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Dissabte 19 de de Juliol es celebraren les 12 h de
natació organitzades pel CNB a la piscina municipal de
Benicarló. Enguany s’entrenava format i es va reduir a
només 12 h, en lloc de les tradicionals 24 h consecutives
nadant. La diferència va ser que amb aquest nou sistema,
nadaren 2 equips simultàniament i això va fer que fora
molt més competitiva la prova, nadant-se molts més
kilòmetres.

Els 2 equips, encapçalats pels seus respectius líders, Lucía
Piñana (nova dama del CNB) i Marc Vea (millor nedador),
s’esforçaren de valent per a intentar superar al rival.
Finalment, la victòria va ser per a l’equip blau de Marc, que va
guanyar per 50 metres escassos a l’equip groc de Lucía.

En conjunt, es nadaren 110.650 metres, superant en 23 Km
la marca aconseguida l’any anterior. 

En presencia del regidor d’esports, Ximo Pérez, va cloure
la prova amb la simbòlica entrega del trofeu a l’equip
guanyador. 

S’ha d’agrair, una vegada més, la col·laboració en
l’organització de l’eesdeveniment, de la Regidoria d’esports
de l’Ajuntament de Benicarló i de l’empresa gestora de la
piscina municipal (FCC).

Posteriorment, amb l’assistència de nombrosos socis i
nedadors del club, tingué lloc el sopar de presentació de la
nova dama del club i del millor nedador. 

A l’emotiu acte, presentat pel vicepresident del CNB, Xavier
Rodríguez, la dama de la darrera temporada, Sara Marqués,
va fer un breu parlament per traspassar la banda
representativa a la nova dama, Lucía Piñana. També dirigiren
unes paraules d’agraïment a tots, l’esmentada Lucía i el millor
esportista, Marc Vea.

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS:

24-27 JULIOL: CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL A
BARCELONA

27 JULIOL: TRAVESSIA PENÍSCOLA BENICARLÓ

CELEBRACIÓ DE LES 12 H DE NATACIÓ I SOPAR DE PRESENTACIÓ DE
LA DAMA I DEL MILLOR ESPORTISTA DEL CLUB

text i fotos CNB
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Som una societat que avança
més ràpid que els mitjans que els
cossos de seguretat poden ficar al
seu abast per defensar-la. Així és
la nostra vida actual. Els delictes
“virtuals” s’han triplicat durant el
darrer any a Benicarló. I contra
això, no hi ha polítiques de
prevenció a l’ús, que és com
acostumen a treballar els cossos
de seguretat. No es pot previndre,
tampoc es pot saber ni cóm, ni on
es produiran: és la magnitud de
les xarxes. La situació preocupa i
molt als nostres governants. Ens hem convertit en
titelles en mans d’un monstre tan útil i necessari com és
Internet. Qualsevol pot accedir a la nostra vida privada i
manipular-la al seu gust. I contra això, de moment, no hi
ha lluita possible. 

Es tripliquen els delictes a la xarxa

“Pel que fa a la delinqüència a l'ús anem millorant, però
els delictes “virtuals” s'han triplicat. Són delictes sense
prevenció”. Així els qualificava David Barelles, subdelegat
del Govern a Castelló, que va presidir juntament amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, la Junta Local de Seguretat
Local. La trobada tenia com a objectiu acordar les
estratègies i els protocols que s'aplicaran durant les

pròximes Festes Patronals en matèria de seguretat, però
també es feia un repàs per l'estat de la seguretat ciutadana
en el municipi. Barelles va manifestar la seua preocupació
per l'increment dels anomenats delictes “virtuals” que “tenen
com a denominador comú l'ús de la xarxa i que es tradueix
bàsicament en estafes en vendes a través d'Internet. Són
persones per exemple que escriuen en les pàgines de
serveis dient que unes altres ofereixen serveis de
prostitució”. Una altra situació que es repeteix és que “criden
per telèfon a un restaurant que l'endemà va a fer un banquet
i diu que si no paguen o venen droga, demà li tallaran la llum.
O gent que ven coses per internet que no es lliuren, que no
arriben a la seua destinació”. Barelles va reconèixer que “no
es tracta de delictes preventius, és un tipus de delinqüència
nova que hem de veure com tallar-la”. En aquest sentit, va

text REDACCIÓ

“Delictes virtuals”, un futur que ens atrapa

La tercera setmana de competició ja ha
permès conèixer, faltant una jornada, el nom
de diversos equips classificats per a quarts de
final del campionat. Així, en l'última jornada i
en el Grup I, Superpint/Maritur i The Caramels,
ja classificats, es jugaran el primer lloc del
Grup; Hostelmar serà tercer passe el que
passe a l'última jornada, i Marroc Nostrum i
Braseria Sant Gregori es jugaran entre ells
l'última plaça disponible, després de la
contundent victòria d'aquests últims davant de
Macadam/Neptuno, amb 4 gols del
capdavanter dels golejadors, Víctor Robles, i
un golàs de Jorge Esteller, que s'estrena en el
campionat. Per la seua banda, en el Grup II
també hi ha tres equips classificats i ja amb
l'ordre preestablert: Plantacar/Camilo’s
Pizzeria, Peluquería Mª José/Fruites Ximo i
Penya XQSÍ, que va aconseguir la
classificació després d'empatar a dos gols
amb Bar Candil/Mapfre, que haurà de jugar-
se la quarta i última plaça per a quarts contra
Descansa. En la classificació de l'esportivitat,
The Caramels viatja com a sòlid capdavanter
en solitari, mentre que el gol més ràpid del
campionat l’ha aconseguit, fins ara, el jugador
del Superpint/Maritur, Raúl Mora, als 59
segons de partit.

text i foto GREGORIO�SEGARRA

Ja hi ha diversos classificats per a quarts de final del 23é Torneig d’Estiu de Futbol Sala

RESULTATS
TERCERA 
SETMANA

Per la falta de visibilitat en la zona on s'havia de
disputar el Campionat Autonòmic de fotografia
submarina, que organitza el Club de pesca Submarina i
Apnea Maestrat de la nostra ciutat, s'ha acordat
suspendre’l i traslladar-lo al pròxim dissabte 26 de juliol.

El Campionat Autonòmic de fotografia submarina serà el 26 de juliol

text VICENT�FERRER
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assenyalar que “hem passat de 12 a 34
denúncies d'aquest tipus de delictes”. 

La Junta també ha comptat amb la
presència del tinent de la Guàrdia Civil
de Benicarló, el cap de la Policia Local,
un representant de la Policia
Autonòmica i els regidors de Seguretat
i de Falles, a més de membres dels
grups municipals de l'oposició. 

El dispositiu especial de Festes

“La policia local durant les Festes
Patronals es dedicarà més a la
coordinació dels actes i la Guàrdia Civil
a la protecció ciutadana”, va recordar
Barelles. Enguany, el dispositiu de

ve de la pàgina anterior

Una de les proves més dures del
calendari, la Baixa Espanya, començarà
a disputar-se aquest cap de setmana per
terres de Terol. El benicarlando José
Manuel Pellicer participara amb una
Suzuki RMX 450. 

El divendres 18 s'efectuaren les
verificacions i després de les mateixes
l'etapa pròleg a partir de la sis de la
vesprada. El dissabte 19 es disputaren dos
especials de 114 i 220 quilòmetres, que
donaren les primeres classificacions de la
Baixa Espanya 2014. 

José Manuel Pellicer està enquadrat en
el Team Suzuki Ral·li, juntament amb el
pilot Armando Ugarte, muntant una Suzuki
RMX 450 modificada per a la Baixa
Espanya 2014 en tenir uns dipòsits de
combustible més grans i amb el motor
potenciat en les instal·lacions de Motos
Grau de Lleida, on també se'ls van canviar
les suspensions per unes més fortes.

text VICENT�FERRER

MOTOR: El pilot benicarlando José Manuel Pellicer participa en la Baixa Espanya
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EL TEMA ESPORTS

seguretat per a les Festes se centrarà sobretot en els dos
concerts que tindran lloc els dies 19 d'agost, El Arrebato i 23
d'agost, Mojinos Escozíos i molt especialment en el control
dels actes taurins, ja que enguany s'han reforçat les
mesures de seguretat en la normativa dels tancaments de
bous. “Una de les coses que s'ha de tenir en compte és que
els bous, durant les entrades, poden baixar però no pujar,
com es destaca en totes les normatives vigents”, va
assenyalar l'alcalde. “Poden estar segurs que l'anem a
complir, ens ho han advertit en totes les reunions a les quals
hem anat”, va dir. 

Baixen els delictes al Camp

Finalment, Barelles ha destacat que gràcies als controls
periòdics de Guàrdia Civil i Policia Local, a les patrulles
nocturnes i a la bona coordinació entre les forces de
seguretat, els robatoris en el camp s'estan reduint. Segons
el subdelegat del Govern, els índexs de delinqüència es
mantenen respecte d'anys anteriors i ha destacat la baixada
del 2,5% dels robatoris en l'àmbit rural. “És una de les
preocupacions que hi ha en aquesta zona, i gràcies a les
patrulles nocturnes i la coordinació entre els cossos de
seguretat la sensació que tenim és bona. Hem recalcat la

presència dels cossos de seguretat en l'àmbit rural perquè la
gent ens veja i açò és bo”. “S'està fent un gran treball per
part de tots, per part d'Inspecció de Treball i Hisenda i hi ha
més de 60 expedients oberts”, va anunciar Barelles. 

D'altra banda, els delictes en el nucli urbà han augmentat
un 1% mentre que els comesos a l'autopista han baixat un
altre 1%. El subdelegat també ha assenyalat que les taxes
d'esclariment han augmentat i actualment estan en un 32%
en el cas dels delictes i en 45% en el cas de les faltes.

ve de la pàgina anterior

El Club d'Esgrima Costa del Azahar ha
impartit, en una de les sales del Pavelló
Poliesportiu de Benicarló, un curset
d'iniciació en el qual han participat els
alumnes del Campus DiverEstiu que
organitza la regidoria d'Esports de
l'Ajuntament. 

El regidor de l'àrea, Joaquín Pérez Ollo ha
comentat, mentre els joves prenien contacte
amb aquest esport, “Crec que s’ho han passat
molt bé, ja que per a ells ha estat una gran
novetat i la majoria sols havia vist imatges
d'aquest esport per televisió. També vull agrair
la disponibilitat del Club d'Esgrima Costa del
Azahar a l'hora de promocionar aquest esport”

El club també col·laborarà en el taller que
s'ha organitzat per a professors i monitors
d'educació física, que s'ha oferit a través del
CEFIRE i que es realitzarà dissabte que ve 26
en el Pavelló Poliesportiu.

El Club de Esgrima Costa Azahar imparteix un curset d’iniciació a Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

Els jugadors del Club Deportivo Benicarló apuren ja els
seus últims dies de vacances, atés que que la
pretemporada donarà inici dilluns que ve 28 a la
vesprada, en el Municipal Àngel Alonso, a les ordres del
nou entrenador, Luís de la Haba. 

El president de l'entitat, Pedro Baca, confirmava aquesta
setmana la dada, al mateix temps que comentava que hi
haurà noves altes, però que fins que no hagen signat el seu
compromís no donarà noms. Va afegir que el club contiunarà
amb la seua política de pagar el que creu just, i poder complir
tots els mesos, tal com va passar la passada temporada, en la
qual els jugadors van percebre tot el promès, cosa molt poc
habitual en aquesta categoria. 

