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Diumenge  es va celebrar en l'esplanada del Port de
Benicarló la VI Demostració Gastronòmica del Peix i
Polp de Llotja. 

Els arrossos van ser els protagonistes d'una jornada
pensada per a promocionar els productes de la llotja de
Benicarló com prèvia a l'inici de les Jornades
Gastronòmiques en els restaurants. L'inici oficial de les
Jornades Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de
Benicarló el van protagonitzar 16 restaurants de Benicarló,
amb la Demostració Gastronòmica, la sisena que se
celebra, per a mostrar al públic algunes de les propostes
que s'inclouen en els menús que serviran a partir d'avui. Els
restauradores van servir autèntiques delícies
gastronòmiques elaborades a força d'arrossos mariners i
receptes amb el peix com a producte principal. En poc més
d'una hora, es van esgotar les 800 racions que s'havien
preparat per a la Demostració Gastronòmica del Peix i Polp
de Llotja que va tenir lloc a l'esplanada del Port de
Benicarló. Durant la demostració també es van repartir
bosses i imants promocionals amb la marca Peix de
Benicarló Fresc de Costa.

JORNADES DEL PEIX I POLP DE LLOTJA

text i foto REDACCIÓ
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El Consell de Ministres ha aprovat indemnitzar amb
1.350 milions al propietari del Projecte Castor, l’activitat
del qual s'ha relacionat amb almenys 500 sismes
ocorreguts al setembre de 2013 en aquesta zona. La
instal·lació romandrà “en hibernació”, segons va
anunciar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
També es va aprovar l'extinció de la concessió
d'explotació del magatzem, a la que fins ara era la seua
propietària, Escal UGS (controlada en un 66,7% per
ACS), que havia renunciat el juliol passat. Els 1.350
milions es repercutiran en el rebut del gas durant els
pròxims 30 anys. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha qualificat la decisió de “fatal, perquè al
final els que ho paguem som els espanyols del carrer. És
a dir, els de sempre”. Domingo ha assegurat que “tot
açò és fruit d'una mal gestió i no tenen perquè pagar-lo
els espanyols”.

ENTRE LA CAUSA I LA CONSEQÜÈNCIA: A PAGAR-HO
ELS USUARIS

La infraestructura continua tancada des que, al setembre
passat, el Govern decidira paralitzar la injecció de gas al
registrar-se terratrèmols de magnitud superior a 4 en l'escala
de Richter. La planta mai va arribar a estar operativa com a
magatzem. La concessionària havia començat al juny a
injectar gas matalàs per a comprovar que funcionava
correctament. Informes oficials van determinar que aqueixa
activitat d'injecció havia afectat a una falla no cartografiada
fins a llavors, que va desencadenar els sismes. El Govern ha
encarregat a Enagás Transporte, la gestora tècnica del
sistema gasista, que administre la instal·lació. Haurà de
realitzar el manteniment i pagar a Escal UGS els 1.350
milions en que s'ha valorat la inversió. Posteriorment, serà el
sistema gasista el que li retorne aquesta quantitat al llarg de
30 anys. És a dir, que la compensació a la concessionària
del Castor serà pagada pels consumidors carregant-se,
durant aquest període, en el rebut del gas. 

text REDACCIÓ

El Consell de Ministres ha aprovat indemnitzar amb 1.350 milions, que
pagarem en el rebut del gas, al propietari del Projecte Castor

El Club Handbol Benicarló ha
començat la temporada amb una
jornada negativa pel que fa a
resultats, atés que sols un equip
del club va aconseguir la victòria.
El sènior femení va perdre en la
seua pista davant l’Altos Hornos
Sagunto per 19-10, en un partit
on el poder físic de les portuàries
va ser determinant. El junior
femení va perdre a Mislata per
38-10; l'infantil masculí va caure
a Altura per 42-25; el cadet
femení es va imposar a Vila-real
per 16-11; i el partit entre cadets
masculins Nules-Benicarló es va
ajornar.

text i foto VICENT�FERRER

Negatiu inici de temporada del Club Handbol Benicarló al sumar només una victòria

La temporada de regates a
Benicarló i Peníscola
conclourà amb la regata
Clubdemar el pròxim 11
d'octubre. La cita està
organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola,
compta amb la col·laboració
del Club Nàutic Costa del
Azahar i amb l'autorització de
la Capitania Marítima de
Castelló i forma part de la Lliga
Clubdemar Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola 2014. 

L'itinerari recorrerà aigües de
Benicarló-Peníscola i comptarà
amb tres classificacions generals,
la del grup A per a vaixells amb
certificat RI-2014 ó 2.013,
classes 0,1 i 2, la del grup B,
resta de vaixells amb certificat RI
i el grup C: Divisió Club i vaixells
sense certificat. 

Les embarcacions participants
podran disposar d'amarrament a
Marina Benicarló des d'una setmana abans a una setmana
després de la regata. D'altra banda, la data límit d'inscripció
acaba el 10 d'octubre de 2014 a les 18:00 hores. 

L'activitat està programada per al dissabte 11 d'octubre
amb una reunió de patrons a les 13.00 hores i l'eixida a les

15.00 hores. A les 20.00 hores es procedirà al lliurament de
trofeus i sorteig de regals entre tots els participants. 

De la mateixa manera, a les 21:30 tindrà lloc el sopar. En
aquest sentit, amb la inscripció es té dret a dos tiquets per al
sopar.

text VICENT�FERRER

Vela: La regata de l’11 d’octubre ficarà punt i final a la Lliga Clubdemar
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El responsable d'Energia d'IU, Adolfo
Barrina, ja va avançar que cada usuari
espanyol de gas haurà d'abonar uns
200 euros. Així, el Govern evita
carregar els 1.350 milions del Castor al
dèficit públic. 

PAGAR ÉS MÉS BARAT QUE
FICAR EN MARXA EL MAGATZEM

El Ministeri d'Indústria va assegurar
que aquesta solució és més barata que
posar en funcionament el magatzem
com estava previst. “L'estalvi a partir de
2017 s'estima en més de 110 milions
d'euros a l'any”, va assegurar Indústria
en un comunicat. Segons el ministeri,
posar en funcionament el dipòsit
costaria 210 milions d'euros anuals. Pagar la compensació
costarà 100 milions d'euros l'any. Enagás va informar que ja
ha acordat amb “diverses entitats financeres” la cessió dels
drets de cobrament, de manera que seran ells els que
avancen el pagament a Escal UGS de la inversió
reconeguda. Per a Enagas, l'operació “tindrà un caràcter
neutre des del punt de vista financer” perquè no computarà
com a deute. 

...O NO. LA PORTA A FICAR-HO EN MARXA SEMPRE
OBERTA

L'acord del Consell de Ministres d'ahir especifica que es
podrà posar fi a la hibernació “si els estudis tècnics ho
aconsellen” o desmantellar l'emmagatzematge “en
condicions segures”. Indústria segueix pendent d'uns
informes encarregats fa mesos a experts de les institucions
nord-americanes MIT i Universitat de Stanford. La diputada
d'IU Marina Albiol va assenyalar en un comunicat que no
haurien de ser els ciutadans els que pagaren, sinó
“Zapatero, Camps, Soria” i tots els quals van autoritzar un
projecte “sense els estudis geològics i mediambientals que
tocava fer”. El projecte es va finançar amb una emissió de
deute (bons) de 1.400 milions que a més va ser protegida
pel banc Europeu d'Inversions (BEI) amb una línia de
tresoreria de 200 milions d'euros. Gràcies a aqueix suport el
projecte va aconseguir una qualificació creditícia més
atractiva per als inversors. La concessionària, per tant,
haurà de retornar la suma de la indemnització als que van
comprar bons per a finançar el projecte. 

LA CULPA, DE ZAPATERO 

El president del PP a Castelló, Javier Moliner, va
assenyalar que “el Govern del Partit Popular tanca un
malson socialista a Castelló que hauríem de pagar tots els
espanyols”, i va culpar de la situació a l'anterior Executiu
socialista. “És moment d'exigir responsabilitats a qui ens han
ficat en aquest embolic i que encara no han donat

explicacions ni demanat disculpes”. Per la seua banda, el
secretari general del PSPV-PSOE a Castelló, Francesc
Colomer, va instar que “el Govern hauria d'apurar al màxim
la seua capacitat de pressió sobre la responsabilitat de qui
ha de pagar”. I va denunciar que l'executiu estatal del PP no
s'haja esforçat “al màxim” en les seues recents gestions
“perquè no afecte a la butxaca dels contribuents”. Amb tot,
Colomer va apuntar que “el positiu d'aquest assumpte és
que no s'engegue el Castor i es tanque definitivament. El
primer és la tranquil·litat de les persones, per sobre del
projecte industrial previst”. 

