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Dissabte passat els alumnes de l'escola del Club de
Tennis Benicarló van poder gaudir d'un dia de tennis
diferent, envoltats de les millors ex-raquetes del món com
són Juan Carlos Ferrero i Alex Corretja. 

Els joves jugadors van jugar primer al tennis i posteriorment
al pàdel, amb la millor parella de la història del pàdel, Juan
Martin Díaz i el seu company Belasteguin. Tots van oferir un
gran espectacle en les instal·lacions esportives del Club de

Tennis Castelló. I en el repte Espanya vs Argentina, com era
d'esperar els tennistes van guanyar sobre la terra batuda, però
en la pista de pádel van guanyar els sud-americans. En
finalitzar aquest repte, van veure un partit entre Díaz i
Belasteguin contra la parella número dos del món, Llima i
Mieres. També convidat a l'esdeveniment va estar Nico
Almagro que no va poder participar en cap prova a causa de
la seua lesió. 

A la vesprada van poder gaudir del street tennis i pàdel a la
plaça major de Castelló al costat de les mateixes figures que
van compartir el repte al matí.

Alumnes de l’Escola de Tennis de Benicarló participaren 
en una exhibició a Castelló al costat de Ferrero i Corretja

text i foto VICENT�FERRER
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A Benicarló li costaria
“milions d'euros” convertir la
ciutat en accessible. És la
conclusió a la qual ha arribat el
Pla Municipal d'Accessibilitat
que facilitarà els
desplaçaments urbans i
millorarà els accessos als
espais públics de la ciutat.

Els beneficiaris no seran
només les persones amb algun
tipus de discapacitat, sinó tota la
ciutadania en general. El projecte
s’ha presentat esta setmana a la
ciutat i ha estat redactat per
Francisco Martínez a través de la
Universitat Politècnica de
València. “Benicarló és una ciutat
plana, el que li atorga
avantatges, però amb un urbanisme dels anys 70 nefast”, va
assegurar el tècnic durant la presentació de l'estudi. És en
aquestes zones de la ciutat, centrades bàsicament en
l'extraradi del casc històric, on s'haurien de realitzar més
actuacions per adaptar l'urbanisme a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials.
Voreres impossibles de superar amb una cadira de rodes o
amb un simple cotxet de nadó, mobiliari urbà sense braços
que no permet la incorporació d'una persona major i

paviments que no compleixen cap normativa són alguns dels
entrebancs de l'urbanisme benicarlando. “No està pitjor que
altres ciutats, però cal treballar molt. El pla seria inviable
d'escometre d'una vegada perquè suposa una inversió
milionària i la necessitat d'alçar carrers sencers. Però per
fases segur que es pot fer”, va assegurar l'expert. “Molt
paviment que cal canviar, molts guals i molts carrers que
reconvertir” són els problemes més greus d'una ciutat que va
créixer de forma desmesurada en els anys 70.  

text REDACCIÓ

L’accessibilitat milionària de Benicarló

Dissabte passat es va
celebrar, en Ayacor (València),
l'última prova de la Challenge de
la Comunitat Valenciana de
Sènior i Màster, en la qual el
benicarlando José Julián
Balaguer, del CC Deportes
Balaguer, va finalitzar en la
tercera posició en la prova i va
ser primer en la categoria de
Master-50, emportant-se com a
premi un pernil. Amb aquest
resultat el ciclista de Benicarló
veu que porta per bon camí la
preparació per a la temporada de
ciclocròs, que comença el dia 12
a Xeraco (València), on estrenarà
la nova equipació de Campió
d'Espanya, títol aconseguit la
passada temporada.

text i foto VICENT�FERRER

Balaguer primer en Master-50 a la prova de la Challenge de la Comunidad Valenciana

Diumenge passat es va celebrar a la localitat de Rosell
l'acte de clausura de les escoles de ciclisme de la
província. En l’acte es van lliurar els mallots als campions
absoluts de cada categoria, tant en la modalitat de
gimcana com en carrera, una vegada sumats els punts de
les 16 carreres realitzades durant aquesta temporada. 

Els joves ciclistes de l'OC Benicarló van aconseguir tres

campionats, un subcampionat i dos subcampionats, quedant
així: 

Daniela Grañana, 3a provincial en gimcana i en carrera
Campiona Provincial i primera fèmina. 

Andrea Grañana, 9a provincial en gimcana i 4a en carrera. 
Marcos Alonso, 7é provincial en gimcana i 3r en carrera. 
Marc Arnau, 7é provincial en gimcana i 5é en carrera. 
Sara Grañana, 6a provincial en gimcana i en carrera

Subcampiona Provincial i 1a fèmina. 
Raúl García, 4t provincial en gimcana i en carrera Campió

Provincial

text VICENT�FERRER

L’Escola de la Unión Ciclista Benicarló 
sumà tres campionats provincials i un subcampionat
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LES CONCLUSIONS COM INICI

El treball ha tardat tres anys a veure la llum i consta d'una
memòria on s'analitzen totes les barreres arquitectòniques
que hi ha al municipi. El pla suposarà un punt de partida per
a actuar en aquelles zones de Benicarló que no tenen ben
resolta l'accessibilitat. És en les conclusions on es plantegen
les solucions a adoptar “que moltes vegades són més
econòmiques del que sembla”. Així, Martinez es va referir als
tan de moda “bancs minimalistes, que manquen de recolza
braços i tenen unes mesures diferents, com els de la Plaça
de la Constitució” que es va urbanitzar fa alguns anys. La
proposta del pla passa per eliminar-los completament i
substituir-los pels bancs de tota la vida “moltíssim més
barats i accessibles”. 

Una altra de les solucions que planteja l'estudi és la
conversió d'alguns carrers en mixtes, per a vianants i cotxes,
eliminant les voreres i posant-les en la mateixa plataforma
que la calçada per a permetre el pas de les persones amb
mobilitat reduïda. Seria el cas de tot els voltants del carrer de
Santa Bàrbara, amb carrers molt estrets i voreres mínimes i
molt complicades per als vianants. L'edil d'Urbanisme, Pedro
López, va anunciar que l'estudi començarà a aplicar-se en
les noves urbanitzacions que el consistori escometrà en
breu, com el carrer Riu i adjacents.

El regidor d'Urbanisme, Pedro López, ha volgut destacar
que la implicació de l'Ajuntament en l'aplicació d'aquest pla
és total i ha reforçat la idea que és un document que
millorarà la mobilitat de tota la ciutadania de Benicarló i no
només de les persones amb discapacitat. Per la seua banda,
el president de Cocemfe, Manolo Celma, ha demanat que el
pla es pose en pràctica i "no es quede als calaixos".

LA COMISSIÓ D’ACCESSIBILITAT 

Però no tot van ser flors durant la presentació del
projecte. Juanma Torres, director del centre IVADIS Baix
Maestrat, va retraure a l'edil d'Urbanisme que “no sàpiga que
en aquesta ciutat fa més de vint anys que existeix una
comissió d'accessibilitat a la qual no s'ha convidat a
participar en el projecte”. Torres va explicar que els
integrants de l'òrgan consultiu depenent de la regidoria de
Benestar Social “van ser els responsables de moltes de les
millores que avui dia hi ha al municipi” gràcies al treball
desinteressat dels seus membres. En qualsevol cas Torres
va felicitar al consistori per la redacció del pla “i sobretot per
traure aquest tema de la regidoria de Benestar Social i
incloure'l en el d'Urbanisme, que és on realment ha d'estar”,
va concloure. Tècnics municipals, no obstant això, han negat
l'existència d'aquest òrgan, ja que per a constituir-lo és
necessari la presència de tècnics del consistori,
representants de l'equip de govern i de l'oposició.

ve de la pàgina anterior

Escric avui aquesta crònica des del bellmig de la plaça
de Sant Jaume de Barna. Plou a bots i barrals però ací
estic. No és que jo siga molt aficionat a això del desafío
soberanista però és que la meua Margot m’ha dit que si la
comunitat autònoma catalana esdevé un estat
independent  del món no sols li donaran papers i
regularitzaran la seua situació com a ciutadana sinó que a
més es legalitzarà la seua professió. No l’acabo
d’entendre pobreta, si ella només de fer-nos contents al
papa i a mi ja podria viure com una princesa. 

Mentre la massa enfurida va cridant consignes
anticonstiucionals (volem votar! bramen) i provocant els
pacífics antiavalots que es diu que un ministre de Madrit ha
enviat a Catalunya per protegir els catalans d’ells mateixos, jo
vaig repassant mentalment tot el que vaig vore diumenge
passat en el partit que van disputar el CDB i el Massamagrell. 

La llibreteta se’m banya, però sóc un professional. No me’n
canso de dir-ho. El Benicarló venia de  jugar dos partits seguits
fora de casa. Els més pessimistes auguraven un inici de
temporada catastròfic i desalentador, però com hem anat
veient no ha estat així. Es va guanyar al camp de La Vall i es
va empatar contra el Castelló. Per això, trobo jo, a les grades
hi havia més de quatre-centes persones per presenciar el
partit. Molta gent, molta. 

El partit no va tindre massa història. Els del poble van
guanyar ben còmodament per tres gols a zero sense ni tan
sols desfer-se el monyo. Aquests valencianets que ens van
visitar –mía, nano, déjala- encara no han aconseguit ni un punt
en tot el campionat i van presentar la seua ferma candidatura
al descens. Uns menys amb qui competir. 

No es va tindre ni temps de patir. Als pocs minuts Guillem
va marcar un gol de futbolista de primera divisió. Es-panyol el
que no boti, és, és! I vinga banyar-me els camals i xopar-me
l’esquena perquè amb la Margot compartim un diminut
paraigües. Amb un hàbil moviment de maluc va deixar el porter
literalment assegut i només va haver d’empényer l’esfèrica
suaument fins al fons de la xarxa. El Benicarló se’ls menjava.
Es trenaven jugades i allò era un continu atac i gol. Abans del
descans Marcos Cano va tornar a fer palesa la seua classe i
marcar el de la tranquil·litat. 

Després del descans els nostres es van relaxar. Massa i tot.
No és que el Massamagrell (mira que em fa gràcia el nom!)
mostraren els més mínim perill, però és que no en passàvem
ni una de bé ni creàvem una ocasió de perill. Ara mateix passa
per damunt del meu cap una llarguíssima senyera que uneix
els edificis de l’Ajuntament de Barna i el Palau de la
Generalitat, abans de la Excelentísima Diputación Provincial.
Prendran mal aquests catalanots. Però tot siga per la meua
Margot i perquè estiga contenta. Al final, faltant deu minuts,
Miguel Ibáñez (fill de Mateu el del Bar Enmi) va culminar de
punterada una falta indirecta que li havien xiulat al porter per
haver amollat la pilota i haver-la tornat a agarrar. I ací es va
acabar tot. 

Ara mateix el Benicarló és desé per damunt de les seues
possibilitats que es diu. Vaja, que trobo que nosaltres juguem
una lliga que no és la del Vinaròs ni la del Borriana ni la del
Borriol. Nosaltres aspirem a quedar-nos com estem i no com
els catalufos dels nassos que no ens volen i que, com diu el
senyor Rajoy, no rezpetan la conztituzión. 

Diumenge que ve el CDB juga al camp del Benicàssim. No
cal anar amb moltes il·lusions... però y si toca aquí? Banyat
com una rata, després de sentir una senyora que li diuen
Muriel Casals que ella pensa votar, agarro la meua nóvia del
bracet i me l’enduc a pegar una volteta... y lo que surja.    

text VICENT T.�PERIS foto VICENT�FERRER

I TRES MÉS AL MASSAMAGRELL

Mentre la massa
enfurida va cridant
c o n s i g n e s
ant iconst iucionals
(volem votar! bramen)
i provocant els
pacífics antiavalots
que es diu que un
ministre de Madrit ha
enviat a Catalunya per
protegir els catalans
d’ells mateixos, jo
vaig repassant
mentalment tot el que
vaig vore diumenge
passat en el partit que
van disputar el CDB i
el Massamagrell.
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LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha adjudicat a la mercantil
"BECSA SA." la contractació de les obres de
condicionament del camí de Sant Gregori per import de
cent trenta-quatre mil nou-cents vint-i-dos euros amb
catorze cèntims d'euro (134.922,14 euros), IVA (21%)
exclòs. 

L'adjudicació s'ha formalitzat de conformitat amb les
millores presentades, el plec de clàusules administratives
particulars que regeix la contractació i el projecte aprovat.
Entre les millores presentades, l'empresa es compromet a la
col·locació de la senyalització vertical necessària segons el
criteri de la policia municipal, així com la senyalització
horitzontal, que constarà com a mínim de ratlla blanca
delimitadora de les zones de pas i línia discontínua central. A
més, s'instal·laran xinxetes delimitadores de carril bici i zones
de pas, juntes cada 3 metres. També l'adjudicatària assumeix

el compromís d'assumir el cost de les despeses generades
per la contractació de la Coordinació de Seguretat i Salut i les
mesures complementàries derivades del Pla de Seguretat i
Salut i ordres complementàries conduents a garantir-la.

text REDACCIÓ

ADJUDICADES LES OBRES DE SANT GREGORI

El pròxim 30 de novembre tindrà lloc el VI Duatlón
Cross Basiliscus a Benicarló, organitzat un any més el
club Triatló Basiliscus Benicarló. Una de les novetats
d'aquesta edició és incorporar la modalitat de relleus; a
més de la individual amb categoria popular. També s'ha
volgut animar a la pedrera a participar. 

Aquesta ja tradicional cita d'alt nivell en el nord de la
Comunitat Valenciana, és el Campionat Autonòmic de Duatlón
Cros amb trofeus per grups d'edat, a més de Copa d'Espanya
de Serveis d'Emergències. Hi haurà les següents categories
populars, tant per a homes com per a dones: Juniors (95-96),
Sub-23 (91-94), Veterans I (65-74), Veterans II (55-64),
Veterans III (1954 i anteriors), equips federats (masculí i
femení), relleus (categoria masculina, femenina i mixta). 

Els duatletes hauran de completar 6 km inicials de carrera
a peu, seguits de 25 km de bicicleta tot terreny, i altres 4 km
de carrera a peu. Tant l'eixida com la meta, estaran situats al
costat de l'Ermita de Sant Gregori i la guanyadora i guanyador
absoluts, rebran de premi un allotjament gratuït en els
apartaments Florida II (Peníscola), a més del ja emblemàtic
trofeu Basiliscus creat per l'artista José Antonio Caldés. 

La prova està limitada a un nombre màxim de 200
participants, que hauran d'inscriure's amb termini límit fins al
dia 26 de novembre de 2014, aquest dia inclòs, per rigorós
ordre d'inscripció. El preu de la inscripció serà més econòmic
si es formalitza la participació a l'octubre i si el participant ja

està federat. A més, hi haurà descomptes per als atletes
federats per a la seua estada en els allotjaments
patrocinadors del club. 

Les inscripcions a la prova han de realitzar-se de forma
exclusiva a través de la web www.triatlocv.org, apartat
inscripcions on line, VI Duatlón Cros Basiliscus-Benicarló,
Campionat Autonòmic, individual i relleus.

text i foto VICENT�FERRER

El VI Duatlón Cross Basiliscus Benicarló se celebrarà el 30 de novembre

La Cooperativa Agrícola de
Benicarló ha traspassat les
seues fruiteries, després de 5
anys d'explotació. Des del
dimecres 1 d'octubre les sis
tendes, situades a Benicarló,
Vinaròs i Peníscola, passaran a
ser gestionades per un titular
particular. Amb aquest traspàs
es mantindran tots els llocs de
treball. A més, Benihort seguirà
venent les seues fruites i
verdures a professionals i
particulars des de l'àrea
d'Hortalisses, la tenda-
supermercat del Polígon “El
Collet” o la seua tenda online.
La Cooperativa Benihort ha pres
aquesta decisió després de
dissenyar el seu pla de negoci
per als pròxims anys, en el qual potenciar els serveis
tradicionals d'Hortalisses i Cítrics, així com les àrees de
Subministraments, Àrea de llavors i Tenda-supermercat
es plantegen com objectius principals. És per aquest
motiu, que ha decidit conjuminar esforços i inversions en
les esmentades àrees i traspassar així la seua àrea de
fruterías, a través de la qual venia realitzant la venda
directa al públic.

A més, tal com indica el director-gerent, Guillermo Edo, “en
la negociació del traspàs ha estat fonamental assegurar tots
els llocs de treball”. Contínua la venda a particulars. Després

d'aquesta decisió, la Cooperativa seguirà venent els seus
productes a l'engròs, de cara a la restauració, altres fruiteries,
o fins i tot particulars, des de la seua àrea d'Hortalisses. “Totes
aquelles persones o empreses interessades, segueixen tenint
oberta la possibilitat de vindre a comprar a l'engròs en les
nostres instal·lacions. Estarem encantats d'atendre'ls perquè
puguen seguir gaudint de les hortalisses que produeixen els
nostres socis”, explica Edo. Al mateix temps, la Tenda-
supermercat del polígon “El Collet” o la seua tenda en internet
www.tiendaonline.benihort.com seguiran venent els productes
Benihort (cítrics, hortalisses de temporada, oli d'oliva, cors de
carxofa en llanda, etc).

text NATÀLIA�SANZ

BENIHORT TRASPASSA LES SEUES FRUTERÍES
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ESPORTS LOCAL

La Guàrdia Civil de Castelló en la denominada
Operació “Duende”, ha procedit a la detenció i posterior
posada a disposició judicial d'un home de 31 anys d'edat
com suposat autor dels delictes d'amenaces, extorsió,
coaccions, revelació de secrets i contra la intimitat,
comesos tots ells a través d'Internet. L'operació va
començar a mitjans d’any 2009 quan una dona presenteà
una denúncia on afirmava que li feien xantatge i  era
extorquida per una persona que havia aconseguit
vulnerar totes les mesures de seguretat en el seu
ordinador, obtenint fotografies, correus electrònics i
contactes. Amb aquesta informació l'ara detingut
amenaçava a la dona amb difondre tots les seues dades a
tots els contactes del seu correu electrònic, a canvi
d'imatges o vídeos de contingut sexual, fet que es va
produir posteriorment. Al constatar els fets ocorreguts els
guàrdies civils especialitzats en investigació tecnològica
van iniciar una investigació telemàtica que va donar com
resultat la identificació d'una persona amb amplis
coneixements informàtics i que posteriorment se li va
poder relacionar amb altra denúncia formulada en el 2012
per altra dona que va ser víctima de fets similars.

Després d'una llarga investigació telemàtica s'ha pogut
localitzar i detenir a H.S.R. natural de Benicarló i de
nacionalitat espanyola. Efectuat un registre domiciliari se li va
confiscar gran quantitat de suports informàtics, discos durs,
pendrives, 8 ordinadors de diferents marques, així com
antenes wifi de llarg abast les quals utilitzava per a crackejar
les wifis d'una barriada d'una població de Barcelona, també
s'ha pogut recuperar la informació sostreta a les dues dones i
s'han localitzat més de 3000 comptes de correu electrònic,
amb les seues contrasenyes, possiblement vulnerades, com

una important quantitat d'informació de possibles víctimes tant
dones com homes i de diverses empreses conegudes a nivell
nacional. El detingut juntament amb les diligències instruïdes
han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció número 1 de
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El “modus operandi” d'aquesta persona era la d'aconseguir
fotografies comprometedores de les seues víctimes  i
difondre-les a tots els contactes de les mateixes, ja que
aconseguia entrar tant als ordinadors d'aquestes persones,
mitjançant virus, com als seus correus electrònics mitjançant
phising. Una vegada aconseguida tota aquesta informació les
distribuïa a tots els contactes de les dones mitjançant correu
electrònic o mitjançant webs allotjades en servidors de
l'estranger.

Cal ressaltar que ens trobem davant una persona que es
denomina a si mateixa en diverses xarxes socials com “Intrusa
etico”, que amb els seus enormes coneixements de vulneració
de seguretat de xarxes i el difícil rastreig de les pistes per la
xarxa ha aconseguit estar des de l'any 2009 delinquint a
través de la mateixa. La Guàrdia Civil segueix amb la
investigació oberta, per a localitzar i identificar a totes les
víctimes d'un dels intrusos més actius d'Espanya ara detingut.
L'actuació ha estat duta per l'Equip d'Investigació Tecnològica
de la Guàrdia Civil de Castelló sota l'estreta col·laboració i
assessorament del Fiscal de delictes Telemàtics de la Fiscalia
de Castelló. Per part de la Guàrdia Civil es recorda com és
d'important la seguretat en Internet, i de la quantitat de perills
i delictes que es cometen a través de la mateixa, indicant la
importància de tenir contrasenyes segures tant en dispositius
com en correus electrònics, així com l'actualització dels
sistemes informàtics i dels antivirus i desconfiar de llocs que
no garantisquen seguretat suficient per als usuaris. També és
possible descarregar-se la APP per al seu mòbil del GDT
(Grup de Delictes Telemàtics) de la Guàrdia Civil la qual li
informa sobre els virus i aquestes amenaces, entre uns altres. 

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UN INTRÚS INFORMÀTIC
DEDICAT A L'EXTORSIÓ I XANTATGE A DONES

text  NATÀLIA�SANZ

En el Grup A de la Lliga Valenciana el CB Benicarló
segueix com a líder després de derrotar a domicili a
l'Almassora per 95-83. En partits de pretemporada el
cadet masculí es va imposar al Basket Amposta per 89-31;
l'infantil masculí va perdre a casa davant el Vila-real per
61-50. 

El sènior masculí benicarlando reafirma la seua condició de
líder del grup A de la Lliga Valenciana, aconseguint un
important triomf que li permet acabar primer d'aquesta fase.
Tot en un partit que va tenir un mal inici ja que va faltar
concentració i intensitat el que va permetre anar-se’n als
locals de 13 punts; en el segon quart es va imprimir un ritme
major i es va arribar al descans 2 a dalt; ja en la segona part
es va millorar notablement arribant al triomf final que va haver
de ser més ampli si cap. 

El cadet masculí va jugar un partit davant d'un rival molt
inferior, el Basket Amposta, la qual cosa va servir a
l'entrenador per a treballar la defensa, i la pressió que es va
efectuar durant quasi tot el partit va permetre transicions
ràpides. Al descans ja es guanyava de 30, la segona part va
anar en augment el nivell de treball i va posar el marcador final

per sobre dels 50 punts, malgrat la victòria queda molt per fer
i continuar amb el treball iniciat. 

L'infantil masculí després d'un principi amb moltes llacunes
va començar a fixar els marcatges i es va aconseguir arribar
al descans 11 a baix, davant d'un equip de superior categoria,
al final es van aconseguir retallar a 5 punts però el rival
finalment acabà per posar les coses en el seu lloc, malgrat la
derrota cal pensar que aquest equip pot estar en la lluita amb
treball i ganes.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: El sènior masculí segueix líder de la Lliga Valenciana 
després de guanyar l’Almassora

DIUMENGE 5
Tradicional ROMERIA a l’ermita de la

Mare de Déu de la Font de la Salut de
Traiguera

Horari:
06.45 h. Concentració a la Plaça de

Sant Bertomeu, per a sortir a les 07.00 h.
09.15 h. Descans per esmorzar a la

vora del cementiri de Càlig.
11.00 h. Processó del Rosari als

voltants de l’ermita i a les 12.00 h, Santa
Missa.

13.00 h. Rifa a càrrec de la Cofradía de
Nuestra Señora la Virgen del Rosario.

13.15 h. Temps per a descansar, per a
la tertúlia i per a dinar. Cap a les 15/16 h,
comiat a la Mare de Déu i sortida cap a
Benicarló.

Advertiment: La Penya Setrill convidarà
els romers a un pastisset i a un gotet de
mistela, a l'hora de  l’esmorzar  i la
Cofradia de Nuestra Señora la Virgen del

Rosario, en finalitzar la missa,
obsequiarà els assistents amb les
clàssiques Coquetes del Rosari.

DIVENDRES 17
A les 21.30 h,

XERRADA/DOCUMENTAL sobre el
JAPÓ, TRADICIÓ I MODERNITAT a
càrrec de Xavier Redón (artesà de
bonsai).  

DIVENDRES 24
Els divendres del Setrill
A les 20.00 h, XERRADA molt

interessant a càrrec de
l'enginyer/economista, assessor de
comerç exterior de França i
actualment Conseller de MoraBanc
Andorra, Gilles Serra i que sota el títol:
Després de la crisi, què?, tractarà
d'explicar amb què podem trobar-nos
durant i després de la difícil situació
econòmica per la què estem passant. 

DISSABTE 25
A les 05.15 h, sortida des de la Plaça de

Sant Bertomeu de la Marxa Benicarló-

Morella, en un sol dia (65 Km). Col·labora:
C.E. Xiruca. (Per a les persones
interessades n'hi haurà una reunió el
dijous 23 a les 20.30 h al local de la
Penya).

A partir de les 17.30 h la penya estarà
oberta per a tots aquells que vulgueu veure
el partit de futbol R. Madrid- FC Barcelona,
en pantalla gegant. 

ACTIVITATS 
PENYA SETRILL
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80 voluntaris de Benicarló es coordinen cada setmana
per a mantenir en funcionament el Menjador Social de
Benicarló, que ha començat donant servei a 131 persones.
L'objectiu de la Regidoria de Benestar Social per a aquest
curs és reduir el nombre d'usuaris proporcionant-los els
recursos suficients perquè puguen cuinar ells mateixos a
casa. 

Els voluntaris, organitzats en cinc torns de dilluns a
divendres, es distribueixen perquè el servei funcione a ple
rendiment. Membres de Caritas, Amay i del Club de la Tercera
Edat, així com molts particulars, formen part d'aquest equip
renovat en un 30% respecte  l'any passat que elabora cada dia
un menú diferent per a les 131 persones que actualment
acudeixen al Menjador Social (21 usuaris que mengen en les
instal·lacions de l'antiga Escola de la Mar Irta i 110 membres
de 25 famílies que cada dia arrepleguen el menjar allí mateix).
La coordinació de tot l'equip de voluntaris va a càrrec d'un
grup de quatre persones (voluntàries també) que, a més,
gestionen totes les donacions que arriben al menjador,
elaboren els menús setmanals i organitzen les compres
necessàries. A més, aquests quatre voluntaris són també els

que s'encarreguen d'arreplegar setmanalment en la llotja de
Benicarló el peix de rebot (pesca que no es pot evitar però que
no és viable per a la seua comercialització per raons de talla,
espècie, preu de mercat o quotes de captura), en virtut del
conveni que l'Ajuntament i la Diputació van signar l'any passat
amb la Confraria de Pescadors.

Les donacions de l'empresa Hotels Mediterrani, que
gestiona dos establiments hotelers a Peníscola, es mantenen
i suposen una mitjana diària de 80 racions completes. De cara
a aquest curs, l'objectiu de la Regidoria de Benestar Social,
encarregada de la coordinació del programa del Menjador
Social, és treballar per a reduir el nombre d'usuaris del
menjador i buscar alternatives perquè la gent puga fer-se el
menjar a casa. De fet, el missatge que la Regidoria vol fer
arribar a la ciutadania és que el Menjador Social és un
programa temporal per a situacions d'emergència, que no és
un programa de continuïtat per a famílies sense recursos i que
ha de ser prioritari per a la gent que no té cap altra opció, és
a dir, que no té cap sostre per a cuinar o no pot fer-se el
menjar. En el cas de la gent que tenen habitatge propi, la idea
de l'equip de Serveis Socials és que cadascú puga elaborar-
se els seus propis aliments. El servei del Menjador Social està
previst que continue fins al mes de juny.

OBRI EL MENJADOR SOCIAL

text  i foto REDACCIÓ

L'assemblea del Benicarló Base Futbol, va discórrer
amb total normalitat, encara que en la recta final es va
instar a demanar l'Ajuntament de Benicarló comptar amb
un altre camp d'herba artificial i la renovació del Municipal
Angel Alonso. El primer és necessari perquè l'escola de
futbol ha de limitar el nombre de places, i qui sap, tallant
d'arrel a un possible gran jugador; el segon perquè
després de 10 anys d'ús, la gespa del municipal està ja a
les ultimes a causa de l'intensiu ús de les instal·lacions, la
qual cosa comporta dir que mai una inversió municipal va
ser tan positiva.

Nombrosa assistència, amb parlaments del president del
club, que reflectia el bon estatus de l'escola tant a nivell
provincial com a regional, en ser una escola de referència que
acull molts jugadors de Benicarló i també de la comarca.
L'objectiu primordial  és aconseguir traure el jugadors per al
Club Esportiu Benicarló, la qual cosa s'està complint. Sols cal
veure cada setmana les alineacions, la qual cosa és motiu
d'orgull per a tots els que formen aquesta escola futbolística,
per l'esforç i treball de tots, des de la Junta Directiva,
entrenadors, pares i jugadors. 

Juan Bosch va agrair a la multinacional Ashland Chemical
la renovació del contracte d'esponsorización de l'escola, i a
l'Ajuntament de Benicarló, per la col·laboració desinteressada. 

Pablo Ferrer el secretari tresorer de l'escola va fer balanç
de l'econòmic. 

Juanjo Martorell director tècnic de l'escola va fer referència
en el plànol esportiu balanç de la temporada anterior i previsió
de la pròxima, anunciant l'organització d'un torneig durant
enguany i la repetició del II Clínic, que tant èxit va tenir la
temporada anterior, amb el consegüent homenatge a Àngel
“Pichi” Alonso. 

El president, va fer esment al gran esforç que li suposa a

l'entitat poder desenvolupar tot aquest treball, amb la limitació
de camps que tenen i llançà un missatge als polítics, perquè
facen plantejaments per a poder ampliar l'oferta
d'instal·lacions per a la pràctica d'aquest esport. I és que
mentre altres ciutats de la província, amb un nombre similar de
població, compten amb ciutats esportives i en unes altres
inauguraven aquest mes el seu sisè camp d'herba artificial, el
Benicarló Base Futbol s'ha de conformar amb un que té més
de 10 anys. Un que està per a ser canviat i un altre, d'herba
natural, en l'Estadi d'Atletisme de la Partida Povet, que en els
mesos d'hivern està impracticable, la qual cosa limita al club a
l'hora de poder acollir més xiquets, per impossibilitat de fer
més equips, en estar saturades les instal·lacions, tant per a
entrenaments com per a partits. 

Va tenir el president unes paraules, per a refrescar la
memòria, per a tots aquells que es van comprometre a fer
oficial el nomenament del Camp Municipal de Futbol de
Benicarló, com a Camp Municipal, Àngel Alonso.

text i foto VICENT�FERRER

L’Assemblea del Benicarló Base Futbol demana 
a l’Ajuntament altre camp d’herba artificial i renovar l’actual
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S'obri la veda a Benicarló per a
gaudir de les jornades
gastronòmiques del polp, que en
aquestes dates es troba en les millors
condicions. Bars i restaurants de la
població es bolquen a oferir als seus
clients diferents plats basats en el
polp roquer, com es coneix a
l'espècie que es captura en aquestes
aigües. 

Es tracta de la sisena edició de les
Jornades del Peix i Polp de Llotja de
Benicarló. Des de divendres passat
s'estan celebrant les Jornades del
Pinxo, que s'allargaran fins al 5
d'octubre i que comptaran amb la
participació de 20 bars i cafeteries. Els
participants optaran a guanyar el premi
al millor pinxo a través d'un concurs que
organitza la Penya l'Arjub i que servirà
per a fer més visibles aquestes jornades que a poc a poc es
van consolidant en el panorama gastronòmic i festiu de
Benicarló. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, va recordar
que aquestes jornades són la millor manera de promocionar el
peix de Benicarló i ha reconegut que enguany, des de la
Regidoria d'Agricultura i Pesca, s'ha treballat molt per a fer
arribar aquestes jornades a tota la gent. Arín va assegurar que
vol convertir aquestes jornades "en un referent gastronòmic
de primer ordre", com ja ho són les jornades gastronòmiques
de la Carxofa de Benicarló.

Cal recordar que l'excel·lent carn del polp de roca aporta
gran quantitat de proteïnes amb un mínim volum en greixos.
És ric en àcids grassos insaturats essencials com omega 3 i
omega 6, així com retinol, àcid folic i niacina. Ofereix infinitat
de possibilitats culinàries podent-se elaborar amb ceba, en
salpicó, en empanada, amb arròs o amb la cèlebre recepta de
“polp a feira” on els tentacles es tallen en rodanxes i
s'assaonen amb sal grossa, pimentó (dolça i picant) i un
generós raig de bon oli. Per a evitar que la seua carn quede
excessivament dura, és aconsellable sotmetre'l a congelació
durant una hora per a aconseguir que es trenque el teixit

conectiu i s'ablanisca la carn. El
polp és una espècie que
posseeix tres cors (tots ells
necessaris per a mantenir-lo
amb vida i complir amb les
exigències de la seua activitat), i
un cervell molt desenvolupat que
li proporciona extraordinàries
qualitats, tant d'aprenentatge
com de memòria.

Neptuno Restaurant guanya
el concurs del Pinxo

El pinxo Octopussy, elaborat
a base de sípia, polp, advocat,
carlota i ceba, de Neptuno
Restaurant, ha guanyat el II
Concurs del Pinxo de Peix i Polp
de Llotja. El Restaurant-
Vermuteria Tràngol i la Braseria
Sant Gregori han quedat segon i
tercer respectivament.

text i foto REDACCIÓ

JORNADES DEL POLP

que una mica més de presència, al
camp i a peu per la ciutat, hauria de
notar-se, no? A la millor deu ser que
nosaltres, que no en sabem de
nombres, no entenem com
organitza els torns el regidor Marzal
i, com ell, els guàrdies sempre
passen desapercebuts.

Tant transparents que no els
veurem 

Ho van destacar l'altre dia a
l'informatiu de la tele: no sé quins
investigadors han aconseguit una
combinació de lents que fa
desaparèixer l'objecte que s'hi posa
davant. I al nostra Ajuntament ja ho
tenim: la transparència està a punt
de fer acte de presència. Com
mínim, els diners ja els hi han
concedit. Conselleria de
Presidència de la Barbaritat
Valenciana ha concedit una
subvenció a la nostra casa gran per
a «fomento de la transparencia de la
actividad pública.» Ja vos ho podeu
imaginar: tot el que la gent fa en
públic, ara es podrà veure de
manera ben transparent: els que es
pixen als carrerons a festes i falles,
els que rebenten papereres, els que
entren en direcció contrària, els
d'abans, que es deixen el cagalló
del gos i se'n van dissimulant, els
que ho fan en aquell racó fosquet
del carrer de Salines... Tot,

senyores, tot ben a la vista! I a més
amb un nou joc informàtic: el Portal
de la Transparència. Et poses
davant vestit i se't veuen al través
els comptes de Suïssa. Un gran
descobriment a corre-cuita, ara que
vénen eleccions.

Castell de Benicarló
Si els del poble del costat (el de

l’altre costat) ens ha copiat el
Chiringuito de Pepito, nosaltres
també podem aprofitar el castell de
Peníscola o Alcalà... i si no, mireu el
Google que sempre diu la veritat!

ve de la pàgina anterior



una renovació... què voleu que us
diguem! I és que amb el seu discurs
castellà d’ara, parlant de
l’urbanisme, que domina tan bé, què
voleu que us diguem... una mica sí
que esmussa, no? A vore si aquesta
bona gent, pecant de passarells, al
final s’acaben convertint, a nivell
local amb una mena de cau dels
rebotats.

Política? a la xarxa
Feia temps que no teníem per

aquests rodals virtuals notables
picabaralles entre regidors. I ja era
hora que de tant en tant entraren a
dir-se el nom del porc aquesta colla
de regidors apalancats que ens
governa. Bé, i feta aquesta xicoteta
introducció per fer catxull, que
sempre va bé, anem al gra. Sembla
que el Ple passat va tindre alguna
que altra nota pujada de to que,
curiosament, no va anar a més allí
mateix. I és que, com ja havíem fet
veure abans, el que no apareix
directament de viva veu on hauria
de ser el debat, al Plenari, sura en la
mar de les noves tecnologies, on
s'imposant amb total nitidesa i
contundència. Així, la crítica de la
regidora Rocío Martínez (PP) a la
del PSOE, Xaro Miralles, dient-li que
tenia el punt de mira posat més
enllà de la política municipal, ha
acabat convertint-se en el facebook,
altra volta, en una mena de taverna
de maleducats, a l’estil telebrossa,
en versió cadufera. I quina brossa!
Nosaltres no assistim als plenaris
però si el que escriuen ací ha de
donar la mida del que fan allí dins...
anem aviats! Desqualificacions
personals, pixarades fora de test (o
fugides d'estudi, o pilotes fora!),
insinuacions que, com a mínim,
passarien per discriminatòries si no
per xenòfobes, complexos
d'inferioritat... De tot, com a la vinya
del Senyor, menys treballar muscle
a muscle per solucionar els
problemes del veïnat. Un exemple
de com els adults poden ensenyar
els jóvens a usar responsablement
les xarxes socials. 

I sense horaris
Per cert, ja que parlem de

responsabilitats... la del nostre
alcalde que sembla ser un boig
d’això de pegar-li a la tecla per sortir
al facebook eixe i dir la seua també.
I com dèiem a dalt, allí que estava
ell, a altes hores de la matinada,
compartint el seu bon rotllo amb la
regidora de l’oposició, Miralles,
ficant en entredit que, tal volta, el
seu problema pot ser siga ser... del
poble del costat (en paraules de
l’alcalde “Se da a conocer a si
misma. Es del poble....... “(sic).
Independentment de l’escriptura
que no arriba ni per anar per casa,
hi ha vegades que només amb la
insinuació se’n té prou, però si, a
més, la corrobora, al mateix espai,
el regidor del seu partit, López, amb
una desqualificació típica de la
caverna mediàtica, “una
vinarosenca sense Compromís ( y
sus acolitos)”, definitivament és que
ja no tenim parangó ni amb el nou
Gran hermano. No res, farem un
ajuntament a la xarxa com una
mena de nou Mercat dels
bocamolls. On anirem a parar! I per
cert, a què es deu referir el mateix
regidor quan parla de “sense
Compromís”, amb majúscula...?

Incomprensible
Osti tu, una mica més i no caben

a la foto. Tots en filera... i la plaça de
Sant Bartomeu quasi se’ls queda
curta. Al més pur estil militar però en
versió cadufera, el nostre alcalde,

de bonito (expressió que fa uns
anys no volia dir «vestit d'un parent
de la tonyina»), seguit del regidor de
regidors, Marzal (no deu fer més de
vint anys que fent la viu-viu porta
per la casa gran aquest
personatge...) també de bonito, amb
Parra fent l’acompanyament també
arreglat amb els guants a la mà,
passaven revista a les tropes. I mai
millor dit açò de les tropes atès que
aquestes no anaven vestides per a
l’ocasió. Semblava que acabàvem
de tornar de maniobres. Quina
vergonya, de faena, el dia de la
seua patrona! Quin lleig, quina
dissonància. Que se’ls va ocórrer a
última hora fer la parada militar
aquesta? Que no se'n recorden que
altres anys anaven tots de gala? No
res, que s’estan perdent les
formes... Ni la posició de ferms
(fir...mes!) saben ja posar, mireu-
los. Ara la fila és llarga, eh? Amb
tants ulls per mirar i denunciar no
ens expliquem de cap manera com
encara hi ha qui s'escapa
impunement sense haver arreplegat
el cagalló del gos.

A la fila!
Per altra banda, encara amb els

mateixos protagonistes, com la
filera era tan llarga, veieu l'exemple
de perspectiva? Com més lluny de
la càmera del periodista estan els
policies, més xicotets se'ls veu. Això
deu ser l'explicació raonable al fet
que pel camp els llauradors no els
coneixen. En fi, que si no és una
impressió òptica nosaltres diríem

ve de la pàgina anterior
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Hi ha actuacions que, encara que no ens deixen de
sorprendre, són perfectament previsibles. Diuen que
l’esperança és l’últim que es perd i, ben mirat,
aquesta és una sentència popular ben carregada de
raó en molts aspectes de la nostra vida personal i
social.   Per això, podem considerar com una
sorpresa anunciada que el Tribunal constitucional
espanyol actués de manera ben obedient al mandat
del president del govern espanyol i no els fes mandra
reunir-se de manera extraordinària per acollir la
demanda de suspensió d’un acte democràtic. Potser,
amb el sobre on van rebre les instruccions dels
respectius partits als quals representen en un
tribunal suposadament apolític també hi havia una
mica de sobresou per la feina ben feta. Ben mirat,
aquests representant del sacre tribunal només han fet
feina fora d’hores –normalment s’ho agafen amb
força calma- quan des d’Europa van ordenar que calia
fer un canvi perquè els mercats poguessin fer més
bona feina a Espanya –bona feina per ells, és clar- i
ara, justament quan un poble vol decidir lliurement el
seu futur.

No deixa de ser sorprenent –encara que sigui
perfectament previsible, hi insisteixo- constatar que a
Espanya tenen una concepció molt peculiar de la
democràcia. El fet que la indissoluble unió dels dos partits
majoritaris a Espanya  –que es necessiten per legitimar
un bipartidisme que els perpetua al poder i per poder
seguir defensant allò que els uneix com a bons hereus i
representants del franquisme sociològic- i la utilització
senzillament descarada del Tribunal constitucional com a
un òrgan polític al servei dels interessos del nacionalisme
espanyol, dibuixa un escenari que fa molt difícil pensar un
futur gaire optimista per la democràcia espanyola.

No deixa de sorprendre –encara que ja sabíem que
aquesta és la pràctica habitual- que el govern del PP amb

tot el suport del PSOE no hagin entès allò que els pares
del liberalisme –pensem en Locke i en Montesquieu-
tenien ben clar: la divisió de poders com a element
fonamental, definidor, de qualsevol sistema que es
consideri mínimament democràtic. I, en fi, també sorprèn
que l’únic argument per defensar la vulneració salvatge
del dret d’un poble a votar sigui l’aferrament a una llei que
–segons ells- no ho permet  -i que, si és així, tampoc han
fet res de res perquè aquesta llei ho permetés. Si tothom
pensés com el PP i el PSOE mai els grups socials
desfavorits haurien aconseguit conquestes socials
remarcables.

Avui, doncs, el problema d’Espanya no es redueix al
fet –ja de per si prou rellevant- que els dos partits –dues
cares de la mateixa moneda- que es van alternant al
poder siguin uns nacionalistes espanyols compulsius ni
que les seves maquinàries de poder estiguin
impregnades de corrupció, sinó que, a més a més –i
potser això encara és més profund i preocupant- estan
profundament arrelats en una manera d’entendre la
política que porta inevitablement cap a un cul-de-sac, cap
a un camí sense retorn pel que fa a la manera de
relacionar-se amb la ciutadania i amb els problemes i les
inquietuds que la marquen. 

Em sap molt de greu no sentir veus d’espanyols
demòcrates que es posicionin obertament pel dret a
decidir –dels catalans o de qui sigui i pel motiu que sigui.
Segur que n’hi ha i des d’aquí m’agradaria animar-los a
ser valents i intentar trencar aquesta brutal tirania del PP-
PSOE-Tribunal Constitucional. Seria un gran exercici
democràtic posicionar-se a favor dels drets de les
persones i dels pobles i no del poder de l’estat. Estic
convençut que des d’una posició independent d’¡una part
dels Països Catalans tindrem més força per ajudar i
treballar conjuntament amb tots aquells sectors populars
que des de diverses terres d’Espanya treballin per fer una
mica millor la societat. Ara com ara, cal concentrar-nos en
la lluita popular per poder votar. Perquè l’estat espanyol
ens ho nega. 

Una sorpresa anunciada 

text JOAN�HERAS

Fronteres
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Un o altre ens fa cas
Aquesta setmana començarem

per una bona notícia al nostre espai
de deliberació i xafardeig. I és que
com som el únics que diuen les
coses pel seu nom, al final, ens
escolten una mica i, per tal de no
tornar a patir la pena de vergonya
exhibit en aquesta penosa i
endemés vergonyant secció...
doncs hi ha qui ens acaba fent una
mica de cas. Una mica només, eh!
Mireu, ¿recordeu que fa unes

setmanes vam traure la foto de
l’arbre que hi ha a l’entrada del
centre la Farola, que tenia tantes
branques i fulles que obligava la
gent a baixar de la vorera si no
volien despentinar-se? Doncs sí,
arran de la nostra nota i veure’s allí
retratat, suposem per escaldat,
l'esmentat arbret... ha estat podat!
Visca! Sí, sí, el que llegiu, allò que
no havien fet mai, segons els veïns
del carrer,  des del dia que el van
plantar. No sabem si ha estat la
brigadilla, els palmeros, els de
FOCSA o qui ha estat, però ara,
sortosament per a tots els vianants,
que ara en són bastants més atès
que les escoles ja funcionen, es pot
passar per allí tranquil·lament sense
haver d'ajupir-se. De tota manera, el
tema de les podes a ca nostra
donaria per a uns tafaners
monogràfics, fins i tot per a un tema
de la setmana. ¿Tan difícil és que
poden els arbres donant-los una
certa forma perquè facen ombra?
¿Tan difícil és que els poden a
l'època de l'any que toca?

Reciclatge polític
Bé, i ara tornem al solc que és el

nostre quefer de cada dia: posar-
nos amb tothom. I mireu, és que
aquesta bona gent de Podemos ens
ho serveix tot en safata amb el seu
personal reciclat. I si no, què ens
direu d’aquesta imatge que us
ensenyem, suposem del facebook,
que ens ha enviat un seguidor on es
veu que l’excandidat del Bloc a
l’alcaldia de fa un parell de
legislatures, Enric Moya, s’ha fet ara
seguidor de Pablo Iglesias. Mireu
que a nosaltres el xicot de la cueta
ens cau ben bé perquè parla sense
embuts i predica una mena de
democràcia més propera i sense
caparres. I per aquesta mateixa raó,
veure un dinosaure de la política,
nacionalista llavors, ara encapçalant

text LA COLLA DE TAFANERS

Benvolguda senyora Garcia, avui han tocat la meua fibra
sensible, així és que no puc respondre te tot allò que el cos
em demana que escriga. Com tampoc no sé si seré capaç de
reprimir les meues ganes de lloar a la persona que més ha fet,
està fent i farà pel nostre poble pels segles dels segles. També
demano que ningú no es prenga tot això com mofa, befa ni
escarni cap al nostre gran prohom i gran personatge universal
que vostès nomenen a la pàgina tres. Ans al contrari, només
puc tindre paraules d'admiració cap al nostre gran diputat per
la gran tasca en favor del seu poble que ha desenvolupat, en
el si de les sacrosantes Corts Valencianes, al llarg de tots els
anys que ha estat ostentant el títol de representat electe del
poble valencià. 

Efectivament, m'estic referint al gran, insigne, molt
honorable i distingit diputat senyor Jaime Mundo Alberto.
Perquè vostès sempre criticant, sempre criticant, mentre ell es
deixa la salut, la pell i la vida per defensar al seu poble allà on
estiga. Es mític el seu aferrissat suport a tot allò que afecta a
la terra que l'ha vist nàixer. Ningú sap quin patiment va tindre
quan es va votar el canvi de nom del Palau de Benicarló per
l'actual. Diuen que el van vore plorant pels passadissos de les
Corts, que va suplicat als diputats del seu partit que no
portaren aquesta proposta al ple. També diuen que va
amenaçar als diputats que es faria l'harakiri si es portava a
terme aquesta moció, que ell pel seu poble s'ho deixava tot.
Però al final no va se així. Diuen que la nit abans de la votació
la va passar meditant profundament, fins i tot hi ha qui diu que
el van vore levitar a l'habitació de l'hotel on es va quedar
aquella nit tan transcendental. Però després d'aquest procés
de profunda i llarga meditació, va arribar a la pau interior i
llavors va ser quan de veritat va vore la llum. I va pensar que
no es podia fer cap tipus d'harakiri. Va pensar que si ells
desapareixia de les corts, qui defensaria al seu poble?  No
podia deixar orfes els seus conciutadans, La seua presència
a les corts era fonamental per tal de seguir lluitant per allò que
creia. Per això va començar una frenètica i aferrissada
defensa dels trens de rodalies. Va presentar mocions, va
demanar explicacions, es va entrevistar amb consellers,
presidents de generalitat, directors generals, secretaris
d'estat, ministres, presidents de govern, reis i reines. Fins i tot
diuen que el van vore al despatx oval, demanant explicacions
al mateix Obama i que després se'n va anar al Kremlin a
parlar amb Putin. Fruit de totes aquestes gestions de
l'incansable Mundo, avui tenim uns trens de rodalies
envejables. Els nostres estudiants el victoregen quan el veuen
pujar al tren, i quan arriben a València, se'l carreguen als
muscles i el porten fins al Palau de les Corts, con si fos un
Manolete, als crits de "Mundo campeón". 

Per això els vull demanar, senyora Garcia, que tracten
aquesta gran figura política amb més cura i que s'informen de
les coses que diuen. Perquè és molt fàcil criticar per criticar i
posar a caldo de gatet a qui ha fet de la política un sacrifici i

un desafiament personal. Una persona compromesa, seriosa,
i molt treballadora.

Com no podia ser d'una altra manera, ara també s'emporte
els pals lo regidor que més ha fet per crear llocs de treball al
nostre poble. Si, m'estic referint a la gran aposta personal del
senyor Marcelino Domingo. El senyor Urquizu havia de ser el
gran gurú de l'ocupació al nostre poble i sens dubte que ho ha
segut. La gran idea, revolucionària per cert, va ser la del viver
d'empreses. Cal recordar que en van sortir tantes que no
cabien al nostre poble i se'n van haver d'anar fora. També va
crear molts de llocs de treball un projecte per a la producció
de vi Carlón que ha deixat enlluernat tot el món de l'enologia.
Però vostès, a criticar. Mire que l'editorialista ha tirat fel contra
els que tant estan fent pel nostre poble. Ni més ni menys que
les dues persones que més han fet pel nostre poble.

Jo, senyora Garcia, és que no sé què volen. Tot ho
critiquen, no els agrada res. Però els fets són tossuts i al final
de la correguda, els benicarlandos es llançaran en massa a
omplir les urnes de vots del pepé perquè voran que és el millor
que ens pot passar.

Au, la setmana que ve tornen a criticar als nostres gestors,
que ací estic jo per a defensar-los. Perquè algú ha de dir les
veritats.   

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

text EL LECTOR



Panissola: a l’alcalde (y los suyos), per utilitzar la procedència geogràfica d’una persona per
desqualificar-la. El debat polític té, sempre, unes línies roges que no s’haurien de traspassar mai. I com
diu la carta dels drets humans, “ningú pot ser discriminat pel seu orígen”, i la constitució, eixa en la que tan
s’emparen quan volen, “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que hi haja cap discriminació per raó
de naixement...”. Alguns, tal volta haurien de pensar en les paraules que diuen en públic.

M I S C E L · L À N I A

Accessibilitat en majúscules

Majúscula és la inversió que necessita la nostra ciutat per
a ser accessible. El Pla d’Accessibilitat que aquesta
setmana ha presentat el nostre ajuntament trau a la llum les
greus deficiències que en aquests aspectes té Benicarló. Tot
i que, i no pot ser una excusa, no estem per sota de la
majoria de municipis semblants, l’estudi ens indica ben a les
clares que el nostre desenvolupament urbanístic no ha ests
ordenat i que en cap cas ha tingut present, des dels any 70
ençà, a les persones amb mobilitat reduïda.

S’ha anat ficant pegots per dir que algunes coses s’han
fet, rebaixar algunes voreres i poca cosa més, però en línies
generals a l’hora de planificar s’ha evidenciat que Benicarló
no havia tingut, en el seu projecte de futur, un Pla que
poguera conjuminar totes les necessitats urbanístiques del
seus habitants, independentment que aquest tinguessen
algun tipus de deficiència.

Això ara podem considerar-ho com aigua passada si, a
partir del que diu aquest Pla d’Accessibilitat, les instàncies
polítiques de Benicarló el fan seu, de debò, i es fiquen mans
a la feina programant, tal com indica el seu redactor, per
fases assumibles, tant econòmicament com humanament,
les actuacions urbanístiques que allí es marquen,

Està clar que això pot suposar una despesa econòmica
important però mirant al futur d’aquesta manera segur que

tots sortirem guanyant, no només les persones amb algun
tipus de discapacitat, tota la ciutadania en general.

Tal com indica el Pla, tenim les seues conclusions per
poder fer l’enfocament futur necessari que, a més, ens
serviria d’inici de les nostres actuacions. Tot i això, i la
implicació “total” que diu que hi ha per part de l’ajuntament
el regidor d’urbanisme, una ombra que algú ens hauria
d’aclarir és el fet que, segons el director de l’IVADIS, teníem
ací una comissió d’accessibilitat a la qual ningú ha escoltat.
I ho diem, sobretot, pel fet que altres instàncies municipals
neguen l’existència d’aquesta comissió.

Independentment d’aquesta mena de picabaralles
dialèctiques hi ha un fet que ha de ser irreversible, Benicarló
ha d’adaptar-se a les característiques de totes les persones.
I puntualitzem, de totes.

Ara, amb aquesta eina de treball a les mans no tenim
excuses.
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tots sortirem guanyant, no només les persones amb algun
tipus de discapacitat, tota la ciutadania en general.

Tal com indica el Pla, tenim les seues conclusions per
poder fer l’enfocament futur necessari que, a més, ens
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Un o altre ens fa cas
Aquesta setmana començarem

per una bona notícia al nostre espai
de deliberació i xafardeig. I és que
com som el únics que diuen les
coses pel seu nom, al final, ens
escolten una mica i, per tal de no
tornar a patir la pena de vergonya
exhibit en aquesta penosa i
endemés vergonyant secció...
doncs hi ha qui ens acaba fent una
mica de cas. Una mica només, eh!
Mireu, ¿recordeu que fa unes

setmanes vam traure la foto de
l’arbre que hi ha a l’entrada del
centre la Farola, que tenia tantes
branques i fulles que obligava la
gent a baixar de la vorera si no
volien despentinar-se? Doncs sí,
arran de la nostra nota i veure’s allí
retratat, suposem per escaldat,
l'esmentat arbret... ha estat podat!
Visca! Sí, sí, el que llegiu, allò que
no havien fet mai, segons els veïns
del carrer,  des del dia que el van
plantar. No sabem si ha estat la
brigadilla, els palmeros, els de
FOCSA o qui ha estat, però ara,
sortosament per a tots els vianants,
que ara en són bastants més atès
que les escoles ja funcionen, es pot
passar per allí tranquil·lament sense
haver d'ajupir-se. De tota manera, el
tema de les podes a ca nostra
donaria per a uns tafaners
monogràfics, fins i tot per a un tema
de la setmana. ¿Tan difícil és que
poden els arbres donant-los una
certa forma perquè facen ombra?
¿Tan difícil és que els poden a
l'època de l'any que toca?

Reciclatge polític
Bé, i ara tornem al solc que és el

nostre quefer de cada dia: posar-
nos amb tothom. I mireu, és que
aquesta bona gent de Podemos ens
ho serveix tot en safata amb el seu
personal reciclat. I si no, què ens
direu d’aquesta imatge que us
ensenyem, suposem del facebook,
que ens ha enviat un seguidor on es
veu que l’excandidat del Bloc a
l’alcaldia de fa un parell de
legislatures, Enric Moya, s’ha fet ara
seguidor de Pablo Iglesias. Mireu
que a nosaltres el xicot de la cueta
ens cau ben bé perquè parla sense
embuts i predica una mena de
democràcia més propera i sense
caparres. I per aquesta mateixa raó,
veure un dinosaure de la política,
nacionalista llavors, ara encapçalant

text LA COLLA DE TAFANERS

Benvolguda senyora Garcia, avui han tocat la meua fibra
sensible, així és que no puc respondre te tot allò que el cos
em demana que escriga. Com tampoc no sé si seré capaç de
reprimir les meues ganes de lloar a la persona que més ha fet,
està fent i farà pel nostre poble pels segles dels segles. També
demano que ningú no es prenga tot això com mofa, befa ni
escarni cap al nostre gran prohom i gran personatge universal
que vostès nomenen a la pàgina tres. Ans al contrari, només
puc tindre paraules d'admiració cap al nostre gran diputat per
la gran tasca en favor del seu poble que ha desenvolupat, en
el si de les sacrosantes Corts Valencianes, al llarg de tots els
anys que ha estat ostentant el títol de representat electe del
poble valencià. 

Efectivament, m'estic referint al gran, insigne, molt
honorable i distingit diputat senyor Jaime Mundo Alberto.
Perquè vostès sempre criticant, sempre criticant, mentre ell es
deixa la salut, la pell i la vida per defensar al seu poble allà on
estiga. Es mític el seu aferrissat suport a tot allò que afecta a
la terra que l'ha vist nàixer. Ningú sap quin patiment va tindre
quan es va votar el canvi de nom del Palau de Benicarló per
l'actual. Diuen que el van vore plorant pels passadissos de les
Corts, que va suplicat als diputats del seu partit que no
portaren aquesta proposta al ple. També diuen que va
amenaçar als diputats que es faria l'harakiri si es portava a
terme aquesta moció, que ell pel seu poble s'ho deixava tot.
Però al final no va se així. Diuen que la nit abans de la votació
la va passar meditant profundament, fins i tot hi ha qui diu que
el van vore levitar a l'habitació de l'hotel on es va quedar
aquella nit tan transcendental. Però després d'aquest procés
de profunda i llarga meditació, va arribar a la pau interior i
llavors va ser quan de veritat va vore la llum. I va pensar que
no es podia fer cap tipus d'harakiri. Va pensar que si ells
desapareixia de les corts, qui defensaria al seu poble?  No
podia deixar orfes els seus conciutadans, La seua presència
a les corts era fonamental per tal de seguir lluitant per allò que
creia. Per això va començar una frenètica i aferrissada
defensa dels trens de rodalies. Va presentar mocions, va
demanar explicacions, es va entrevistar amb consellers,
presidents de generalitat, directors generals, secretaris
d'estat, ministres, presidents de govern, reis i reines. Fins i tot
diuen que el van vore al despatx oval, demanant explicacions
al mateix Obama i que després se'n va anar al Kremlin a
parlar amb Putin. Fruit de totes aquestes gestions de
l'incansable Mundo, avui tenim uns trens de rodalies
envejables. Els nostres estudiants el victoregen quan el veuen
pujar al tren, i quan arriben a València, se'l carreguen als
muscles i el porten fins al Palau de les Corts, con si fos un
Manolete, als crits de "Mundo campeón". 

Per això els vull demanar, senyora Garcia, que tracten
aquesta gran figura política amb més cura i que s'informen de
les coses que diuen. Perquè és molt fàcil criticar per criticar i
posar a caldo de gatet a qui ha fet de la política un sacrifici i

un desafiament personal. Una persona compromesa, seriosa,
i molt treballadora.

Com no podia ser d'una altra manera, ara també s'emporte
els pals lo regidor que més ha fet per crear llocs de treball al
nostre poble. Si, m'estic referint a la gran aposta personal del
senyor Marcelino Domingo. El senyor Urquizu havia de ser el
gran gurú de l'ocupació al nostre poble i sens dubte que ho ha
segut. La gran idea, revolucionària per cert, va ser la del viver
d'empreses. Cal recordar que en van sortir tantes que no
cabien al nostre poble i se'n van haver d'anar fora. També va
crear molts de llocs de treball un projecte per a la producció
de vi Carlón que ha deixat enlluernat tot el món de l'enologia.
Però vostès, a criticar. Mire que l'editorialista ha tirat fel contra
els que tant estan fent pel nostre poble. Ni més ni menys que
les dues persones que més han fet pel nostre poble.

Jo, senyora Garcia, és que no sé què volen. Tot ho
critiquen, no els agrada res. Però els fets són tossuts i al final
de la correguda, els benicarlandos es llançaran en massa a
omplir les urnes de vots del pepé perquè voran que és el millor
que ens pot passar.

Au, la setmana que ve tornen a criticar als nostres gestors,
que ací estic jo per a defensar-los. Perquè algú ha de dir les
veritats.   

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

text EL LECTOR



una renovació... què voleu que us
diguem! I és que amb el seu discurs
castellà d’ara, parlant de
l’urbanisme, que domina tan bé, què
voleu que us diguem... una mica sí
que esmussa, no? A vore si aquesta
bona gent, pecant de passarells, al
final s’acaben convertint, a nivell
local amb una mena de cau dels
rebotats.

Política? a la xarxa
Feia temps que no teníem per

aquests rodals virtuals notables
picabaralles entre regidors. I ja era
hora que de tant en tant entraren a
dir-se el nom del porc aquesta colla
de regidors apalancats que ens
governa. Bé, i feta aquesta xicoteta
introducció per fer catxull, que
sempre va bé, anem al gra. Sembla
que el Ple passat va tindre alguna
que altra nota pujada de to que,
curiosament, no va anar a més allí
mateix. I és que, com ja havíem fet
veure abans, el que no apareix
directament de viva veu on hauria
de ser el debat, al Plenari, sura en la
mar de les noves tecnologies, on
s'imposant amb total nitidesa i
contundència. Així, la crítica de la
regidora Rocío Martínez (PP) a la
del PSOE, Xaro Miralles, dient-li que
tenia el punt de mira posat més
enllà de la política municipal, ha
acabat convertint-se en el facebook,
altra volta, en una mena de taverna
de maleducats, a l’estil telebrossa,
en versió cadufera. I quina brossa!
Nosaltres no assistim als plenaris
però si el que escriuen ací ha de
donar la mida del que fan allí dins...
anem aviats! Desqualificacions
personals, pixarades fora de test (o
fugides d'estudi, o pilotes fora!),
insinuacions que, com a mínim,
passarien per discriminatòries si no
per xenòfobes, complexos
d'inferioritat... De tot, com a la vinya
del Senyor, menys treballar muscle
a muscle per solucionar els
problemes del veïnat. Un exemple
de com els adults poden ensenyar
els jóvens a usar responsablement
les xarxes socials. 

I sense horaris
Per cert, ja que parlem de

responsabilitats... la del nostre
alcalde que sembla ser un boig
d’això de pegar-li a la tecla per sortir
al facebook eixe i dir la seua també.
I com dèiem a dalt, allí que estava
ell, a altes hores de la matinada,
compartint el seu bon rotllo amb la
regidora de l’oposició, Miralles,
ficant en entredit que, tal volta, el
seu problema pot ser siga ser... del
poble del costat (en paraules de
l’alcalde “Se da a conocer a si
misma. Es del poble....... “(sic).
Independentment de l’escriptura
que no arriba ni per anar per casa,
hi ha vegades que només amb la
insinuació se’n té prou, però si, a
més, la corrobora, al mateix espai,
el regidor del seu partit, López, amb
una desqualificació típica de la
caverna mediàtica, “una
vinarosenca sense Compromís ( y
sus acolitos)”, definitivament és que
ja no tenim parangó ni amb el nou
Gran hermano. No res, farem un
ajuntament a la xarxa com una
mena de nou Mercat dels
bocamolls. On anirem a parar! I per
cert, a què es deu referir el mateix
regidor quan parla de “sense
Compromís”, amb majúscula...?

Incomprensible
Osti tu, una mica més i no caben

a la foto. Tots en filera... i la plaça de
Sant Bartomeu quasi se’ls queda
curta. Al més pur estil militar però en
versió cadufera, el nostre alcalde,

de bonito (expressió que fa uns
anys no volia dir «vestit d'un parent
de la tonyina»), seguit del regidor de
regidors, Marzal (no deu fer més de
vint anys que fent la viu-viu porta
per la casa gran aquest
personatge...) també de bonito, amb
Parra fent l’acompanyament també
arreglat amb els guants a la mà,
passaven revista a les tropes. I mai
millor dit açò de les tropes atès que
aquestes no anaven vestides per a
l’ocasió. Semblava que acabàvem
de tornar de maniobres. Quina
vergonya, de faena, el dia de la
seua patrona! Quin lleig, quina
dissonància. Que se’ls va ocórrer a
última hora fer la parada militar
aquesta? Que no se'n recorden que
altres anys anaven tots de gala? No
res, que s’estan perdent les
formes... Ni la posició de ferms
(fir...mes!) saben ja posar, mireu-
los. Ara la fila és llarga, eh? Amb
tants ulls per mirar i denunciar no
ens expliquem de cap manera com
encara hi ha qui s'escapa
impunement sense haver arreplegat
el cagalló del gos.

A la fila!
Per altra banda, encara amb els

mateixos protagonistes, com la
filera era tan llarga, veieu l'exemple
de perspectiva? Com més lluny de
la càmera del periodista estan els
policies, més xicotets se'ls veu. Això
deu ser l'explicació raonable al fet
que pel camp els llauradors no els
coneixen. En fi, que si no és una
impressió òptica nosaltres diríem

ve de la pàgina anterior
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Hi ha actuacions que, encara que no ens deixen de
sorprendre, són perfectament previsibles. Diuen que
l’esperança és l’últim que es perd i, ben mirat,
aquesta és una sentència popular ben carregada de
raó en molts aspectes de la nostra vida personal i
social.   Per això, podem considerar com una
sorpresa anunciada que el Tribunal constitucional
espanyol actués de manera ben obedient al mandat
del president del govern espanyol i no els fes mandra
reunir-se de manera extraordinària per acollir la
demanda de suspensió d’un acte democràtic. Potser,
amb el sobre on van rebre les instruccions dels
respectius partits als quals representen en un
tribunal suposadament apolític també hi havia una
mica de sobresou per la feina ben feta. Ben mirat,
aquests representant del sacre tribunal només han fet
feina fora d’hores –normalment s’ho agafen amb
força calma- quan des d’Europa van ordenar que calia
fer un canvi perquè els mercats poguessin fer més
bona feina a Espanya –bona feina per ells, és clar- i
ara, justament quan un poble vol decidir lliurement el
seu futur.

No deixa de ser sorprenent –encara que sigui
perfectament previsible, hi insisteixo- constatar que a
Espanya tenen una concepció molt peculiar de la
democràcia. El fet que la indissoluble unió dels dos partits
majoritaris a Espanya  –que es necessiten per legitimar
un bipartidisme que els perpetua al poder i per poder
seguir defensant allò que els uneix com a bons hereus i
representants del franquisme sociològic- i la utilització
senzillament descarada del Tribunal constitucional com a
un òrgan polític al servei dels interessos del nacionalisme
espanyol, dibuixa un escenari que fa molt difícil pensar un
futur gaire optimista per la democràcia espanyola.

No deixa de sorprendre –encara que ja sabíem que
aquesta és la pràctica habitual- que el govern del PP amb

tot el suport del PSOE no hagin entès allò que els pares
del liberalisme –pensem en Locke i en Montesquieu-
tenien ben clar: la divisió de poders com a element
fonamental, definidor, de qualsevol sistema que es
consideri mínimament democràtic. I, en fi, també sorprèn
que l’únic argument per defensar la vulneració salvatge
del dret d’un poble a votar sigui l’aferrament a una llei que
–segons ells- no ho permet  -i que, si és així, tampoc han
fet res de res perquè aquesta llei ho permetés. Si tothom
pensés com el PP i el PSOE mai els grups socials
desfavorits haurien aconseguit conquestes socials
remarcables.

Avui, doncs, el problema d’Espanya no es redueix al
fet –ja de per si prou rellevant- que els dos partits –dues
cares de la mateixa moneda- que es van alternant al
poder siguin uns nacionalistes espanyols compulsius ni
que les seves maquinàries de poder estiguin
impregnades de corrupció, sinó que, a més a més –i
potser això encara és més profund i preocupant- estan
profundament arrelats en una manera d’entendre la
política que porta inevitablement cap a un cul-de-sac, cap
a un camí sense retorn pel que fa a la manera de
relacionar-se amb la ciutadania i amb els problemes i les
inquietuds que la marquen. 

Em sap molt de greu no sentir veus d’espanyols
demòcrates que es posicionin obertament pel dret a
decidir –dels catalans o de qui sigui i pel motiu que sigui.
Segur que n’hi ha i des d’aquí m’agradaria animar-los a
ser valents i intentar trencar aquesta brutal tirania del PP-
PSOE-Tribunal Constitucional. Seria un gran exercici
democràtic posicionar-se a favor dels drets de les
persones i dels pobles i no del poder de l’estat. Estic
convençut que des d’una posició independent d’¡una part
dels Països Catalans tindrem més força per ajudar i
treballar conjuntament amb tots aquells sectors populars
que des de diverses terres d’Espanya treballin per fer una
mica millor la societat. Ara com ara, cal concentrar-nos en
la lluita popular per poder votar. Perquè l’estat espanyol
ens ho nega. 

Una sorpresa anunciada 

text JOAN�HERAS

Fronteres
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S'obri la veda a Benicarló per a
gaudir de les jornades
gastronòmiques del polp, que en
aquestes dates es troba en les millors
condicions. Bars i restaurants de la
població es bolquen a oferir als seus
clients diferents plats basats en el
polp roquer, com es coneix a
l'espècie que es captura en aquestes
aigües. 

Es tracta de la sisena edició de les
Jornades del Peix i Polp de Llotja de
Benicarló. Des de divendres passat
s'estan celebrant les Jornades del
Pinxo, que s'allargaran fins al 5
d'octubre i que comptaran amb la
participació de 20 bars i cafeteries. Els
participants optaran a guanyar el premi
al millor pinxo a través d'un concurs que
organitza la Penya l'Arjub i que servirà
per a fer més visibles aquestes jornades que a poc a poc es
van consolidant en el panorama gastronòmic i festiu de
Benicarló. El regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, va recordar
que aquestes jornades són la millor manera de promocionar el
peix de Benicarló i ha reconegut que enguany, des de la
Regidoria d'Agricultura i Pesca, s'ha treballat molt per a fer
arribar aquestes jornades a tota la gent. Arín va assegurar que
vol convertir aquestes jornades "en un referent gastronòmic
de primer ordre", com ja ho són les jornades gastronòmiques
de la Carxofa de Benicarló.

Cal recordar que l'excel·lent carn del polp de roca aporta
gran quantitat de proteïnes amb un mínim volum en greixos.
És ric en àcids grassos insaturats essencials com omega 3 i
omega 6, així com retinol, àcid folic i niacina. Ofereix infinitat
de possibilitats culinàries podent-se elaborar amb ceba, en
salpicó, en empanada, amb arròs o amb la cèlebre recepta de
“polp a feira” on els tentacles es tallen en rodanxes i
s'assaonen amb sal grossa, pimentó (dolça i picant) i un
generós raig de bon oli. Per a evitar que la seua carn quede
excessivament dura, és aconsellable sotmetre'l a congelació
durant una hora per a aconseguir que es trenque el teixit

conectiu i s'ablanisca la carn. El
polp és una espècie que
posseeix tres cors (tots ells
necessaris per a mantenir-lo
amb vida i complir amb les
exigències de la seua activitat), i
un cervell molt desenvolupat que
li proporciona extraordinàries
qualitats, tant d'aprenentatge
com de memòria.

Neptuno Restaurant guanya
el concurs del Pinxo

El pinxo Octopussy, elaborat
a base de sípia, polp, advocat,
carlota i ceba, de Neptuno
Restaurant, ha guanyat el II
Concurs del Pinxo de Peix i Polp
de Llotja. El Restaurant-
Vermuteria Tràngol i la Braseria
Sant Gregori han quedat segon i
tercer respectivament.

text i foto REDACCIÓ

JORNADES DEL POLP

que una mica més de presència, al
camp i a peu per la ciutat, hauria de
notar-se, no? A la millor deu ser que
nosaltres, que no en sabem de
nombres, no entenem com
organitza els torns el regidor Marzal
i, com ell, els guàrdies sempre
passen desapercebuts.

Tant transparents que no els
veurem 

Ho van destacar l'altre dia a
l'informatiu de la tele: no sé quins
investigadors han aconseguit una
combinació de lents que fa
desaparèixer l'objecte que s'hi posa
davant. I al nostra Ajuntament ja ho
tenim: la transparència està a punt
de fer acte de presència. Com
mínim, els diners ja els hi han
concedit. Conselleria de
Presidència de la Barbaritat
Valenciana ha concedit una
subvenció a la nostra casa gran per
a «fomento de la transparencia de la
actividad pública.» Ja vos ho podeu
imaginar: tot el que la gent fa en
públic, ara es podrà veure de
manera ben transparent: els que es
pixen als carrerons a festes i falles,
els que rebenten papereres, els que
entren en direcció contrària, els
d'abans, que es deixen el cagalló
del gos i se'n van dissimulant, els
que ho fan en aquell racó fosquet
del carrer de Salines... Tot,

senyores, tot ben a la vista! I a més
amb un nou joc informàtic: el Portal
de la Transparència. Et poses
davant vestit i se't veuen al través
els comptes de Suïssa. Un gran
descobriment a corre-cuita, ara que
vénen eleccions.

Castell de Benicarló
Si els del poble del costat (el de

l’altre costat) ens ha copiat el
Chiringuito de Pepito, nosaltres
també podem aprofitar el castell de
Peníscola o Alcalà... i si no, mireu el
Google que sempre diu la veritat!

ve de la pàgina anterior
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80 voluntaris de Benicarló es coordinen cada setmana
per a mantenir en funcionament el Menjador Social de
Benicarló, que ha començat donant servei a 131 persones.
L'objectiu de la Regidoria de Benestar Social per a aquest
curs és reduir el nombre d'usuaris proporcionant-los els
recursos suficients perquè puguen cuinar ells mateixos a
casa. 

Els voluntaris, organitzats en cinc torns de dilluns a
divendres, es distribueixen perquè el servei funcione a ple
rendiment. Membres de Caritas, Amay i del Club de la Tercera
Edat, així com molts particulars, formen part d'aquest equip
renovat en un 30% respecte  l'any passat que elabora cada dia
un menú diferent per a les 131 persones que actualment
acudeixen al Menjador Social (21 usuaris que mengen en les
instal·lacions de l'antiga Escola de la Mar Irta i 110 membres
de 25 famílies que cada dia arrepleguen el menjar allí mateix).
La coordinació de tot l'equip de voluntaris va a càrrec d'un
grup de quatre persones (voluntàries també) que, a més,
gestionen totes les donacions que arriben al menjador,
elaboren els menús setmanals i organitzen les compres
necessàries. A més, aquests quatre voluntaris són també els

que s'encarreguen d'arreplegar setmanalment en la llotja de
Benicarló el peix de rebot (pesca que no es pot evitar però que
no és viable per a la seua comercialització per raons de talla,
espècie, preu de mercat o quotes de captura), en virtut del
conveni que l'Ajuntament i la Diputació van signar l'any passat
amb la Confraria de Pescadors.

Les donacions de l'empresa Hotels Mediterrani, que
gestiona dos establiments hotelers a Peníscola, es mantenen
i suposen una mitjana diària de 80 racions completes. De cara
a aquest curs, l'objectiu de la Regidoria de Benestar Social,
encarregada de la coordinació del programa del Menjador
Social, és treballar per a reduir el nombre d'usuaris del
menjador i buscar alternatives perquè la gent puga fer-se el
menjar a casa. De fet, el missatge que la Regidoria vol fer
arribar a la ciutadania és que el Menjador Social és un
programa temporal per a situacions d'emergència, que no és
un programa de continuïtat per a famílies sense recursos i que
ha de ser prioritari per a la gent que no té cap altra opció, és
a dir, que no té cap sostre per a cuinar o no pot fer-se el
menjar. En el cas de la gent que tenen habitatge propi, la idea
de l'equip de Serveis Socials és que cadascú puga elaborar-
se els seus propis aliments. El servei del Menjador Social està
previst que continue fins al mes de juny.

OBRI EL MENJADOR SOCIAL

text  i foto REDACCIÓ

L'assemblea del Benicarló Base Futbol, va discórrer
amb total normalitat, encara que en la recta final es va
instar a demanar l'Ajuntament de Benicarló comptar amb
un altre camp d'herba artificial i la renovació del Municipal
Angel Alonso. El primer és necessari perquè l'escola de
futbol ha de limitar el nombre de places, i qui sap, tallant
d'arrel a un possible gran jugador; el segon perquè
després de 10 anys d'ús, la gespa del municipal està ja a
les ultimes a causa de l'intensiu ús de les instal·lacions, la
qual cosa comporta dir que mai una inversió municipal va
ser tan positiva.

Nombrosa assistència, amb parlaments del president del
club, que reflectia el bon estatus de l'escola tant a nivell
provincial com a regional, en ser una escola de referència que
acull molts jugadors de Benicarló i també de la comarca.
L'objectiu primordial  és aconseguir traure el jugadors per al
Club Esportiu Benicarló, la qual cosa s'està complint. Sols cal
veure cada setmana les alineacions, la qual cosa és motiu
d'orgull per a tots els que formen aquesta escola futbolística,
per l'esforç i treball de tots, des de la Junta Directiva,
entrenadors, pares i jugadors. 

Juan Bosch va agrair a la multinacional Ashland Chemical
la renovació del contracte d'esponsorización de l'escola, i a
l'Ajuntament de Benicarló, per la col·laboració desinteressada. 

Pablo Ferrer el secretari tresorer de l'escola va fer balanç
de l'econòmic. 

Juanjo Martorell director tècnic de l'escola va fer referència
en el plànol esportiu balanç de la temporada anterior i previsió
de la pròxima, anunciant l'organització d'un torneig durant
enguany i la repetició del II Clínic, que tant èxit va tenir la
temporada anterior, amb el consegüent homenatge a Àngel
“Pichi” Alonso. 

El president, va fer esment al gran esforç que li suposa a

l'entitat poder desenvolupar tot aquest treball, amb la limitació
de camps que tenen i llançà un missatge als polítics, perquè
facen plantejaments per a poder ampliar l'oferta
d'instal·lacions per a la pràctica d'aquest esport. I és que
mentre altres ciutats de la província, amb un nombre similar de
població, compten amb ciutats esportives i en unes altres
inauguraven aquest mes el seu sisè camp d'herba artificial, el
Benicarló Base Futbol s'ha de conformar amb un que té més
de 10 anys. Un que està per a ser canviat i un altre, d'herba
natural, en l'Estadi d'Atletisme de la Partida Povet, que en els
mesos d'hivern està impracticable, la qual cosa limita al club a
l'hora de poder acollir més xiquets, per impossibilitat de fer
més equips, en estar saturades les instal·lacions, tant per a
entrenaments com per a partits. 

Va tenir el president unes paraules, per a refrescar la
memòria, per a tots aquells que es van comprometre a fer
oficial el nomenament del Camp Municipal de Futbol de
Benicarló, com a Camp Municipal, Àngel Alonso.

text i foto VICENT�FERRER

L’Assemblea del Benicarló Base Futbol demana 
a l’Ajuntament altre camp d’herba artificial i renovar l’actual
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La Guàrdia Civil de Castelló en la denominada
Operació “Duende”, ha procedit a la detenció i posterior
posada a disposició judicial d'un home de 31 anys d'edat
com suposat autor dels delictes d'amenaces, extorsió,
coaccions, revelació de secrets i contra la intimitat,
comesos tots ells a través d'Internet. L'operació va
començar a mitjans d’any 2009 quan una dona presenteà
una denúncia on afirmava que li feien xantatge i  era
extorquida per una persona que havia aconseguit
vulnerar totes les mesures de seguretat en el seu
ordinador, obtenint fotografies, correus electrònics i
contactes. Amb aquesta informació l'ara detingut
amenaçava a la dona amb difondre tots les seues dades a
tots els contactes del seu correu electrònic, a canvi
d'imatges o vídeos de contingut sexual, fet que es va
produir posteriorment. Al constatar els fets ocorreguts els
guàrdies civils especialitzats en investigació tecnològica
van iniciar una investigació telemàtica que va donar com
resultat la identificació d'una persona amb amplis
coneixements informàtics i que posteriorment se li va
poder relacionar amb altra denúncia formulada en el 2012
per altra dona que va ser víctima de fets similars.

Després d'una llarga investigació telemàtica s'ha pogut
localitzar i detenir a H.S.R. natural de Benicarló i de
nacionalitat espanyola. Efectuat un registre domiciliari se li va
confiscar gran quantitat de suports informàtics, discos durs,
pendrives, 8 ordinadors de diferents marques, així com
antenes wifi de llarg abast les quals utilitzava per a crackejar
les wifis d'una barriada d'una població de Barcelona, també
s'ha pogut recuperar la informació sostreta a les dues dones i
s'han localitzat més de 3000 comptes de correu electrònic,
amb les seues contrasenyes, possiblement vulnerades, com

una important quantitat d'informació de possibles víctimes tant
dones com homes i de diverses empreses conegudes a nivell
nacional. El detingut juntament amb les diligències instruïdes
han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció número 1 de
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El “modus operandi” d'aquesta persona era la d'aconseguir
fotografies comprometedores de les seues víctimes  i
difondre-les a tots els contactes de les mateixes, ja que
aconseguia entrar tant als ordinadors d'aquestes persones,
mitjançant virus, com als seus correus electrònics mitjançant
phising. Una vegada aconseguida tota aquesta informació les
distribuïa a tots els contactes de les dones mitjançant correu
electrònic o mitjançant webs allotjades en servidors de
l'estranger.

Cal ressaltar que ens trobem davant una persona que es
denomina a si mateixa en diverses xarxes socials com “Intrusa
etico”, que amb els seus enormes coneixements de vulneració
de seguretat de xarxes i el difícil rastreig de les pistes per la
xarxa ha aconseguit estar des de l'any 2009 delinquint a
través de la mateixa. La Guàrdia Civil segueix amb la
investigació oberta, per a localitzar i identificar a totes les
víctimes d'un dels intrusos més actius d'Espanya ara detingut.
L'actuació ha estat duta per l'Equip d'Investigació Tecnològica
de la Guàrdia Civil de Castelló sota l'estreta col·laboració i
assessorament del Fiscal de delictes Telemàtics de la Fiscalia
de Castelló. Per part de la Guàrdia Civil es recorda com és
d'important la seguretat en Internet, i de la quantitat de perills
i delictes que es cometen a través de la mateixa, indicant la
importància de tenir contrasenyes segures tant en dispositius
com en correus electrònics, així com l'actualització dels
sistemes informàtics i dels antivirus i desconfiar de llocs que
no garantisquen seguretat suficient per als usuaris. També és
possible descarregar-se la APP per al seu mòbil del GDT
(Grup de Delictes Telemàtics) de la Guàrdia Civil la qual li
informa sobre els virus i aquestes amenaces, entre uns altres. 

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UN INTRÚS INFORMÀTIC
DEDICAT A L'EXTORSIÓ I XANTATGE A DONES

text  NATÀLIA�SANZ

En el Grup A de la Lliga Valenciana el CB Benicarló
segueix com a líder després de derrotar a domicili a
l'Almassora per 95-83. En partits de pretemporada el
cadet masculí es va imposar al Basket Amposta per 89-31;
l'infantil masculí va perdre a casa davant el Vila-real per
61-50. 

El sènior masculí benicarlando reafirma la seua condició de
líder del grup A de la Lliga Valenciana, aconseguint un
important triomf que li permet acabar primer d'aquesta fase.
Tot en un partit que va tenir un mal inici ja que va faltar
concentració i intensitat el que va permetre anar-se’n als
locals de 13 punts; en el segon quart es va imprimir un ritme
major i es va arribar al descans 2 a dalt; ja en la segona part
es va millorar notablement arribant al triomf final que va haver
de ser més ampli si cap. 

El cadet masculí va jugar un partit davant d'un rival molt
inferior, el Basket Amposta, la qual cosa va servir a
l'entrenador per a treballar la defensa, i la pressió que es va
efectuar durant quasi tot el partit va permetre transicions
ràpides. Al descans ja es guanyava de 30, la segona part va
anar en augment el nivell de treball i va posar el marcador final

per sobre dels 50 punts, malgrat la victòria queda molt per fer
i continuar amb el treball iniciat. 

L'infantil masculí després d'un principi amb moltes llacunes
va començar a fixar els marcatges i es va aconseguir arribar
al descans 11 a baix, davant d'un equip de superior categoria,
al final es van aconseguir retallar a 5 punts però el rival
finalment acabà per posar les coses en el seu lloc, malgrat la
derrota cal pensar que aquest equip pot estar en la lluita amb
treball i ganes.

text i foto VICENT�FERRER

Bàsquet: El sènior masculí segueix líder de la Lliga Valenciana 
després de guanyar l’Almassora

DIUMENGE 5
Tradicional ROMERIA a l’ermita de la

Mare de Déu de la Font de la Salut de
Traiguera

Horari:
06.45 h. Concentració a la Plaça de

Sant Bertomeu, per a sortir a les 07.00 h.
09.15 h. Descans per esmorzar a la

vora del cementiri de Càlig.
11.00 h. Processó del Rosari als

voltants de l’ermita i a les 12.00 h, Santa
Missa.

13.00 h. Rifa a càrrec de la Cofradía de
Nuestra Señora la Virgen del Rosario.

13.15 h. Temps per a descansar, per a
la tertúlia i per a dinar. Cap a les 15/16 h,
comiat a la Mare de Déu i sortida cap a
Benicarló.

Advertiment: La Penya Setrill convidarà
els romers a un pastisset i a un gotet de
mistela, a l'hora de  l’esmorzar  i la
Cofradia de Nuestra Señora la Virgen del

Rosario, en finalitzar la missa,
obsequiarà els assistents amb les
clàssiques Coquetes del Rosari.

DIVENDRES 17
A les 21.30 h,

XERRADA/DOCUMENTAL sobre el
JAPÓ, TRADICIÓ I MODERNITAT a
càrrec de Xavier Redón (artesà de
bonsai).  

DIVENDRES 24
Els divendres del Setrill
A les 20.00 h, XERRADA molt

interessant a càrrec de
l'enginyer/economista, assessor de
comerç exterior de França i
actualment Conseller de MoraBanc
Andorra, Gilles Serra i que sota el títol:
Després de la crisi, què?, tractarà
d'explicar amb què podem trobar-nos
durant i després de la difícil situació
econòmica per la què estem passant. 

DISSABTE 25
A les 05.15 h, sortida des de la Plaça de

Sant Bertomeu de la Marxa Benicarló-

Morella, en un sol dia (65 Km). Col·labora:
C.E. Xiruca. (Per a les persones
interessades n'hi haurà una reunió el
dijous 23 a les 20.30 h al local de la
Penya).

A partir de les 17.30 h la penya estarà
oberta per a tots aquells que vulgueu veure
el partit de futbol R. Madrid- FC Barcelona,
en pantalla gegant. 

ACTIVITATS 
PENYA SETRILL
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LOCAL ESPORTS

L'ajuntament de Benicarló ha adjudicat a la mercantil
"BECSA SA." la contractació de les obres de
condicionament del camí de Sant Gregori per import de
cent trenta-quatre mil nou-cents vint-i-dos euros amb
catorze cèntims d'euro (134.922,14 euros), IVA (21%)
exclòs. 

L'adjudicació s'ha formalitzat de conformitat amb les
millores presentades, el plec de clàusules administratives
particulars que regeix la contractació i el projecte aprovat.
Entre les millores presentades, l'empresa es compromet a la
col·locació de la senyalització vertical necessària segons el
criteri de la policia municipal, així com la senyalització
horitzontal, que constarà com a mínim de ratlla blanca
delimitadora de les zones de pas i línia discontínua central. A
més, s'instal·laran xinxetes delimitadores de carril bici i zones
de pas, juntes cada 3 metres. També l'adjudicatària assumeix

el compromís d'assumir el cost de les despeses generades
per la contractació de la Coordinació de Seguretat i Salut i les
mesures complementàries derivades del Pla de Seguretat i
Salut i ordres complementàries conduents a garantir-la.

text REDACCIÓ

ADJUDICADES LES OBRES DE SANT GREGORI

El pròxim 30 de novembre tindrà lloc el VI Duatlón
Cross Basiliscus a Benicarló, organitzat un any més el
club Triatló Basiliscus Benicarló. Una de les novetats
d'aquesta edició és incorporar la modalitat de relleus; a
més de la individual amb categoria popular. També s'ha
volgut animar a la pedrera a participar. 

Aquesta ja tradicional cita d'alt nivell en el nord de la
Comunitat Valenciana, és el Campionat Autonòmic de Duatlón
Cros amb trofeus per grups d'edat, a més de Copa d'Espanya
de Serveis d'Emergències. Hi haurà les següents categories
populars, tant per a homes com per a dones: Juniors (95-96),
Sub-23 (91-94), Veterans I (65-74), Veterans II (55-64),
Veterans III (1954 i anteriors), equips federats (masculí i
femení), relleus (categoria masculina, femenina i mixta). 

Els duatletes hauran de completar 6 km inicials de carrera
a peu, seguits de 25 km de bicicleta tot terreny, i altres 4 km
de carrera a peu. Tant l'eixida com la meta, estaran situats al
costat de l'Ermita de Sant Gregori i la guanyadora i guanyador
absoluts, rebran de premi un allotjament gratuït en els
apartaments Florida II (Peníscola), a més del ja emblemàtic
trofeu Basiliscus creat per l'artista José Antonio Caldés. 

La prova està limitada a un nombre màxim de 200
participants, que hauran d'inscriure's amb termini límit fins al
dia 26 de novembre de 2014, aquest dia inclòs, per rigorós
ordre d'inscripció. El preu de la inscripció serà més econòmic
si es formalitza la participació a l'octubre i si el participant ja

està federat. A més, hi haurà descomptes per als atletes
federats per a la seua estada en els allotjaments
patrocinadors del club. 

Les inscripcions a la prova han de realitzar-se de forma
exclusiva a través de la web www.triatlocv.org, apartat
inscripcions on line, VI Duatlón Cros Basiliscus-Benicarló,
Campionat Autonòmic, individual i relleus.

text i foto VICENT�FERRER

El VI Duatlón Cross Basiliscus Benicarló se celebrarà el 30 de novembre

La Cooperativa Agrícola de
Benicarló ha traspassat les
seues fruiteries, després de 5
anys d'explotació. Des del
dimecres 1 d'octubre les sis
tendes, situades a Benicarló,
Vinaròs i Peníscola, passaran a
ser gestionades per un titular
particular. Amb aquest traspàs
es mantindran tots els llocs de
treball. A més, Benihort seguirà
venent les seues fruites i
verdures a professionals i
particulars des de l'àrea
d'Hortalisses, la tenda-
supermercat del Polígon “El
Collet” o la seua tenda online.
La Cooperativa Benihort ha pres
aquesta decisió després de
dissenyar el seu pla de negoci
per als pròxims anys, en el qual potenciar els serveis
tradicionals d'Hortalisses i Cítrics, així com les àrees de
Subministraments, Àrea de llavors i Tenda-supermercat
es plantegen com objectius principals. És per aquest
motiu, que ha decidit conjuminar esforços i inversions en
les esmentades àrees i traspassar així la seua àrea de
fruterías, a través de la qual venia realitzant la venda
directa al públic.

A més, tal com indica el director-gerent, Guillermo Edo, “en
la negociació del traspàs ha estat fonamental assegurar tots
els llocs de treball”. Contínua la venda a particulars. Després

d'aquesta decisió, la Cooperativa seguirà venent els seus
productes a l'engròs, de cara a la restauració, altres fruiteries,
o fins i tot particulars, des de la seua àrea d'Hortalisses. “Totes
aquelles persones o empreses interessades, segueixen tenint
oberta la possibilitat de vindre a comprar a l'engròs en les
nostres instal·lacions. Estarem encantats d'atendre'ls perquè
puguen seguir gaudint de les hortalisses que produeixen els
nostres socis”, explica Edo. Al mateix temps, la Tenda-
supermercat del polígon “El Collet” o la seua tenda en internet
www.tiendaonline.benihort.com seguiran venent els productes
Benihort (cítrics, hortalisses de temporada, oli d'oliva, cors de
carxofa en llanda, etc).

text NATÀLIA�SANZ

BENIHORT TRASPASSA LES SEUES FRUTERÍES
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LES CONCLUSIONS COM INICI

El treball ha tardat tres anys a veure la llum i consta d'una
memòria on s'analitzen totes les barreres arquitectòniques
que hi ha al municipi. El pla suposarà un punt de partida per
a actuar en aquelles zones de Benicarló que no tenen ben
resolta l'accessibilitat. És en les conclusions on es plantegen
les solucions a adoptar “que moltes vegades són més
econòmiques del que sembla”. Així, Martinez es va referir als
tan de moda “bancs minimalistes, que manquen de recolza
braços i tenen unes mesures diferents, com els de la Plaça
de la Constitució” que es va urbanitzar fa alguns anys. La
proposta del pla passa per eliminar-los completament i
substituir-los pels bancs de tota la vida “moltíssim més
barats i accessibles”. 

Una altra de les solucions que planteja l'estudi és la
conversió d'alguns carrers en mixtes, per a vianants i cotxes,
eliminant les voreres i posant-les en la mateixa plataforma
que la calçada per a permetre el pas de les persones amb
mobilitat reduïda. Seria el cas de tot els voltants del carrer de
Santa Bàrbara, amb carrers molt estrets i voreres mínimes i
molt complicades per als vianants. L'edil d'Urbanisme, Pedro
López, va anunciar que l'estudi començarà a aplicar-se en
les noves urbanitzacions que el consistori escometrà en
breu, com el carrer Riu i adjacents.

El regidor d'Urbanisme, Pedro López, ha volgut destacar
que la implicació de l'Ajuntament en l'aplicació d'aquest pla
és total i ha reforçat la idea que és un document que
millorarà la mobilitat de tota la ciutadania de Benicarló i no
només de les persones amb discapacitat. Per la seua banda,
el president de Cocemfe, Manolo Celma, ha demanat que el
pla es pose en pràctica i "no es quede als calaixos".

LA COMISSIÓ D’ACCESSIBILITAT 

Però no tot van ser flors durant la presentació del
projecte. Juanma Torres, director del centre IVADIS Baix
Maestrat, va retraure a l'edil d'Urbanisme que “no sàpiga que
en aquesta ciutat fa més de vint anys que existeix una
comissió d'accessibilitat a la qual no s'ha convidat a
participar en el projecte”. Torres va explicar que els
integrants de l'òrgan consultiu depenent de la regidoria de
Benestar Social “van ser els responsables de moltes de les
millores que avui dia hi ha al municipi” gràcies al treball
desinteressat dels seus membres. En qualsevol cas Torres
va felicitar al consistori per la redacció del pla “i sobretot per
traure aquest tema de la regidoria de Benestar Social i
incloure'l en el d'Urbanisme, que és on realment ha d'estar”,
va concloure. Tècnics municipals, no obstant això, han negat
l'existència d'aquest òrgan, ja que per a constituir-lo és
necessari la presència de tècnics del consistori,
representants de l'equip de govern i de l'oposició.

ve de la pàgina anterior

Escric avui aquesta crònica des del bellmig de la plaça
de Sant Jaume de Barna. Plou a bots i barrals però ací
estic. No és que jo siga molt aficionat a això del desafío
soberanista però és que la meua Margot m’ha dit que si la
comunitat autònoma catalana esdevé un estat
independent  del món no sols li donaran papers i
regularitzaran la seua situació com a ciutadana sinó que a
més es legalitzarà la seua professió. No l’acabo
d’entendre pobreta, si ella només de fer-nos contents al
papa i a mi ja podria viure com una princesa. 

Mentre la massa enfurida va cridant consignes
anticonstiucionals (volem votar! bramen) i provocant els
pacífics antiavalots que es diu que un ministre de Madrit ha
enviat a Catalunya per protegir els catalans d’ells mateixos, jo
vaig repassant mentalment tot el que vaig vore diumenge
passat en el partit que van disputar el CDB i el Massamagrell. 

La llibreteta se’m banya, però sóc un professional. No me’n
canso de dir-ho. El Benicarló venia de  jugar dos partits seguits
fora de casa. Els més pessimistes auguraven un inici de
temporada catastròfic i desalentador, però com hem anat
veient no ha estat així. Es va guanyar al camp de La Vall i es
va empatar contra el Castelló. Per això, trobo jo, a les grades
hi havia més de quatre-centes persones per presenciar el
partit. Molta gent, molta. 

El partit no va tindre massa història. Els del poble van
guanyar ben còmodament per tres gols a zero sense ni tan
sols desfer-se el monyo. Aquests valencianets que ens van
visitar –mía, nano, déjala- encara no han aconseguit ni un punt
en tot el campionat i van presentar la seua ferma candidatura
al descens. Uns menys amb qui competir. 

No es va tindre ni temps de patir. Als pocs minuts Guillem
va marcar un gol de futbolista de primera divisió. Es-panyol el
que no boti, és, és! I vinga banyar-me els camals i xopar-me
l’esquena perquè amb la Margot compartim un diminut
paraigües. Amb un hàbil moviment de maluc va deixar el porter
literalment assegut i només va haver d’empényer l’esfèrica
suaument fins al fons de la xarxa. El Benicarló se’ls menjava.
Es trenaven jugades i allò era un continu atac i gol. Abans del
descans Marcos Cano va tornar a fer palesa la seua classe i
marcar el de la tranquil·litat. 

Després del descans els nostres es van relaxar. Massa i tot.
No és que el Massamagrell (mira que em fa gràcia el nom!)
mostraren els més mínim perill, però és que no en passàvem
ni una de bé ni creàvem una ocasió de perill. Ara mateix passa
per damunt del meu cap una llarguíssima senyera que uneix
els edificis de l’Ajuntament de Barna i el Palau de la
Generalitat, abans de la Excelentísima Diputación Provincial.
Prendran mal aquests catalanots. Però tot siga per la meua
Margot i perquè estiga contenta. Al final, faltant deu minuts,
Miguel Ibáñez (fill de Mateu el del Bar Enmi) va culminar de
punterada una falta indirecta que li havien xiulat al porter per
haver amollat la pilota i haver-la tornat a agarrar. I ací es va
acabar tot. 

Ara mateix el Benicarló és desé per damunt de les seues
possibilitats que es diu. Vaja, que trobo que nosaltres juguem
una lliga que no és la del Vinaròs ni la del Borriana ni la del
Borriol. Nosaltres aspirem a quedar-nos com estem i no com
els catalufos dels nassos que no ens volen i que, com diu el
senyor Rajoy, no rezpetan la conztituzión. 

Diumenge que ve el CDB juga al camp del Benicàssim. No
cal anar amb moltes il·lusions... però y si toca aquí? Banyat
com una rata, després de sentir una senyora que li diuen
Muriel Casals que ella pensa votar, agarro la meua nóvia del
bracet i me l’enduc a pegar una volteta... y lo que surja.    

text VICENT T.�PERIS foto VICENT�FERRER

I TRES MÉS AL MASSAMAGRELL

Mentre la massa
enfurida va cridant
c o n s i g n e s
ant iconst iucionals
(volem votar! bramen)
i provocant els
pacífics antiavalots
que es diu que un
ministre de Madrit ha
enviat a Catalunya per
protegir els catalans
d’ells mateixos, jo
vaig repassant
mentalment tot el que
vaig vore diumenge
passat en el partit que
van disputar el CDB i
el Massamagrell.
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A Benicarló li costaria
“milions d'euros” convertir la
ciutat en accessible. És la
conclusió a la qual ha arribat el
Pla Municipal d'Accessibilitat
que facilitarà els
desplaçaments urbans i
millorarà els accessos als
espais públics de la ciutat.

Els beneficiaris no seran
només les persones amb algun
tipus de discapacitat, sinó tota la
ciutadania en general. El projecte
s’ha presentat esta setmana a la
ciutat i ha estat redactat per
Francisco Martínez a través de la
Universitat Politècnica de
València. “Benicarló és una ciutat
plana, el que li atorga
avantatges, però amb un urbanisme dels anys 70 nefast”, va
assegurar el tècnic durant la presentació de l'estudi. És en
aquestes zones de la ciutat, centrades bàsicament en
l'extraradi del casc històric, on s'haurien de realitzar més
actuacions per adaptar l'urbanisme a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials.
Voreres impossibles de superar amb una cadira de rodes o
amb un simple cotxet de nadó, mobiliari urbà sense braços
que no permet la incorporació d'una persona major i

paviments que no compleixen cap normativa són alguns dels
entrebancs de l'urbanisme benicarlando. “No està pitjor que
altres ciutats, però cal treballar molt. El pla seria inviable
d'escometre d'una vegada perquè suposa una inversió
milionària i la necessitat d'alçar carrers sencers. Però per
fases segur que es pot fer”, va assegurar l'expert. “Molt
paviment que cal canviar, molts guals i molts carrers que
reconvertir” són els problemes més greus d'una ciutat que va
créixer de forma desmesurada en els anys 70.  

text REDACCIÓ

L’accessibilitat milionària de Benicarló

Dissabte passat es va
celebrar, en Ayacor (València),
l'última prova de la Challenge de
la Comunitat Valenciana de
Sènior i Màster, en la qual el
benicarlando José Julián
Balaguer, del CC Deportes
Balaguer, va finalitzar en la
tercera posició en la prova i va
ser primer en la categoria de
Master-50, emportant-se com a
premi un pernil. Amb aquest
resultat el ciclista de Benicarló
veu que porta per bon camí la
preparació per a la temporada de
ciclocròs, que comença el dia 12
a Xeraco (València), on estrenarà
la nova equipació de Campió
d'Espanya, títol aconseguit la
passada temporada.

text i foto VICENT�FERRER

Balaguer primer en Master-50 a la prova de la Challenge de la Comunidad Valenciana

Diumenge passat es va celebrar a la localitat de Rosell
l'acte de clausura de les escoles de ciclisme de la
província. En l’acte es van lliurar els mallots als campions
absoluts de cada categoria, tant en la modalitat de
gimcana com en carrera, una vegada sumats els punts de
les 16 carreres realitzades durant aquesta temporada. 

Els joves ciclistes de l'OC Benicarló van aconseguir tres

campionats, un subcampionat i dos subcampionats, quedant
així: 

Daniela Grañana, 3a provincial en gimcana i en carrera
Campiona Provincial i primera fèmina. 

Andrea Grañana, 9a provincial en gimcana i 4a en carrera. 
Marcos Alonso, 7é provincial en gimcana i 3r en carrera. 
Marc Arnau, 7é provincial en gimcana i 5é en carrera. 
Sara Grañana, 6a provincial en gimcana i en carrera

Subcampiona Provincial i 1a fèmina. 
Raúl García, 4t provincial en gimcana i en carrera Campió

Provincial

text VICENT�FERRER

L’Escola de la Unión Ciclista Benicarló 
sumà tres campionats provincials i un subcampionat
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Dissabte passat els alumnes de l'escola del Club de
Tennis Benicarló van poder gaudir d'un dia de tennis
diferent, envoltats de les millors ex-raquetes del món com
són Juan Carlos Ferrero i Alex Corretja. 

Els joves jugadors van jugar primer al tennis i posteriorment
al pàdel, amb la millor parella de la història del pàdel, Juan
Martin Díaz i el seu company Belasteguin. Tots van oferir un
gran espectacle en les instal·lacions esportives del Club de

Tennis Castelló. I en el repte Espanya vs Argentina, com era
d'esperar els tennistes van guanyar sobre la terra batuda, però
en la pista de pádel van guanyar els sud-americans. En
finalitzar aquest repte, van veure un partit entre Díaz i
Belasteguin contra la parella número dos del món, Llima i
Mieres. També convidat a l'esdeveniment va estar Nico
Almagro que no va poder participar en cap prova a causa de
la seua lesió. 

A la vesprada van poder gaudir del street tennis i pàdel a la
plaça major de Castelló al costat de les mateixes figures que
van compartir el repte al matí.

Alumnes de l’Escola de Tennis de Benicarló participaren 
en una exhibició a Castelló al costat de Ferrero i Corretja

text i foto VICENT�FERRER