Sols va indicar algunes de les baixes que ha donat el club,
com Medi (Borriol), Dani Tacón i Jordi Adell (Vinaròs) i Felipe

(Alcalá). Pel que fa al veterà migcampista Anta sembla ser
que no continuarà, ja que porta jugant al futbol quasi 20 anys
des que es va iniciar en l'Escola de Futbol del Benihort C.F.

El Club Deportivo Benicarló iniciarà la pretemporada al Municipal Àngel Alonso

text i foto VICENT�FERRER
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CULTURA LOCAL

L'ajuntament de Benicarló ha tornat ha traure a licitació
la gestió del bar situat en l'edifici de l'Auditori Municipal
Pedro Mercader. Ho fa després que el passat mes d'abril,
la proposta quedara deserta per segona vegada a causa
de l'elevat cànon que es demanava per a la seua gestió.
En aquell moment, el consistori va sol·licitar un cànon
anual d'11.166,87 euros sense IVA, la qual cosa suposava
930 euros al mes, a més de les despeses de llum, aigua,
neteja i derivats de la gestió del servei. Ara, el nou plec
administratiu per a la concessió ha rebaixat la quantitat
fins als 3.489,48 euros anuals, IVA exclòs, que podrà ser
millorat a l'alça. En total, 7 677 euros menys que al mes

suposen més de sis-cents euros de rebaixa per a
l'adjudicatari del servei, que porta diversos anys tancat
per l'elevat preu que es demanava per la concessió del
servei. 

La durada del contracte serà de dos anys. No obstant açò,
podrà acordar-se la seua pròrroga per mutu acord de les parts
per altres dos anys més de forma anual, amb almenys tres
mesos d'antelació a la seua finalització, sense que la durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de
quatre anys, ni aquestes puguen ser concertades aïllada o
conjuntament per un termini superior al fixat originàriament. La
licitació de l'explotació del servei de bar cafeteria de l'Auditori
Municipal, inclou la terrassa exterior de 25 metres quadrats. 

LICITEN DE NOU EL BAR DE L’AUDITORI

text i foto REDACCIÓ

El passat 18 de juliol la Jove Banda
Simfònica de la FSMCV i la Banda de
l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló"
compartiren escenari per tal d'oferir un
extraordinari concert de música.

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV és
una formació que neix de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana amb l’objectiu de proporcionar
als joves músics de totes les bandes que han
estat seleccionats prèviament amb la
possibilitat de treballar un repertori de
qualitat amb directors de prestigi en els
millors escenaris. És la primera vegada que
una formació d’aquestes característiques i
d’aquesta rellevància actuava a Benicarló.
Tot i que una lleugera pluja feu acte de
presència al llarg del concert, el nombrós públic allí present va
poder gaudir de l'actuació d'ambdues bandes les quals
oferiren un repertori exigent i de gran nivell que deixà sorprès
gratament a tots els assistents. La primera part va córrer a
càrrec de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV de mans del
mestre Daniel Ferrero, mentre que a la segona part va ser el
torn de la formació benicarlanda sota la direcció de Pablo
Anglés Galindo. També cal esmentar que en aquest concert

han estat dos els músics benicarlandos, Cristina Doménech i
Josep Arnau, els que han compartit escenari formant part
d’aquesta reconeguda formació però que en darreres ocasions
el nombre ha estat superior fins arribar a un total de sis els
components que ha aportat la banda benicarlanda. Amb
l’entrega d’uns detalls commemoratius i els parlaments
adients, es donava per finalitzada una extraordinària vetllada
musical.

EXTRAORDINARI CONCERT DE MÚSICA

text REDACCIÓ foto PEPE�PINTAT
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LOCAL OPINIÓ

CAMINS RURALS I SOLARS MéS NETS

Serveis Públics Municipals ha adquirit una trinxadora
lateral per a dur a terme la neteja dels solars municipals i
per a condicionar els camins rurals del terme de
Benicarló.

El cost de la màquina és de 8.337,69 euros, IVA inclòs. El
dispositiu funciona directament connectat a la força d'un
tractor, que treballa a una velocitat d'entre 10 i 15 quilòmetres
per hora.

INTEgRACIÓ SOCIAL I LABORAL

Les tres persones becades per l'Ajuntament amb
objectius d'integració social i laboral ja estan realitzant les
seues tasques. Les dos dones supervivents de violència
de gènere col·laboren amb el Servei d'Ajuda a Domicili
mentre que la persona discapacitada intel·lectual realitza
funcions de suport al Centre geriàtric.

La política d'integració social i laboral de persones amb
dificultats d'inserció ja és una realitat. Les tres beques que va
convocar l'Ajuntament el passat mes de maig (dos per a dones
supervivents de violència de gènere i una beca per a persones
amb discapacitat intel·lectual) estan donant els seus fruits i
des del passat 1 de juliol, les tres persones s'han incorporat
als respectius llocs de treball. Per una banda, les dos dones
supervivents de violència de gènere estan desenvolupant
funcions d'auxiliar al Servei d'Ajuda a Domicili, amb l'objectiu
de dotar-les de formació i experiència per a un futur salt al
mercat laboral. D'altra banda, la persona amb discapacitat
intel·lectual està realitzant tasques de suport a la porteria del

Centre Geriàtric, exercint el control dels usuaris que entren i
surten de l'edifici. Les tres beques són fruit d'una subvenció
atorgada per la Diputació de Castelló. Cadascuna de les
beques està dotada amb un import de 1.000 euros i té una
durada de dos mesos.

ASSAIg AMB MELÓ D’ALgER

La cooperativa de Benicarló, Benihort, està realitzant
un important assaig de meló d'Alger amb l'objectiu
d'estudiar aquelles varietats que, per calibre i producció,
s'adapten més a les demandes dels mercats actuals. 

L'estudi conclourà a finals d'aquest mes de juliol i els seus
resultats s'aplicaran en la campanya de meló d'Alger 2015.
Aquest assaig es va iniciar el passat 5 de maig amb la
plantació de 2.570 plantes en més d'1 hectàrea de terreny de
la coneguda “Finca del Marquès”, en el terme de Santa
Magdalena, el propietari de la qual és el soci de Benihort, Juan
Vicente Caldés. La recerca abasta fins a 19 varietats del tipus
de meló d'Alger Romalinda, Boston i Premium, que les seues
característiques inclouen tant meló d'Alger blanc ratllada amb
i sense llavors de diferents grandàries, així com melons
d'Alger pol·linitzadores.

Tal com indica el cap de l'àrea de planter, Francisco Miguel
Soriano, “com ja coneixem quins són les necessitats dels
diferents mercats nacionals i internacionals, aquest estudi ens
permetrà saber quines varietats de les observades són les que
s'adapten a aquestes exigències comercials i a més
proporcionen un major rendiment al llaurador”. Una vegada es
concloguen les proves, en breu, els tècnics d'Hortalisses de
Benihort analitzaran les diferents varietats, pel que fa a calibre
i rendiment productiu. Els resultats de l'estudi es posaran en
pràctica ja en la campanya de meló d'Alger 2015 i es
mostraran a socis, proveïdors i comercials del sector en unes
jornades de portes obertes en el Semillero de Benihort.

BREUS
text REDACCIÓ 

Necessitem el mar, aquest petit però
immens mar nostre, per poder ser. Aquest mar
que, a cops d’onades i de sol, ens fa present
que vivim en un racó del planeta on tres
continents es donen les mans, es giren
l’esquena i s’ignoren o s’entesten a posar
reixes i murs que els separin i, fins i tot, a tenyir
de sang les aigües que haurien de ser –i
poden ser-ho- bellíssims camins que ens
ajudin a resseguir tot allò que ens apropa, tot
allò que compartim i ens defineix. Josep Tero
–com molts altres cantants d’arreu de la
Mediterrània, com el seu bon amic Moustaki i
com tants i tants d’altres- canta aquest mar,
aquest mar que un dia va ser camí nostre i que
volem que ho segueixi essent, perquè el
coneix ja des de ben petit –la infantesa i
l’adolescència viscuda ben apropa del mar,
amb la barca del pare, amb les ruïnes
d’Empúries com a escenari privilegiat de les
seves descobertes,dels seus paisatges- i
perquè sap que aquest mar és casa nostra.

No és casualitat, doncs,  que el seu darrer disc -editat
aquesta primavera després de massa temps de silenci
discogràfic- porta per títol Dun mateix mar i recull dotze
poemes o textos fets cançó. Dotze regals per a tothom
que vulgui gaudir d’unes cançons amb lletra d’autores
mediterrànies –la majoria catalanes, com Marta
Pessarrodona, Maria Mercè Marçal, lementina Arderiu,i la
sempre present Maria àngels Anglada , entre d’altres- i
sempre amb un aire profundament personal i, per
tant,mediterrani. Josep Tero té un do especial per fer que
uns textos tinguin gust de vida prop del mar. L’amor i
l’enyor, l’esperança i el record de la pàtria llunyana o
perduda, el sol que omple el mar d’una aparent
tranquil·litat i els fils dels terrats que es mouen com petits
pentagrames on s’escriu la melodia més o menys trista de
les nostres vides, la ràbia per la repressió i l’odi ferotge
dels dictadors de tota mena  d’uniforme, els petits però
necessaris espais de la intimitat que ens fan sentir éssers
irrepetibles i que volem allunyar dels focus massa potents
de les mirades dels altres, l’estímul irrefrenable de l’anhel
d’independència personal i com a poble.  I és que Josep
Tero ens va gronxant pels mars de les  seves cançons i
ens fa fer i refer camins per la geografia mediterrània que
ell coneix molt bé. I en tot aquest univers de paraules i de
melodies,  Grècia, és clar, se’ns presenta com un referent
imprescindible, com un Súnion evocat des de lluny però
amb ganes, com el far d’aquella  Alexandria  que Kavafis
coneixia tan bé.

Podeu entrar –i us ho recomano amb entusiasme que
ho feu- a aquest disc per qualsevol de les cançons. Si no

les coneixeu, deixeu-vos endur per les onades que les
configuren i ja em direu què us han semblat. Si n’hagués
de triar algunes –per allò de decidir per quina porta hi
entreu, per quin camí de mar us recomano que enceteu el
viatge- us diria que Per a un dofí de Maria Àngels anglada
és una petita joia, senzilla i plena de vida, que batega mar
per tot arreu. La Cançó d’un deportat, text escrit pel propi
Josep Tero a partir d’una novel·la de Teresa Pous, és un
delicadíssim cant a l’enyor del qui per raons polítiques ha
de viure en un camp de presoners molt lluny de la seva
pàtria, de la seva gent, de tot allò que el defineix. I la
cançó que tanca el disc,Et dono el cant de Rosa Font és
una autèntica declaració d’amor des de la necessitat de
mantenir uns espais propis per a ser el que som. Però,
feu-me cas, entreu per on us vingui de gust perquè el que
hi trobareu val la pena. I, evidentment, podeu descobrir o
redescobrir altres peces  realment interessants que
configuren la trajectòria –recopilada en menys d’una
desena de discos- d’aquesta veu massa poc coneguda i
realment essencial de la cançó d’autor dels Països
Catalans. Si és així no us podeu perdre el poema Cos
meu recorda de Kavafis fet cançó per Josep Tero amb la
intervenció de Moustaki cantant en grec el mateix text. O
les versions de Salvat-papasseit. O el meravellós disc Et
deixaré la veu fet com a homenatge a Maria àngels
anglada –amb poemes i proses d’aquesta autora i també
amb textos de Kavafis. O també podríeu....

Necessitem aquest mar, aquest petit però immens
mar nostre, per poder ser. Gràcies, doncs, Tero, per fer-
nos viure aquest mar amb més densitat, amb més força,
amb tanta i tanta poesia.      

Àlbum de cançons/2. Josep Tero
text JOAN�HERAS

Fronteres
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empresa se n’ha passat de llesta.
Així, segons conta el responsable
de l’oficina, en el primer trimestre ja
n’hem presentat el doble que les
que l’any passat se n’havien
presentat durant el mateix període.
Sembla que en aquest poble, on el
meninfotisme era moneda comuna,
comença a entrar una mica el seny i
la gent ja troba el gustet a això de
reclamar quan creu que té dret.
Certament ja era hora, més si tenim

en compte allò que sempre sentim,
sobretot al camp, “per què ho hem
de denunciar si després ningú no fa
res”. Doncs sembla que la cosa
canvia i, almenys per a certes
coses, la reclamació funciona. Els
vora 3000 euros que s’han tornat als
consumidors així ho acrediten. Ara
només cal que ens conscienciem
una mica més, i encara que no
puguem utilitzar aquesta oficina, o a
la millor sí, quan els nostres polítics
ens prometen alguna cosa i després
no ho compleixen, hauríem d’anar
tots a l’Ajuntament a presentar la

reclamació pertinent. I a vore què en
pensarien! Els tafaners ja estem
mirant de quina manera es pot
aconseguir que a les properes
eleccions els partits polítics locals
ho incorporen al seus programes
electorals. Us imagineu quantes
vegades hauríem fotut a Mundo al
carrer? I a Marcelino? No, si a
nosaltres idees no ens en falten. No
haurem de fer com els de Podemos
de dalt i fer un partit polític llampec i
presentar-nos a les properes
eleccions? A més d’un segur que li
donàvem un ensurt. 

ve de la pàgina anterior

AgENDA
Divendres 25

19.00 h Inauguració de l'exposició «Poemes musicals», de
Fernando Peiró Coronado (fins al 21 de setembre), amb
l'actuació musical de l'Assocació Cultural Diabolus.
Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora:
Fundació Caixa Vinaròs.

20.00 h Nomenament de les persones destacades en
l'àmbit de la cultura i en l'àmbit social. Magatzem de la
Mar. Organitza: Ajuntament de Benicarló.

20.30 h Festival de Dansa Elements. Auditori. Organitza:
Elements.

22.00 h Concert audiovisual de música de cinema, a
càrrec de la banda de l'Associació Musical Ciutat de
Benicarló. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Dissabte 26

8.00 h Concurs de pesca. Escullera del Port. Organitza:
Club de Pesca Deportiva El Mero.

18.00 h Activitats de la Llum. Visita dinamitzada pel centre
històric de Benicarló. Un carceller, un alcalde, una llaura-
dora i un frare us explicaran de primera mà els seus edifi-
cis. Inici de la visita: pl. de Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Diumenge 27

11.00 h XXII Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló.
Arribada: platja del Morrongo. Organitza: Club Natació
Benicarló.

11.00 h Activitats de la Llum. Visita dramatitzada al Poblat
Ibèric del Puig de la Nau, a càrrec de l'Associació Cultural
Pere de Thous. Inscripcions prèvies al Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura.

17.30 h Mercat artesanal (fins a les 21.30 h). Pl. dels
Mestres del Temple. Organitza: Associació d'Artesans de
Benicarló.

Dimecres 30

21.30 h Generacció Nocturna, activitats per a joves de 12
a 17 anys. Escola de la Mar (c. del Doctor Coll, 10 ).
Organitza: Regidoria de Benestar Social.

LOCAL

Els veïns del carrer germans de les Escoles
Cristianes de Benicarló han expressat el seu malestar
per les obres de conducció de gas que han començat
aquesta setmana. Asseguren que ningú els havia alertat
que el carrer anava a estar aquesta setmana en obres i
diuen que no entenen com es permet alçar el vial en ple
estiu per a instal·lar les canalitzacions de gas. “Aquest
matí no hem pogut ni traure el cotxe, pel que sembla no
havien ni previst que en aquest carrer hi ha tres grans
pàrquings de cotxes”, explicava un veí. Uns altres dels
perjudicats són els propietaris de guals, que ja han
demanat una rebaixa en les quotes ja que consideren
que “paguem per a poder disposar d'ells i ara ens els
han tapat”.

Un dels casos més dramàtics és el de CQ, una agència
de viatges i lloguers que va haver de tancar bona part de la
jornada del dimarts davant la impossibilitat de treballar a
causa del soroll. “El dimarts va ser horrible, passarem un
matí fatal, vaig haver d'abandonar l'oficina una hora abans
perquè era impossible d'aguantar el soroll treballant, però a
la vesprada ja decidíremm reprendre el treball de l'oficina a
les 19h. En total quasi vaig perdre mitja jornada laboral per
culpa de les molèsties. Els mateixos clients que es van
acostar al local no podien entendre com s'havia decidit dur
a terme aqueixos treballs en ple estiu i sense previ avís”, va
relatar Nieves Quevedo, propietària de l'agència.

Les obres de millora del vial són una vella reclamació dels
veïns, que veuen com el ferm ha anat degradant-se amb el
pas del temps i ningú ha fet gens per millorar-lo. “Temps arrere
van posar quitrà i ho van fer de tal manera que se'ns van
acabar inundant les cases, vam donar part del mal estat del
paviment i ho van arreglar. Tot i això ens han dit els operaris
de les grues que el carrer està tan mal que en no res s’alçarà
ja que hi ha molt poc quitrà”.

L'edil d'urbanisme, Pedro López, ha assegurat que les
obres seran molt curtes i duraran menys de dues setmanes. A

més, va puntualitzar que la Policia Local va instal·lar unes
tanques per a evitar que s'aparcara en aqueix vial, indicant
que s'havia de l'inici de les obres de canalització de Gas
Natural. “Sabem que és una molèstia qualsevol obra, però
hem considerat que pot millorar la qualitat de les instal·lacions
dels veïns. Cal pensar en el benefici general. No és un capritx
alçar un carrer, sinó que es fa amb l'objectiu que els veïns
puguen ampliar l'oferta de proveïdors i no depenguen d'una
sola companyia”, va assenyalar el regidor. López va concloure
recordant que l'ordenança municipal referent a açò només
prohibeix les obres durant el mes d'agost.

OBRES PER SORPRESA

text REDACCIÓ



escagarrancides, d’edificis
rehabilitats que no donen la talla,
ens han tornat a deixar, com
vulgarment diríem, amb el cul a
l’aire. Quan aprendrem a fer-ne una,
només una, de qualitat, gran, amb
espai per a tot... que complisca les
expectatives del nostre gran teixit
associatiu? Anem per ordre,
l’auditori sempre es queda menut,
amb el Mucbe, poc es pot fer, amb
el Magatzem de la mar, tres quarts
del mateix, l’Edifici Gòtic (no era
l’antic ajuntament?), encara més
menut... i el Palau de Congressos a
Peníscola! Algú sap en aquest poble
el que vol dir planificar una
infraestructura cultural adient?
Algun dirigent sap en aquest poble
el que vol dir gastar-se els diners
només una vegada en un edifici
com cal que servisca per a tot? Està
clar que no! Les quatre gotes que
van enterbolir el concert de les dos
Bandes de Música així ho demostra.
És que sempre hem d’estar mirant
al cel? Ja, ja sabem que en aquest
poble això de l’asento reliquioso
està molt arrelat... però de tant en
tant a vore si mirem al terra i no hem
d’estar sempre de rogativa
demanant que no ploga! Les
morrades ja són cada vegada més
grans i el que al final sembla és que
no ens acabem de creure el
potencial que  tenim, la nerviosa
xarxa d’iniciatives culturals que des
de fa moltes dècades caracteritza la
societat benicarlanda. I tot això no
pot alçar el vol sense centres
homologables amb els que altres
han construït. No n’hi ha prou, ja,
d’anar reciclant edificis que no
donen una altra imatge que la de
voler i no poder... Tot això està bé,
però seria útil per allotjar locals
socials de les entitats o d’assaig,
centres de creació o de trobada. El
que volem mostrar a la resta
necessita uns altres aparadors.   

Zombies
Segons hem pogut saber gràcies

a la revista satírica per excel·lència
d’Espanya, tot i que vinguda una
mica a menys per alguns brots de
censura borbònica regnant, sembla
ser que aquella sèrie tan famosa de
Chanquete, Piraña, Pancho, Bea... i
uns quants més, Verano Azul,
tornarà a les nostres (?) pantalles
aviat. Així, pel que hem pogut saber
els tafaners, una nova versió
remasteritzada, amb personatges
actuals, sembla que està a punt
d’enllestir-se per sortir a les ones en
breu. Un bon amic del twit dels
tafaners ens ha enviat una piulada
amb la foto que ho confirma.
Certament, els personatges no
poden ser més actuals. A més, pel
que hem pogut esbrinar, les
històries tindran un realisme
equiparable a Juego de tronos.
Veurem si per fi el remake que ja es
va anunciar allà pels voltants del
2010 es fa realitat.

La caverna ix de cacera
Bé, sembla que açò de l’arribada

de Podemos ha posat més que
nerviosos els habitants de la dreta
espanyola i en un tres i no res

l’artilleria mediàtica ha dirigit tota la
força contra el cap més visible de la
nova formació. En dos dies l’han
deixat a l’alyuta del betum! Tots els
troglodites de la caverna han sortit a
les ones i al més pur estil de la seua
democràcia particular, a Pablo
Iglesias, l’han deixat com al dimoni
d’ací de Sant Antoni: preparat per a
la foguera. Amb tot el que li han dit,
li diuen... i li diran, la pira per
prendre-li foc ja la tenen quasi
amanida. El que dèiem, només fa
falta ficar-li  banyes i cua... i com ja
és un “rojazo” directament a la
foguera. I si no, mireu la repiulada
que ens ha enviat un dels nostres
tafaners! A més, sembla curiós com
quan algú els fa por, aquests
ciutadans de la dreta ja poden tenir
diferències que responen tots a una
com a Fuente Obejuna!  

Podem però... podrem?
Segons hem pogut saber els

tafaners, els benicarlandos
comencem a saber que hi ha una
oficina municipal d’informació al
consumidor que serveix per a
reclamar quan creiem que alguna

ve de la pàgina anterior
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L'Ajuntament de Benicarló ha decidit reconéixer
enguany com a persones destacades de la Cultura i
l'Acció Social a Francisco Maura, un referent en el món
associatiu de Benicarló, i gabriel Cerdà, apoderat de
l'empresa Batra, compromesa amb la inserció laboral de
persones amb discapacitat. Els reconeixements
s'entregaran el proper divendres 25 de juliol.

El Magatzem de la Mar acollirà divendres 25 de juliol l'acte
d'homenatge a les Persones destacades en els àmbits de la
Cultura i de l'Acció Social. Enguany, els reconeixements seran
per a Francisco Maura Melià i Gabriel Cerdà Escuder, dos
benicarlandos que, cadascun des del seu àmbit, han treballat
i s'han implicat per millorar la seua ciutat. Francisco Maura,
més conegut com Paco, és una persona apreciada per la seua
vinculació amb el món associatiu benicarlando. 

Des de les Falles i la Setmana Santa, a través dels Bombos
i Tabals, fins a l'esport o l'obra social, ha treballat, sempre de
manera desinteressada, per fer de Benicarló una ciutat més
activa i dinàmica. Va ser un dels fundadors de la falla La
Carrasca, on ha viscut intensament la seua passió per les
falles i ha estat un referent, no només per als seus socis, sinó
per a tot el col·lectiu faller. La seua il·lusió per la festa de Sant
Josep l'han convertit en una persona imprescindible en la vida
social de la falla i en tots els actes que s'organitzen, des de les
tradicionals paelles fins als correfocs o la famosa Murga de la
Carrasca, que va derivar en la que és una altra de les seues

passions: el grup de Bombos i Tabals de Benicarló.
Efectivament, Paco Maura ha estat i és una de les senyes
d'identitat en l'auge de la cultura dels bombos a Benicarló. Ell
ha estat un nexe importantíssim en la consolidació del Grup de
Bombos i Tabals de Benicarló des dels seus començaments i
en la intensa trajectòria que l'associació ha consolidat al llarg
dels 25 anys d'història que acaben de commemorar. Des de fa
quinze anys, Paco Maura és president de l'entitat i la seua
tasca, reconeguda per tota la província, l'ha dut a ser escollit
president de l'Associació de Bombos i Tabals de Castelló, una

responsabilitat que encara té avui dia.

Gabriel Cerdà, empresari i encarregat general de
l'empresa de venda de carburants Bartra, ha estat
destacat en l'àmbit de l'acció social per la seua
implicació en la inserció laboral de persones amb
discapacitat. En els últims anys, a través de diversos
projectes europeus dedicats a la integració, va
contractar dos persones amb discapacitat psíquica per
tal d'incorporar-los a un ambient laboral normalitzat i va
implantar a l'empresa un Pla d'Igualtat i de Conciliació
Laboral i Familiar.

Fruit d'aquest compromís, l'any 2008, l'empresa Batra
va rebre el Premi a la Solidaritat Empresarial atorgat per
la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Benicarló.

Al llarg de la seua trajectòria també s'ha preocupat
per la solidaritat i la responsabilitat social i, fruit d'un
conveni de col·laboració amb l'associació Proyde
(Proyecto y Desarrollo), es va comprometre a la venda i
distribució de productes de Comerç Just en les dos
botigues que l'empresa té a Benicarló. Cerdà està
estretament vinculat a l'Associació d'Antics Alumnes de
La Salle i a altres entitats com Proyde o Creu roja.

Persones destacades de la Cultura i l'Acció Social

text i foto NATÀLIA SANZ
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A vostés, senyora meua, no hi ha qui els entenga. Ni
sé els anys que peguen la panadera del far. Que si el far
se’l van endur uns ovnis, que si no se sap qui va
carregar-se el far, que si l’ajuntament hauria d’assumir
alguna responsabilitat per la desaparició dl puto far dels
nassos. Ara resulta que per fi algú es decideix a refer-lo
nou i, nyas, bombo. Des de l’oposició (La Veu és també
de l’oposició?) es queixen perquè diuen que si no és
moment per fer despeses “supèrflues” hi havent com hi
ha tanta calamitat pel món i tanta cosa a fer més
important i es queixen també perquè la diputació s’havia
compromés a fer-se’n càrrec de totes les despeses i ara
se n’ha desdit i diu que potser sí que pague alguna
coseta. El primer argument, el de les prioritats, és allò
que els clàssic anomenaven una fal·làcia ad populum,
és a dir, un cas vergonyós de demagògia. Atés que a
Benicarló i al món sencer hi ha gent que ho està passant
malament, deixem, per exemple,  de gastar-nos diners
a arreglar jardins i invertim-los en les “prioritats” o
deixem de subvencionar la banda de música o
qualsevol associació esportiva o cultural (falles
incloses?) perquè no són “prioritats”. El segon
argument, com a benicarlando d’una certa edat, encara
em fa riure més. Però que no saben tota aquesta gent
de l’oposició (La Veu és també de l’oposició?) que a
Benicarló el que ens va de veritat es pagar-nos
nosaltres mateixos les infraestuctures que en altres
llocs són de bades? Qui no recorda, per exemple, l’antic
centre de salut que va ser pagat en exclusiva pe tots els
nostres paisans? I qui no és coneixedor que la ditxosa
depuradora que ara diràs que estan construint ja l’hem
pagada tres o deu vegades?  En fi, senyora Garcia, això seu
és protestar per protestar. Què han dit avui els peperos?,
blanc?, doncs nosaltres,  negre. Encara que siga per fer un
merengue. 

En canvi, això de la nit en vetla (que no en velta com diuen
a la portada) sí que els ha caigut en gràcia. A mi també, no s
crega. Només de vore’m tanta gent pel carrer ja valdria la pena
que vetlarem més nits. Tampoc caldria fer tantes coses
modernes que deien aquells d’Antònia Font, n’hi hauria prou
igual que les botigues (per què tot déu en diu tenda ara de les
botigues) i els bars allargaren el seu horari i es contractara
algun grupet d’animació. Potser el resultat no seria tan
espectacular, però caldria provar-ho. Em vaig trobar l’altre
diumenge passejant pel poble un matrimoni d’ací que feia
anys que vivia fora i en vam estar parlant. Mira, em va dir
l’home, que som un poble estrany, l’altra nit no es podia anar
pel carrer i ara, ni una rata. Sí, va reblar ella, cada vegada
semblem més un poble dormitori, com el que vivim nosaltres
allà a Barcelona. Cert del tot. Tota aquella massa d gent que
va omplir el carrer Major i tot el seu voltant, ha desaparegut

fins que no siguen festes d’agost? Som així, senyora meua,
som així. En aquest passeig dominical vaig comprovar
quantes cases i locals del carrer Major precisament estaven
abandonats, en lloguer o en risc fins i tot de caure. Quan jo era
menudet i li demanava alguna cosa a ma mare que estava fora
de l’abast dels nostres possibles, em responia moltes vegades
que no tots podem viure al carrer Major. Ara no em contestaria
el mateix, de ben segur. 

I mire, la calor em reblaneix lo cervell. I no tinc ganes
d’escriure-li es més. M’agradaria tindre l’habilitat de Xavier
Burriel i saber, amb poques paraules i una imatge, fer-li tot
aquest sermó. Però no, ni sabria què dibuixar, ni sabria què
escriure i, a més, em tremole el pols. Per cert, aquesta
setmana ha tret del bagul dels records un còmic de fa anys de
Xavi. Es pot comparar amb el que havia fet per a aquest
número i es veu l’evolució. Els ninots han canviat, no han
envellit però sí que se’ls nota diferents. Jo diria que ara tenen
un traç més ben definit i que el nostre dibuixant favorit és de
primera divisió. 

I no com la seua revista. Quede dit. 

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

text EL LECTOR

Perill al passeig del colesterol
Després de veure la setmana

passada l’article que feia referència
a l’invasió de les tortugues de
Florida, un tafaner ha volgut
investigar una mica més sobre el
tema i al final ha arribat a la
conclusió que la cosa és més
seriosa del que pareix. I és que, pel
que sembla, alguns ciutadans es
prenen una mica la justícia per la mà
i estan eliminant les tortugues
“Florides” que ens han envaït. Així,

en el cas del barranquet, és molt
preocupant que es puga confondre
a alguna persona o a un altre animal
amb una tortuga de Florida. I no és
cap broma, les fotos que us
ensenyem ho demostren. Així que,
des d’ací, volíem recomanar que es
vigile la roba que un es posa en
passejar pel passeig del Colesterol.
Són especialment desaconsellades
motxilles gruixudes i sobretot roba
encoixinada de color verd marronós.

Ara que, a la vista d’alguns
exemplars procedents de les zones
pantanoses de Califòrnia, diu que
escapades del jardí del governador
d’aquell estat, és possible que el
problema  més gros el tinguen
aquests exterminadors espontanis
de quelonis si, enmig del senillar, les
llandes i les bosses de plàstic
endèmics d’aquella zona humida, es
troben de cara amb una d’aquestes
Ninja. Compte que no ho diem
debades. I si no, mireu la imatge
que ens han enviat d’una que corria
per allí dimarts passat amb roba de
faena.

Falta de planificació... o
d’ambició?

La passada setmana alguns dels
tafaners vam poder anar a escoltar
el concert que va oferir la Jove
Banda Simfònica de la Federació de
Societats Musicals. Fins ací tot
podria semblar normal si no fos per
l’arribada, inesperada, d’una
tempesta que va voler fer la guitza
als músics i als assistents. Així,
alguna que altra aturada de la Jove
Banda i la poca sort de la nostra,
que poc va actuar, van enterbolir el
que hauria d’haver estat una nit
musical excel·lent. El que es va
poder escoltar va fer rendible la
pena de l’espera però, al mateix
temps, va servir per deixar en
evidència la manca
d’infraestructures com cal per poder
acollir grans esdeveniments... en
general. Unes quantes
infraestructures xicotetes,

text LA COLLA DE TAFANERS



Carxofa: a l’associació Musical Ciutat de Benicarló per l’organització del magnífic concert que va portar
a la nostra ciutat a càrrec de la Jove Banda Simfònica de Societats Musicals. Tot i algunes aturades
degudes al mal temps, les ganes van poder més i, finalment, la Jove Banda va poder actuar. No així va ser
amb la nostra Banda de Música que és va quedar a mitges. De tota manera només podem agrair-los a tots
el seu esforç davant l’adversitat. Moltes gràcies i enhorabona! 

Panissola: pels encarregats de la neteja dels embornals dels carrers. No hi ha pitjor netejador que
aquell que tira la merda a sota de la catifa per dissimular la seua incompetència. I si no com diríeu al fet
que una matrícula de moto tirada a un dels embornals del carrer de sant Blai, allà per falles, i que s’ha
denunciat en aquest setmanari diverses vegades, continue, igualment, al mateix lloc després que operaris
de l’empresa passaren per allí, i després d’alçar la reixeta, en comptes de llevar-la, la matrçicula,
l’empanaren perquè es quede al fons de l’embornal ... dissimulada. Definitivament, així no anem bé!

M I S C E L · L À N I A

La virtualitat de la xarxa

La rapidesa amb que augmenta el món virtual és
inversament proporcional a la capacitat que tenen els
nostres governants a adaptar-se a ell.  Internet s’ha
convertit, sense cap mena de dubte, en un gran monstre on
cap... quasi tot. Ja siga bo... o dolent.  Així, la violació a la
intimitat de les persones, les injúries, calúmnies, la
pornografia infantil, l'ús indegut de la imatge amb finalitats
econòmiques... són només alguns dels exemples dels
delictes que podem trobar a la xarxa de xarxes.

El buit legal i l'anonimat acaben sempre generant un
espai propici per a delictes virtuals. La majoria de les
víctimes de delictes virtuals han estat inicialment persones
famoses o públiques, encara que amb l'avanç de la
tecnologia, l'anonimat que Internet permet i el buit legal
existent, ha fet que els delictes virtuals es convertisque en
moneda corrent.

I és que cada dia la llista de problemàtiques relacionades
amb el món virtual augmenta exponencialment, i eixe
anonimat “virtual” del que parlem fa que aspectes delictius
com la difamació, el buylling entre adolescents, la usurpació
d'identitat i fins i tot l'assetjament sexual, que són algunes de
les formes que poden ocasionar dany a un tercer i que en la
vida real es podrien perseguir més fàcilment, ací siguen més
complicades de contrarestar.

Ja no parlem del fet del frau i delicte econòmic que,
segons les dades actuals, ens indica que més del 50% de
les empreses ha estat víctima d’algun frau en els dos últims
anys. Les mateixes dades assenyalen que tot aquest embull
de delictes s’han incrementat en més d’un 7,5% en el que va
d’any. Per això, tot i coincidir en el fet que cal actuar no
estem d’acord en que no es pot previndre. Pot ser en alguns
aspectes concrets puga ser així però no en tots i a més, la
xarxa en si és un bon nucli d’informació que cal saber
aprofitar per fer arribar aquella informació important al seus
usuaris. Altra cosa és que la gent es comporte a la xarxa
d’una manera tan incauta com increïble i això, realment, sí
que és un problema. Un greu problema atés que les xarxes
socials són, avui per avui, un fenomen creixent per Internet
i tot el que en ella es llegeix ni és autèntic ni ha estat escrit
per qui l’usuari creu. I d’això se n’aprofiten els
ciberdelinqüents.
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Carxofa: a l’associació Musical Ciutat de Benicarló per l’organització del magnífic concert que va portar
a la nostra ciutat a càrrec de la Jove Banda Simfònica de Societats Musicals. Tot i algunes aturades
degudes al mal temps, les ganes van poder més i, finalment, la Jove Banda va poder actuar. No així va ser
amb la nostra Banda de Música que és va quedar a mitges. De tota manera només podem agrair-los a tots
el seu esforç davant l’adversitat. Moltes gràcies i enhorabona! 

Panissola: pels encarregats de la neteja dels embornals dels carrers. No hi ha pitjor netejador que
aquell que tira la merda a sota de la catifa per dissimular la seua incompetència. I si no com diríeu al fet
que una matrícula de moto tirada a un dels embornals del carrer de sant Blai, allà per falles, i que s’ha
denunciat en aquest setmanari diverses vegades, continue, igualment, al mateix lloc després que operaris
de l’empresa passaren per allí, i després d’alçar la reixeta, en comptes de llevar-la, la matrçicula,
l’empanaren perquè es quede al fons de l’embornal ... dissimulada. Definitivament, així no anem bé!
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A vostés, senyora meua, no hi ha qui els entenga. Ni
sé els anys que peguen la panadera del far. Que si el far
se’l van endur uns ovnis, que si no se sap qui va
carregar-se el far, que si l’ajuntament hauria d’assumir
alguna responsabilitat per la desaparició dl puto far dels
nassos. Ara resulta que per fi algú es decideix a refer-lo
nou i, nyas, bombo. Des de l’oposició (La Veu és també
de l’oposició?) es queixen perquè diuen que si no és
moment per fer despeses “supèrflues” hi havent com hi
ha tanta calamitat pel món i tanta cosa a fer més
important i es queixen també perquè la diputació s’havia
compromés a fer-se’n càrrec de totes les despeses i ara
se n’ha desdit i diu que potser sí que pague alguna
coseta. El primer argument, el de les prioritats, és allò
que els clàssic anomenaven una fal·làcia ad populum,
és a dir, un cas vergonyós de demagògia. Atés que a
Benicarló i al món sencer hi ha gent que ho està passant
malament, deixem, per exemple,  de gastar-nos diners
a arreglar jardins i invertim-los en les “prioritats” o
deixem de subvencionar la banda de música o
qualsevol associació esportiva o cultural (falles
incloses?) perquè no són “prioritats”. El segon
argument, com a benicarlando d’una certa edat, encara
em fa riure més. Però que no saben tota aquesta gent
de l’oposició (La Veu és també de l’oposició?) que a
Benicarló el que ens va de veritat es pagar-nos
nosaltres mateixos les infraestuctures que en altres
llocs són de bades? Qui no recorda, per exemple, l’antic
centre de salut que va ser pagat en exclusiva pe tots els
nostres paisans? I qui no és coneixedor que la ditxosa
depuradora que ara diràs que estan construint ja l’hem
pagada tres o deu vegades?  En fi, senyora Garcia, això seu
és protestar per protestar. Què han dit avui els peperos?,
blanc?, doncs nosaltres,  negre. Encara que siga per fer un
merengue. 

En canvi, això de la nit en vetla (que no en velta com diuen
a la portada) sí que els ha caigut en gràcia. A mi també, no s
crega. Només de vore’m tanta gent pel carrer ja valdria la pena
que vetlarem més nits. Tampoc caldria fer tantes coses
modernes que deien aquells d’Antònia Font, n’hi hauria prou
igual que les botigues (per què tot déu en diu tenda ara de les
botigues) i els bars allargaren el seu horari i es contractara
algun grupet d’animació. Potser el resultat no seria tan
espectacular, però caldria provar-ho. Em vaig trobar l’altre
diumenge passejant pel poble un matrimoni d’ací que feia
anys que vivia fora i en vam estar parlant. Mira, em va dir
l’home, que som un poble estrany, l’altra nit no es podia anar
pel carrer i ara, ni una rata. Sí, va reblar ella, cada vegada
semblem més un poble dormitori, com el que vivim nosaltres
allà a Barcelona. Cert del tot. Tota aquella massa d gent que
va omplir el carrer Major i tot el seu voltant, ha desaparegut

fins que no siguen festes d’agost? Som així, senyora meua,
som així. En aquest passeig dominical vaig comprovar
quantes cases i locals del carrer Major precisament estaven
abandonats, en lloguer o en risc fins i tot de caure. Quan jo era
menudet i li demanava alguna cosa a ma mare que estava fora
de l’abast dels nostres possibles, em responia moltes vegades
que no tots podem viure al carrer Major. Ara no em contestaria
el mateix, de ben segur. 

I mire, la calor em reblaneix lo cervell. I no tinc ganes
d’escriure-li es més. M’agradaria tindre l’habilitat de Xavier
Burriel i saber, amb poques paraules i una imatge, fer-li tot
aquest sermó. Però no, ni sabria què dibuixar, ni sabria què
escriure i, a més, em tremole el pols. Per cert, aquesta
setmana ha tret del bagul dels records un còmic de fa anys de
Xavi. Es pot comparar amb el que havia fet per a aquest
número i es veu l’evolució. Els ninots han canviat, no han
envellit però sí que se’ls nota diferents. Jo diria que ara tenen
un traç més ben definit i que el nostre dibuixant favorit és de
primera divisió. 

I no com la seua revista. Quede dit. 

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

text EL LECTOR

Perill al passeig del colesterol
Després de veure la setmana

passada l’article que feia referència
a l’invasió de les tortugues de
Florida, un tafaner ha volgut
investigar una mica més sobre el
tema i al final ha arribat a la
conclusió que la cosa és més
seriosa del que pareix. I és que, pel
que sembla, alguns ciutadans es
prenen una mica la justícia per la mà
i estan eliminant les tortugues
“Florides” que ens han envaït. Així,

en el cas del barranquet, és molt
preocupant que es puga confondre
a alguna persona o a un altre animal
amb una tortuga de Florida. I no és
cap broma, les fotos que us
ensenyem ho demostren. Així que,
des d’ací, volíem recomanar que es
vigile la roba que un es posa en
passejar pel passeig del Colesterol.
Són especialment desaconsellades
motxilles gruixudes i sobretot roba
encoixinada de color verd marronós.

Ara que, a la vista d’alguns
exemplars procedents de les zones
pantanoses de Califòrnia, diu que
escapades del jardí del governador
d’aquell estat, és possible que el
problema  més gros el tinguen
aquests exterminadors espontanis
de quelonis si, enmig del senillar, les
llandes i les bosses de plàstic
endèmics d’aquella zona humida, es
troben de cara amb una d’aquestes
Ninja. Compte que no ho diem
debades. I si no, mireu la imatge
que ens han enviat d’una que corria
per allí dimarts passat amb roba de
faena.

Falta de planificació... o
d’ambició?

La passada setmana alguns dels
tafaners vam poder anar a escoltar
el concert que va oferir la Jove
Banda Simfònica de la Federació de
Societats Musicals. Fins ací tot
podria semblar normal si no fos per
l’arribada, inesperada, d’una
tempesta que va voler fer la guitza
als músics i als assistents. Així,
alguna que altra aturada de la Jove
Banda i la poca sort de la nostra,
que poc va actuar, van enterbolir el
que hauria d’haver estat una nit
musical excel·lent. El que es va
poder escoltar va fer rendible la
pena de l’espera però, al mateix
temps, va servir per deixar en
evidència la manca
d’infraestructures com cal per poder
acollir grans esdeveniments... en
general. Unes quantes
infraestructures xicotetes,

text LA COLLA DE TAFANERS



escagarrancides, d’edificis
rehabilitats que no donen la talla,
ens han tornat a deixar, com
vulgarment diríem, amb el cul a
l’aire. Quan aprendrem a fer-ne una,
només una, de qualitat, gran, amb
espai per a tot... que complisca les
expectatives del nostre gran teixit
associatiu? Anem per ordre,
l’auditori sempre es queda menut,
amb el Mucbe, poc es pot fer, amb
el Magatzem de la mar, tres quarts
del mateix, l’Edifici Gòtic (no era
l’antic ajuntament?), encara més
menut... i el Palau de Congressos a
Peníscola! Algú sap en aquest poble
el que vol dir planificar una
infraestructura cultural adient?
Algun dirigent sap en aquest poble
el que vol dir gastar-se els diners
només una vegada en un edifici
com cal que servisca per a tot? Està
clar que no! Les quatre gotes que
van enterbolir el concert de les dos
Bandes de Música així ho demostra.
És que sempre hem d’estar mirant
al cel? Ja, ja sabem que en aquest
poble això de l’asento reliquioso
està molt arrelat... però de tant en
tant a vore si mirem al terra i no hem
d’estar sempre de rogativa
demanant que no ploga! Les
morrades ja són cada vegada més
grans i el que al final sembla és que
no ens acabem de creure el
potencial que  tenim, la nerviosa
xarxa d’iniciatives culturals que des
de fa moltes dècades caracteritza la
societat benicarlanda. I tot això no
pot alçar el vol sense centres
homologables amb els que altres
han construït. No n’hi ha prou, ja,
d’anar reciclant edificis que no
donen una altra imatge que la de
voler i no poder... Tot això està bé,
però seria útil per allotjar locals
socials de les entitats o d’assaig,
centres de creació o de trobada. El
que volem mostrar a la resta
necessita uns altres aparadors.   

Zombies
Segons hem pogut saber gràcies

a la revista satírica per excel·lència
d’Espanya, tot i que vinguda una
mica a menys per alguns brots de
censura borbònica regnant, sembla
ser que aquella sèrie tan famosa de
Chanquete, Piraña, Pancho, Bea... i
uns quants més, Verano Azul,
tornarà a les nostres (?) pantalles
aviat. Així, pel que hem pogut saber
els tafaners, una nova versió
remasteritzada, amb personatges
actuals, sembla que està a punt
d’enllestir-se per sortir a les ones en
breu. Un bon amic del twit dels
tafaners ens ha enviat una piulada
amb la foto que ho confirma.
Certament, els personatges no
poden ser més actuals. A més, pel
que hem pogut esbrinar, les
històries tindran un realisme
equiparable a Juego de tronos.
Veurem si per fi el remake que ja es
va anunciar allà pels voltants del
2010 es fa realitat.

La caverna ix de cacera
Bé, sembla que açò de l’arribada

de Podemos ha posat més que
nerviosos els habitants de la dreta
espanyola i en un tres i no res

l’artilleria mediàtica ha dirigit tota la
força contra el cap més visible de la
nova formació. En dos dies l’han
deixat a l’alyuta del betum! Tots els
troglodites de la caverna han sortit a
les ones i al més pur estil de la seua
democràcia particular, a Pablo
Iglesias, l’han deixat com al dimoni
d’ací de Sant Antoni: preparat per a
la foguera. Amb tot el que li han dit,
li diuen... i li diran, la pira per
prendre-li foc ja la tenen quasi
amanida. El que dèiem, només fa
falta ficar-li  banyes i cua... i com ja
és un “rojazo” directament a la
foguera. I si no, mireu la repiulada
que ens ha enviat un dels nostres
tafaners! A més, sembla curiós com
quan algú els fa por, aquests
ciutadans de la dreta ja poden tenir
diferències que responen tots a una
com a Fuente Obejuna!  

Podem però... podrem?
Segons hem pogut saber els

tafaners, els benicarlandos
comencem a saber que hi ha una
oficina municipal d’informació al
consumidor que serveix per a
reclamar quan creiem que alguna

ve de la pàgina anterior
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L'Ajuntament de Benicarló ha decidit reconéixer
enguany com a persones destacades de la Cultura i
l'Acció Social a Francisco Maura, un referent en el món
associatiu de Benicarló, i gabriel Cerdà, apoderat de
l'empresa Batra, compromesa amb la inserció laboral de
persones amb discapacitat. Els reconeixements
s'entregaran el proper divendres 25 de juliol.

El Magatzem de la Mar acollirà divendres 25 de juliol l'acte
d'homenatge a les Persones destacades en els àmbits de la
Cultura i de l'Acció Social. Enguany, els reconeixements seran
per a Francisco Maura Melià i Gabriel Cerdà Escuder, dos
benicarlandos que, cadascun des del seu àmbit, han treballat
i s'han implicat per millorar la seua ciutat. Francisco Maura,
més conegut com Paco, és una persona apreciada per la seua
vinculació amb el món associatiu benicarlando. 

Des de les Falles i la Setmana Santa, a través dels Bombos
i Tabals, fins a l'esport o l'obra social, ha treballat, sempre de
manera desinteressada, per fer de Benicarló una ciutat més
activa i dinàmica. Va ser un dels fundadors de la falla La
Carrasca, on ha viscut intensament la seua passió per les
falles i ha estat un referent, no només per als seus socis, sinó
per a tot el col·lectiu faller. La seua il·lusió per la festa de Sant
Josep l'han convertit en una persona imprescindible en la vida
social de la falla i en tots els actes que s'organitzen, des de les
tradicionals paelles fins als correfocs o la famosa Murga de la
Carrasca, que va derivar en la que és una altra de les seues

passions: el grup de Bombos i Tabals de Benicarló.
Efectivament, Paco Maura ha estat i és una de les senyes
d'identitat en l'auge de la cultura dels bombos a Benicarló. Ell
ha estat un nexe importantíssim en la consolidació del Grup de
Bombos i Tabals de Benicarló des dels seus començaments i
en la intensa trajectòria que l'associació ha consolidat al llarg
dels 25 anys d'història que acaben de commemorar. Des de fa
quinze anys, Paco Maura és president de l'entitat i la seua
tasca, reconeguda per tota la província, l'ha dut a ser escollit
president de l'Associació de Bombos i Tabals de Castelló, una

responsabilitat que encara té avui dia.

Gabriel Cerdà, empresari i encarregat general de
l'empresa de venda de carburants Bartra, ha estat
destacat en l'àmbit de l'acció social per la seua
implicació en la inserció laboral de persones amb
discapacitat. En els últims anys, a través de diversos
projectes europeus dedicats a la integració, va
contractar dos persones amb discapacitat psíquica per
tal d'incorporar-los a un ambient laboral normalitzat i va
implantar a l'empresa un Pla d'Igualtat i de Conciliació
Laboral i Familiar.

Fruit d'aquest compromís, l'any 2008, l'empresa Batra
va rebre el Premi a la Solidaritat Empresarial atorgat per
la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Benicarló.

Al llarg de la seua trajectòria també s'ha preocupat
per la solidaritat i la responsabilitat social i, fruit d'un
conveni de col·laboració amb l'associació Proyde
(Proyecto y Desarrollo), es va comprometre a la venda i
distribució de productes de Comerç Just en les dos
botigues que l'empresa té a Benicarló. Cerdà està
estretament vinculat a l'Associació d'Antics Alumnes de
La Salle i a altres entitats com Proyde o Creu roja.

Persones destacades de la Cultura i l'Acció Social

text i foto NATÀLIA SANZ
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empresa se n’ha passat de llesta.
Així, segons conta el responsable
de l’oficina, en el primer trimestre ja
n’hem presentat el doble que les
que l’any passat se n’havien
presentat durant el mateix període.
Sembla que en aquest poble, on el
meninfotisme era moneda comuna,
comença a entrar una mica el seny i
la gent ja troba el gustet a això de
reclamar quan creu que té dret.
Certament ja era hora, més si tenim

en compte allò que sempre sentim,
sobretot al camp, “per què ho hem
de denunciar si després ningú no fa
res”. Doncs sembla que la cosa
canvia i, almenys per a certes
coses, la reclamació funciona. Els
vora 3000 euros que s’han tornat als
consumidors així ho acrediten. Ara
només cal que ens conscienciem
una mica més, i encara que no
puguem utilitzar aquesta oficina, o a
la millor sí, quan els nostres polítics
ens prometen alguna cosa i després
no ho compleixen, hauríem d’anar
tots a l’Ajuntament a presentar la

reclamació pertinent. I a vore què en
pensarien! Els tafaners ja estem
mirant de quina manera es pot
aconseguir que a les properes
eleccions els partits polítics locals
ho incorporen al seus programes
electorals. Us imagineu quantes
vegades hauríem fotut a Mundo al
carrer? I a Marcelino? No, si a
nosaltres idees no ens en falten. No
haurem de fer com els de Podemos
de dalt i fer un partit polític llampec i
presentar-nos a les properes
eleccions? A més d’un segur que li
donàvem un ensurt. 

ve de la pàgina anterior

AgENDA
Divendres 25

19.00 h Inauguració de l'exposició «Poemes musicals», de
Fernando Peiró Coronado (fins al 21 de setembre), amb
l'actuació musical de l'Assocació Cultural Diabolus.
Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora:
Fundació Caixa Vinaròs.

20.00 h Nomenament de les persones destacades en
l'àmbit de la cultura i en l'àmbit social. Magatzem de la
Mar. Organitza: Ajuntament de Benicarló.

20.30 h Festival de Dansa Elements. Auditori. Organitza:
Elements.

22.00 h Concert audiovisual de música de cinema, a
càrrec de la banda de l'Associació Musical Ciutat de
Benicarló. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Dissabte 26

8.00 h Concurs de pesca. Escullera del Port. Organitza:
Club de Pesca Deportiva El Mero.

18.00 h Activitats de la Llum. Visita dinamitzada pel centre
històric de Benicarló. Un carceller, un alcalde, una llaura-
dora i un frare us explicaran de primera mà els seus edifi-
cis. Inici de la visita: pl. de Sant Bartomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Diumenge 27

11.00 h XXII Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló.
Arribada: platja del Morrongo. Organitza: Club Natació
Benicarló.

11.00 h Activitats de la Llum. Visita dramatitzada al Poblat
Ibèric del Puig de la Nau, a càrrec de l'Associació Cultural
Pere de Thous. Inscripcions prèvies al Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura.

17.30 h Mercat artesanal (fins a les 21.30 h). Pl. dels
Mestres del Temple. Organitza: Associació d'Artesans de
Benicarló.

Dimecres 30

21.30 h Generacció Nocturna, activitats per a joves de 12
a 17 anys. Escola de la Mar (c. del Doctor Coll, 10 ).
Organitza: Regidoria de Benestar Social.

LOCAL

Els veïns del carrer germans de les Escoles
Cristianes de Benicarló han expressat el seu malestar
per les obres de conducció de gas que han començat
aquesta setmana. Asseguren que ningú els havia alertat
que el carrer anava a estar aquesta setmana en obres i
diuen que no entenen com es permet alçar el vial en ple
estiu per a instal·lar les canalitzacions de gas. “Aquest
matí no hem pogut ni traure el cotxe, pel que sembla no
havien ni previst que en aquest carrer hi ha tres grans
pàrquings de cotxes”, explicava un veí. Uns altres dels
perjudicats són els propietaris de guals, que ja han
demanat una rebaixa en les quotes ja que consideren
que “paguem per a poder disposar d'ells i ara ens els
han tapat”.

Un dels casos més dramàtics és el de CQ, una agència
de viatges i lloguers que va haver de tancar bona part de la
jornada del dimarts davant la impossibilitat de treballar a
causa del soroll. “El dimarts va ser horrible, passarem un
matí fatal, vaig haver d'abandonar l'oficina una hora abans
perquè era impossible d'aguantar el soroll treballant, però a
la vesprada ja decidíremm reprendre el treball de l'oficina a
les 19h. En total quasi vaig perdre mitja jornada laboral per
culpa de les molèsties. Els mateixos clients que es van
acostar al local no podien entendre com s'havia decidit dur
a terme aqueixos treballs en ple estiu i sense previ avís”, va
relatar Nieves Quevedo, propietària de l'agència.

Les obres de millora del vial són una vella reclamació dels
veïns, que veuen com el ferm ha anat degradant-se amb el
pas del temps i ningú ha fet gens per millorar-lo. “Temps arrere
van posar quitrà i ho van fer de tal manera que se'ns van
acabar inundant les cases, vam donar part del mal estat del
paviment i ho van arreglar. Tot i això ens han dit els operaris
de les grues que el carrer està tan mal que en no res s’alçarà
ja que hi ha molt poc quitrà”.

L'edil d'urbanisme, Pedro López, ha assegurat que les
obres seran molt curtes i duraran menys de dues setmanes. A

més, va puntualitzar que la Policia Local va instal·lar unes
tanques per a evitar que s'aparcara en aqueix vial, indicant
que s'havia de l'inici de les obres de canalització de Gas
Natural. “Sabem que és una molèstia qualsevol obra, però
hem considerat que pot millorar la qualitat de les instal·lacions
dels veïns. Cal pensar en el benefici general. No és un capritx
alçar un carrer, sinó que es fa amb l'objectiu que els veïns
puguen ampliar l'oferta de proveïdors i no depenguen d'una
sola companyia”, va assenyalar el regidor. López va concloure
recordant que l'ordenança municipal referent a açò només
prohibeix les obres durant el mes d'agost.

OBRES PER SORPRESA

text REDACCIÓ
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LOCAL OPINIÓ

CAMINS RURALS I SOLARS MéS NETS

Serveis Públics Municipals ha adquirit una trinxadora
lateral per a dur a terme la neteja dels solars municipals i
per a condicionar els camins rurals del terme de
Benicarló.

El cost de la màquina és de 8.337,69 euros, IVA inclòs. El
dispositiu funciona directament connectat a la força d'un
tractor, que treballa a una velocitat d'entre 10 i 15 quilòmetres
per hora.

INTEgRACIÓ SOCIAL I LABORAL

Les tres persones becades per l'Ajuntament amb
objectius d'integració social i laboral ja estan realitzant les
seues tasques. Les dos dones supervivents de violència
de gènere col·laboren amb el Servei d'Ajuda a Domicili
mentre que la persona discapacitada intel·lectual realitza
funcions de suport al Centre geriàtric.

La política d'integració social i laboral de persones amb
dificultats d'inserció ja és una realitat. Les tres beques que va
convocar l'Ajuntament el passat mes de maig (dos per a dones
supervivents de violència de gènere i una beca per a persones
amb discapacitat intel·lectual) estan donant els seus fruits i
des del passat 1 de juliol, les tres persones s'han incorporat
als respectius llocs de treball. Per una banda, les dos dones
supervivents de violència de gènere estan desenvolupant
funcions d'auxiliar al Servei d'Ajuda a Domicili, amb l'objectiu
de dotar-les de formació i experiència per a un futur salt al
mercat laboral. D'altra banda, la persona amb discapacitat
intel·lectual està realitzant tasques de suport a la porteria del

Centre Geriàtric, exercint el control dels usuaris que entren i
surten de l'edifici. Les tres beques són fruit d'una subvenció
atorgada per la Diputació de Castelló. Cadascuna de les
beques està dotada amb un import de 1.000 euros i té una
durada de dos mesos.

ASSAIg AMB MELÓ D’ALgER

La cooperativa de Benicarló, Benihort, està realitzant
un important assaig de meló d'Alger amb l'objectiu
d'estudiar aquelles varietats que, per calibre i producció,
s'adapten més a les demandes dels mercats actuals. 

L'estudi conclourà a finals d'aquest mes de juliol i els seus
resultats s'aplicaran en la campanya de meló d'Alger 2015.
Aquest assaig es va iniciar el passat 5 de maig amb la
plantació de 2.570 plantes en més d'1 hectàrea de terreny de
la coneguda “Finca del Marquès”, en el terme de Santa
Magdalena, el propietari de la qual és el soci de Benihort, Juan
Vicente Caldés. La recerca abasta fins a 19 varietats del tipus
de meló d'Alger Romalinda, Boston i Premium, que les seues
característiques inclouen tant meló d'Alger blanc ratllada amb
i sense llavors de diferents grandàries, així com melons
d'Alger pol·linitzadores.

Tal com indica el cap de l'àrea de planter, Francisco Miguel
Soriano, “com ja coneixem quins són les necessitats dels
diferents mercats nacionals i internacionals, aquest estudi ens
permetrà saber quines varietats de les observades són les que
s'adapten a aquestes exigències comercials i a més
proporcionen un major rendiment al llaurador”. Una vegada es
concloguen les proves, en breu, els tècnics d'Hortalisses de
Benihort analitzaran les diferents varietats, pel que fa a calibre
i rendiment productiu. Els resultats de l'estudi es posaran en
pràctica ja en la campanya de meló d'Alger 2015 i es
mostraran a socis, proveïdors i comercials del sector en unes
jornades de portes obertes en el Semillero de Benihort.

BREUS
text REDACCIÓ 

Necessitem el mar, aquest petit però
immens mar nostre, per poder ser. Aquest mar
que, a cops d’onades i de sol, ens fa present
que vivim en un racó del planeta on tres
continents es donen les mans, es giren
l’esquena i s’ignoren o s’entesten a posar
reixes i murs que els separin i, fins i tot, a tenyir
de sang les aigües que haurien de ser –i
poden ser-ho- bellíssims camins que ens
ajudin a resseguir tot allò que ens apropa, tot
allò que compartim i ens defineix. Josep Tero
–com molts altres cantants d’arreu de la
Mediterrània, com el seu bon amic Moustaki i
com tants i tants d’altres- canta aquest mar,
aquest mar que un dia va ser camí nostre i que
volem que ho segueixi essent, perquè el
coneix ja des de ben petit –la infantesa i
l’adolescència viscuda ben apropa del mar,
amb la barca del pare, amb les ruïnes
d’Empúries com a escenari privilegiat de les
seves descobertes,dels seus paisatges- i
perquè sap que aquest mar és casa nostra.

No és casualitat, doncs,  que el seu darrer disc -editat
aquesta primavera després de massa temps de silenci
discogràfic- porta per títol Dun mateix mar i recull dotze
poemes o textos fets cançó. Dotze regals per a tothom
que vulgui gaudir d’unes cançons amb lletra d’autores
mediterrànies –la majoria catalanes, com Marta
Pessarrodona, Maria Mercè Marçal, lementina Arderiu,i la
sempre present Maria àngels Anglada , entre d’altres- i
sempre amb un aire profundament personal i, per
tant,mediterrani. Josep Tero té un do especial per fer que
uns textos tinguin gust de vida prop del mar. L’amor i
l’enyor, l’esperança i el record de la pàtria llunyana o
perduda, el sol que omple el mar d’una aparent
tranquil·litat i els fils dels terrats que es mouen com petits
pentagrames on s’escriu la melodia més o menys trista de
les nostres vides, la ràbia per la repressió i l’odi ferotge
dels dictadors de tota mena  d’uniforme, els petits però
necessaris espais de la intimitat que ens fan sentir éssers
irrepetibles i que volem allunyar dels focus massa potents
de les mirades dels altres, l’estímul irrefrenable de l’anhel
d’independència personal i com a poble.  I és que Josep
Tero ens va gronxant pels mars de les  seves cançons i
ens fa fer i refer camins per la geografia mediterrània que
ell coneix molt bé. I en tot aquest univers de paraules i de
melodies,  Grècia, és clar, se’ns presenta com un referent
imprescindible, com un Súnion evocat des de lluny però
amb ganes, com el far d’aquella  Alexandria  que Kavafis
coneixia tan bé.

Podeu entrar –i us ho recomano amb entusiasme que
ho feu- a aquest disc per qualsevol de les cançons. Si no

les coneixeu, deixeu-vos endur per les onades que les
configuren i ja em direu què us han semblat. Si n’hagués
de triar algunes –per allò de decidir per quina porta hi
entreu, per quin camí de mar us recomano que enceteu el
viatge- us diria que Per a un dofí de Maria Àngels anglada
és una petita joia, senzilla i plena de vida, que batega mar
per tot arreu. La Cançó d’un deportat, text escrit pel propi
Josep Tero a partir d’una novel·la de Teresa Pous, és un
delicadíssim cant a l’enyor del qui per raons polítiques ha
de viure en un camp de presoners molt lluny de la seva
pàtria, de la seva gent, de tot allò que el defineix. I la
cançó que tanca el disc,Et dono el cant de Rosa Font és
una autèntica declaració d’amor des de la necessitat de
mantenir uns espais propis per a ser el que som. Però,
feu-me cas, entreu per on us vingui de gust perquè el que
hi trobareu val la pena. I, evidentment, podeu descobrir o
redescobrir altres peces  realment interessants que
configuren la trajectòria –recopilada en menys d’una
desena de discos- d’aquesta veu massa poc coneguda i
realment essencial de la cançó d’autor dels Països
Catalans. Si és així no us podeu perdre el poema Cos
meu recorda de Kavafis fet cançó per Josep Tero amb la
intervenció de Moustaki cantant en grec el mateix text. O
les versions de Salvat-papasseit. O el meravellós disc Et
deixaré la veu fet com a homenatge a Maria àngels
anglada –amb poemes i proses d’aquesta autora i també
amb textos de Kavafis. O també podríeu....

Necessitem aquest mar, aquest petit però immens
mar nostre, per poder ser. Gràcies, doncs, Tero, per fer-
nos viure aquest mar amb més densitat, amb més força,
amb tanta i tanta poesia.      

Àlbum de cançons/2. Josep Tero
text JOAN�HERAS

Fronteres



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

CULTURA LOCAL

L'ajuntament de Benicarló ha tornat ha traure a licitació
la gestió del bar situat en l'edifici de l'Auditori Municipal
Pedro Mercader. Ho fa després que el passat mes d'abril,
la proposta quedara deserta per segona vegada a causa
de l'elevat cànon que es demanava per a la seua gestió.
En aquell moment, el consistori va sol·licitar un cànon
anual d'11.166,87 euros sense IVA, la qual cosa suposava
930 euros al mes, a més de les despeses de llum, aigua,
neteja i derivats de la gestió del servei. Ara, el nou plec
administratiu per a la concessió ha rebaixat la quantitat
fins als 3.489,48 euros anuals, IVA exclòs, que podrà ser
millorat a l'alça. En total, 7 677 euros menys que al mes

suposen més de sis-cents euros de rebaixa per a
l'adjudicatari del servei, que porta diversos anys tancat
per l'elevat preu que es demanava per la concessió del
servei. 

La durada del contracte serà de dos anys. No obstant açò,
podrà acordar-se la seua pròrroga per mutu acord de les parts
per altres dos anys més de forma anual, amb almenys tres
mesos d'antelació a la seua finalització, sense que la durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de
quatre anys, ni aquestes puguen ser concertades aïllada o
conjuntament per un termini superior al fixat originàriament. La
licitació de l'explotació del servei de bar cafeteria de l'Auditori
Municipal, inclou la terrassa exterior de 25 metres quadrats. 

LICITEN DE NOU EL BAR DE L’AUDITORI

text i foto REDACCIÓ

El passat 18 de juliol la Jove Banda
Simfònica de la FSMCV i la Banda de
l'Associació Musical "Ciutat de Benicarló"
compartiren escenari per tal d'oferir un
extraordinari concert de música.

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV és
una formació que neix de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana amb l’objectiu de proporcionar
als joves músics de totes les bandes que han
estat seleccionats prèviament amb la
possibilitat de treballar un repertori de
qualitat amb directors de prestigi en els
millors escenaris. És la primera vegada que
una formació d’aquestes característiques i
d’aquesta rellevància actuava a Benicarló.
Tot i que una lleugera pluja feu acte de
presència al llarg del concert, el nombrós públic allí present va
poder gaudir de l'actuació d'ambdues bandes les quals
oferiren un repertori exigent i de gran nivell que deixà sorprès
gratament a tots els assistents. La primera part va córrer a
càrrec de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV de mans del
mestre Daniel Ferrero, mentre que a la segona part va ser el
torn de la formació benicarlanda sota la direcció de Pablo
Anglés Galindo. També cal esmentar que en aquest concert

han estat dos els músics benicarlandos, Cristina Doménech i
Josep Arnau, els que han compartit escenari formant part
d’aquesta reconeguda formació però que en darreres ocasions
el nombre ha estat superior fins arribar a un total de sis els
components que ha aportat la banda benicarlanda. Amb
l’entrega d’uns detalls commemoratius i els parlaments
adients, es donava per finalitzada una extraordinària vetllada
musical.

EXTRAORDINARI CONCERT DE MÚSICA

text REDACCIÓ foto PEPE�PINTAT
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EL TEMA ESPORTS

seguretat per a les Festes se centrarà sobretot en els dos
concerts que tindran lloc els dies 19 d'agost, El Arrebato i 23
d'agost, Mojinos Escozíos i molt especialment en el control
dels actes taurins, ja que enguany s'han reforçat les
mesures de seguretat en la normativa dels tancaments de
bous. “Una de les coses que s'ha de tenir en compte és que
els bous, durant les entrades, poden baixar però no pujar,
com es destaca en totes les normatives vigents”, va
assenyalar l'alcalde. “Poden estar segurs que l'anem a
complir, ens ho han advertit en totes les reunions a les quals
hem anat”, va dir. 

Baixen els delictes al Camp

Finalment, Barelles ha destacat que gràcies als controls
periòdics de Guàrdia Civil i Policia Local, a les patrulles
nocturnes i a la bona coordinació entre les forces de
seguretat, els robatoris en el camp s'estan reduint. Segons
el subdelegat del Govern, els índexs de delinqüència es
mantenen respecte d'anys anteriors i ha destacat la baixada
del 2,5% dels robatoris en l'àmbit rural. “És una de les
preocupacions que hi ha en aquesta zona, i gràcies a les
patrulles nocturnes i la coordinació entre els cossos de
seguretat la sensació que tenim és bona. Hem recalcat la

presència dels cossos de seguretat en l'àmbit rural perquè la
gent ens veja i açò és bo”. “S'està fent un gran treball per
part de tots, per part d'Inspecció de Treball i Hisenda i hi ha
més de 60 expedients oberts”, va anunciar Barelles. 

D'altra banda, els delictes en el nucli urbà han augmentat
un 1% mentre que els comesos a l'autopista han baixat un
altre 1%. El subdelegat també ha assenyalat que les taxes
d'esclariment han augmentat i actualment estan en un 32%
en el cas dels delictes i en 45% en el cas de les faltes.

ve de la pàgina anterior

El Club d'Esgrima Costa del Azahar ha
impartit, en una de les sales del Pavelló
Poliesportiu de Benicarló, un curset
d'iniciació en el qual han participat els
alumnes del Campus DiverEstiu que
organitza la regidoria d'Esports de
l'Ajuntament. 

El regidor de l'àrea, Joaquín Pérez Ollo ha
comentat, mentre els joves prenien contacte
amb aquest esport, “Crec que s’ho han passat
molt bé, ja que per a ells ha estat una gran
novetat i la majoria sols havia vist imatges
d'aquest esport per televisió. També vull agrair
la disponibilitat del Club d'Esgrima Costa del
Azahar a l'hora de promocionar aquest esport”

El club també col·laborarà en el taller que
s'ha organitzat per a professors i monitors
d'educació física, que s'ha oferit a través del
CEFIRE i que es realitzarà dissabte que ve 26
en el Pavelló Poliesportiu.

El Club de Esgrima Costa Azahar imparteix un curset d’iniciació a Benicarló

text i foto VICENT�FERRER

Els jugadors del Club Deportivo Benicarló apuren ja els
seus últims dies de vacances, atés que que la
pretemporada donarà inici dilluns que ve 28 a la
vesprada, en el Municipal Àngel Alonso, a les ordres del
nou entrenador, Luís de la Haba. 

El president de l'entitat, Pedro Baca, confirmava aquesta
setmana la dada, al mateix temps que comentava que hi
haurà noves altes, però que fins que no hagen signat el seu
compromís no donarà noms. Va afegir que el club contiunarà
amb la seua política de pagar el que creu just, i poder complir
tots els mesos, tal com va passar la passada temporada, en la
qual els jugadors van percebre tot el promès, cosa molt poc
habitual en aquesta categoria. 

Sols va indicar algunes de les baixes que ha donat el club,
com Medi (Borriol), Dani Tacón i Jordi Adell (Vinaròs) i Felipe

(Alcalá). Pel que fa al veterà migcampista Anta sembla ser
que no continuarà, ja que porta jugant al futbol quasi 20 anys
des que es va iniciar en l'Escola de Futbol del Benihort C.F.

El Club Deportivo Benicarló iniciarà la pretemporada al Municipal Àngel Alonso

text i foto VICENT�FERRER
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assenyalar que “hem passat de 12 a 34
denúncies d'aquest tipus de delictes”. 

La Junta també ha comptat amb la
presència del tinent de la Guàrdia Civil
de Benicarló, el cap de la Policia Local,
un representant de la Policia
Autonòmica i els regidors de Seguretat
i de Falles, a més de membres dels
grups municipals de l'oposició. 

El dispositiu especial de Festes

“La policia local durant les Festes
Patronals es dedicarà més a la
coordinació dels actes i la Guàrdia Civil
a la protecció ciutadana”, va recordar
Barelles. Enguany, el dispositiu de

ve de la pàgina anterior

Una de les proves més dures del
calendari, la Baixa Espanya, començarà
a disputar-se aquest cap de setmana per
terres de Terol. El benicarlando José
Manuel Pellicer participara amb una
Suzuki RMX 450. 

El divendres 18 s'efectuaren les
verificacions i després de les mateixes
l'etapa pròleg a partir de la sis de la
vesprada. El dissabte 19 es disputaren dos
especials de 114 i 220 quilòmetres, que
donaren les primeres classificacions de la
Baixa Espanya 2014. 

José Manuel Pellicer està enquadrat en
el Team Suzuki Ral·li, juntament amb el
pilot Armando Ugarte, muntant una Suzuki
RMX 450 modificada per a la Baixa
Espanya 2014 en tenir uns dipòsits de
combustible més grans i amb el motor
potenciat en les instal·lacions de Motos
Grau de Lleida, on també se'ls van canviar
les suspensions per unes més fortes.

text VICENT�FERRER

MOTOR: El pilot benicarlando José Manuel Pellicer participa en la Baixa Espanya
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Som una societat que avança
més ràpid que els mitjans que els
cossos de seguretat poden ficar al
seu abast per defensar-la. Així és
la nostra vida actual. Els delictes
“virtuals” s’han triplicat durant el
darrer any a Benicarló. I contra
això, no hi ha polítiques de
prevenció a l’ús, que és com
acostumen a treballar els cossos
de seguretat. No es pot previndre,
tampoc es pot saber ni cóm, ni on
es produiran: és la magnitud de
les xarxes. La situació preocupa i
molt als nostres governants. Ens hem convertit en
titelles en mans d’un monstre tan útil i necessari com és
Internet. Qualsevol pot accedir a la nostra vida privada i
manipular-la al seu gust. I contra això, de moment, no hi
ha lluita possible. 

Es tripliquen els delictes a la xarxa

“Pel que fa a la delinqüència a l'ús anem millorant, però
els delictes “virtuals” s'han triplicat. Són delictes sense
prevenció”. Així els qualificava David Barelles, subdelegat
del Govern a Castelló, que va presidir juntament amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, la Junta Local de Seguretat
Local. La trobada tenia com a objectiu acordar les
estratègies i els protocols que s'aplicaran durant les

pròximes Festes Patronals en matèria de seguretat, però
també es feia un repàs per l'estat de la seguretat ciutadana
en el municipi. Barelles va manifestar la seua preocupació
per l'increment dels anomenats delictes “virtuals” que “tenen
com a denominador comú l'ús de la xarxa i que es tradueix
bàsicament en estafes en vendes a través d'Internet. Són
persones per exemple que escriuen en les pàgines de
serveis dient que unes altres ofereixen serveis de
prostitució”. Una altra situació que es repeteix és que “criden
per telèfon a un restaurant que l'endemà va a fer un banquet
i diu que si no paguen o venen droga, demà li tallaran la llum.
O gent que ven coses per internet que no es lliuren, que no
arriben a la seua destinació”. Barelles va reconèixer que “no
es tracta de delictes preventius, és un tipus de delinqüència
nova que hem de veure com tallar-la”. En aquest sentit, va

text REDACCIÓ

“Delictes virtuals”, un futur que ens atrapa

La tercera setmana de competició ja ha
permès conèixer, faltant una jornada, el nom
de diversos equips classificats per a quarts de
final del campionat. Així, en l'última jornada i
en el Grup I, Superpint/Maritur i The Caramels,
ja classificats, es jugaran el primer lloc del
Grup; Hostelmar serà tercer passe el que
passe a l'última jornada, i Marroc Nostrum i
Braseria Sant Gregori es jugaran entre ells
l'última plaça disponible, després de la
contundent victòria d'aquests últims davant de
Macadam/Neptuno, amb 4 gols del
capdavanter dels golejadors, Víctor Robles, i
un golàs de Jorge Esteller, que s'estrena en el
campionat. Per la seua banda, en el Grup II
també hi ha tres equips classificats i ja amb
l'ordre preestablert: Plantacar/Camilo’s
Pizzeria, Peluquería Mª José/Fruites Ximo i
Penya XQSÍ, que va aconseguir la
classificació després d'empatar a dos gols
amb Bar Candil/Mapfre, que haurà de jugar-
se la quarta i última plaça per a quarts contra
Descansa. En la classificació de l'esportivitat,
The Caramels viatja com a sòlid capdavanter
en solitari, mentre que el gol més ràpid del
campionat l’ha aconseguit, fins ara, el jugador
del Superpint/Maritur, Raúl Mora, als 59
segons de partit.

text i foto GREGORIO�SEGARRA

Ja hi ha diversos classificats per a quarts de final del 23é Torneig d’Estiu de Futbol Sala

RESULTATS
TERCERA 
SETMANA

Per la falta de visibilitat en la zona on s'havia de
disputar el Campionat Autonòmic de fotografia
submarina, que organitza el Club de pesca Submarina i
Apnea Maestrat de la nostra ciutat, s'ha acordat
suspendre’l i traslladar-lo al pròxim dissabte 26 de juliol.

El Campionat Autonòmic de fotografia submarina serà el 26 de juliol

text VICENT�FERRER
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Dissabte 19 de de Juliol es celebraren les 12 h de
natació organitzades pel CNB a la piscina municipal de
Benicarló. Enguany s’entrenava format i es va reduir a
només 12 h, en lloc de les tradicionals 24 h consecutives
nadant. La diferència va ser que amb aquest nou sistema,
nadaren 2 equips simultàniament i això va fer que fora
molt més competitiva la prova, nadant-se molts més
kilòmetres.

Els 2 equips, encapçalats pels seus respectius líders, Lucía
Piñana (nova dama del CNB) i Marc Vea (millor nedador),
s’esforçaren de valent per a intentar superar al rival.
Finalment, la victòria va ser per a l’equip blau de Marc, que va
guanyar per 50 metres escassos a l’equip groc de Lucía.

En conjunt, es nadaren 110.650 metres, superant en 23 Km
la marca aconseguida l’any anterior. 

En presencia del regidor d’esports, Ximo Pérez, va cloure
la prova amb la simbòlica entrega del trofeu a l’equip
guanyador. 

S’ha d’agrair, una vegada més, la col·laboració en
l’organització de l’eesdeveniment, de la Regidoria d’esports
de l’Ajuntament de Benicarló i de l’empresa gestora de la
piscina municipal (FCC).

Posteriorment, amb l’assistència de nombrosos socis i
nedadors del club, tingué lloc el sopar de presentació de la
nova dama del club i del millor nedador. 

A l’emotiu acte, presentat pel vicepresident del CNB, Xavier
Rodríguez, la dama de la darrera temporada, Sara Marqués,
va fer un breu parlament per traspassar la banda
representativa a la nova dama, Lucía Piñana. També dirigiren
unes paraules d’agraïment a tots, l’esmentada Lucía i el millor
esportista, Marc Vea.

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS:

24-27 JULIOL: CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL A
BARCELONA

27 JULIOL: TRAVESSIA PENÍSCOLA BENICARLÓ

CELEBRACIÓ DE LES 12 H DE NATACIÓ I SOPAR DE PRESENTACIÓ DE
LA DAMA I DEL MILLOR ESPORTISTA DEL CLUB
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