Per la seua banda, Moliner va insistir que “el Govern del
PSOE va blindar el projecte Castor -igual que les
dessaladores-, i amb unes clàusules totalment excessives
que haurem de pagar tots els espanyols”. Va recordar que el
PP va intentar recórrer-la al Tribunal Constitucional perquè
no seguiren vigents en cas de negligència o dol, però va ser
impossible. “També va batallar per a retallar la quantitat a
retornar. Finalment són 1.350 milions d'euros, una xifra
astronòmica, que suposa tota la inversió en la província de
Castelló des de la democràcia”, va indicar el líder popular.
“Almenys -va ressenyar- el pagament s'ha aconseguit
passar-lo de 10 a 30 anys, perquè la càrrega per als
ciutadans siga menor”.

La crisi del Castor va començar a principis de setembre
de 2013, quan van començar a succeir-se xicotets
terratrèmols en la zona de Vinaròs. Amb la instal·lació,
situada a uns 21 quilòmetres de la costa de Castelló i a dos
quilòmetres de profunditat sota el mar, ja construïda, la
concessionària estava injectant el gas matalàs, un volum
mínim de gas natural que permet que es puga injectar i
posteriorment extraure el gas útil. El 5 de setembre es va
registrar el primer moviment sísmic. I el 24, a les dues de la
matinada, es va produir el primer que van notar els habitants
de poblacions properes. L'endemà passat el Govern va
ordenar el cessament d'activitat. El major sisme va ser un de
magnitud 4,2.

ve de la pàgina anterior

Aquest curs acadèmic ha començat amb força. M'ho he
pres tot molt seriosament i vaig llançat cap a l'excel·lència
acadèmica. Els meus profes em donen ànims, convençuts que
està al meu abast. M'he proposat obtindre una matrícula
d'honor. Fins i tot el porter de la facul es lleva la gorra de plat
quan em veu passar per a saludar-me. Diu que la veterania és
un grau, i que quan ell va entrar a treballar jo ja era dels
estudiants més antics i amb més solera. Hem anat moltes
vegades de farra, i jo li vaig fer lo bateig de foc de la nit
barcelonina. M'està molt agraït. És de Badajoz, i diu que ell vol
votar, que no entén quin concepte de la democràcia tenen a
Madrit. Diu que quan va a Extremadura torna dolent. Que li
diuen insolidari i posen a parir als catalans. I ell els diu que si
no els podeu vore, què vos fa que siguen independents? Jo
l'escolto i veig que té raó, però no li dic allò que pensa la gent
del meu poble. No es creuria el grau d'ignorància que tenim.
Però així ens va, per això som els espanyols més espanyols
de tots els espanyols. La roja ens emociona i ens atrauen les
coses de la meseta. Quan l'extremeny em pregunta, me'n
surto de seguida. Perquè de vegades em fa vergonya dir allò
que pensen al meu poble. Reconec que em va costar anys
comprendre-ho. Però ara ja ho sé. 

Però no em paguen per a escriure de quimeres impossibles
ni per posar a caldo de gatet als meus conciutadans, que són
del millor del món. Més valencians que el Micalet i més
espanyols que el bocatacalamares. 

Avui la meua missió és parlar del partit que es va verificar
dissabte passat al camp de la Torre de Sant Vicent de
l'encantador poble de Benicàssim, que si ho llegim a l'inrevés,
tenim dos activitats per a passar el temps. Jo em quedo amb
la segona. La primera per a qui tinga temps per a perdre, que

no és lo meu cas.
Els nostres van tornar amb un punt, encara que van estar a

punt de portar-ne un parell més. Però no va poder ser. el que
ens interessa és anar sumant setmana rere setmana per tal
d'assolir ben aviat els punts que ens puguen garantir la
permanència, objectiu del nostre modest equip. El resultat va
ser un empat a dos i per dues vegades els nostres es van
posar per davant i els del poble del acuarama ens van empatar
també per dues vegades. El protagonista del partit va ser la
esportivitat que va imperar entre tots dos equips, sense una
mala patada ni jos violent. Amb tot i això, un nefast àrbitre es
va posar les botes i va començar a traure targetes a tort i a
dret. Lo papa diu que tot això serveix per a fer caixa, perquè
per cada targeta que treuen, la federació els posa una multa. I
així van omplint lo sarró de perres i garanteixen la continuïtat
dels estament federatius i tota la seua cohort de gent que viu
a costelles d'aquest esport. En fi, una llàstima perquè a
Marcos Cano li'n van tocar un parell a la rifa que es va muntar
l'àrbitre i no va poder jugar ahir.

Si, perquè quan això sortirà publicat, el nostre estimat CDB
ja haurà jugat el seu partit davant el Borriana. