el partit
entretingut de l'equip sènior davant el
Berenguer Dalmau, en el qual el millor
joc del Benicarló es va traduir en una
còmoda victòria, malgrat no ser molt
àmplia, atés que sempre van estar per
davant en el marcador, i es va saber
que fer a cada moment no donant opció
al rival. El pròxim partit a Montcada
tancara una temporada que podria
haver estat millor tot i haver obtingut la
quarta plaça. Marcador final 69-63. 

Primera part igualada en la que el
júnior del Benicarló va anar per davant
en diverses ocasions, arribant-se al
descans amb empat a 25. En el tercer
quart pèssim començament encaixant
un parcial de 0-14, que va determinar la
sort del partit amb un Paterna que
necessitava la victòria per a jugar la
fase d'ascens i un Benicarló que es va
quedar sense gasolina. Al final 41-67. 

Bon partit el jugat pel júnior femení a
València davant el Maristas, que va
anar per davant en els tres primeres
quarts amb avantatges de fins a 10
punts, però les faltes personals, el poc
encert en els tirs lliures 11-33, unit al
cansament al no tenir més efectius va
decidir el resultat final. Es va competir i
va lluitar, per la qual cosa l'evolució de
l'equip aquesta temporada cal
qualificar-la de molt positiva. Resultat
final 56-46. 

El cadet masculí va jugar a Borriana un bon partit, dominat
amb claredat des de principi, amb una excel·lent defensa i una
notable actitud que va posar de manifest l'evolució d'aquest
equip que ha anat a més de forma clara, una millora que
permet veure el futur amb optimisme si se segueix treballant
en aquesta línia. Al final 27-63. 

Victòria còmoda del cadet femení davant l'Onda, en la qual
totes les jugadores van aportar el millor. Cal estar satisfets pel
partit realitzat i a seguir treballant amb ganes i il·lusió. Felicitar
a l'equip és el que toca per la seua actitud. Marcador 64-29 

Notable la millorança aconseguida per l'aleví masculí i clara
victòria davant el Vila-real Blanco per 44-32. Aquest equip que

ha anat evolucionant a positiu, s'ha aconseguit la segona
plaça en la categoria gràcies al treball i actitud de tot l'equip,
tot i haver tingut una temporada complicada, el compromís de
tècnics i jugadors ha estat positiu, cal l'enhorabona pel
demostrat i aconseguit. 

Malgrat tractar-se d'un amistós les alevins benicarlandas
van eixir amb molta intensitat en la pista del Morella, barallant-
se per totes les pilotes i açò va permetre arribar al descans
amb sols cinc punts de diferència, en la segona part el
cansament i el superior nivell del rival van marcar la
diferència. Cal seguir treballant per a evolucionar a millor.
Resultat 42-19.

En general bons resultats dels equips del Club Bàsquet Benicarló 
el cap de setmana passat

text i foto VICENT�FERRER
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Desprès d´un partit trepidant i de molts de nervis, al camp
del Juvelama de Castelló amb un resultat molt igualat (6-7), els

menuts i grans jugadors del Benjamí “A” del Benicarló Base
Futbol es proclamaven matemàticament campions de lliga a
falta d’una jornada per concloure el campionat. L´equip està
entrenat per Pipo i Guillem.

Futbol Base: El Benjamí A es va proclamar campió el camp del Juvelama de Castelló

text i foto VICENT�FERRER

Els equips del Benicarló Base Futbol segueixen sumant
èxits en els tornejos de Setmana Santa. 

En el torneig Futbol Base Vinaròs, el Pre Benjamí A va
guanyar la final en derrotar al Vila-real per 6-0. 

En la final del torneig Marina d’Or Cup per a benjamins, el
Benjamí A del Benicarló BF va guanyar la final al CD Elipa per
un contundent 5-0.

Els benjamins i prebenjamins guanyen els tornejos disputats a Oropesa i Vinaròs

text i foto VICENT�FERRER




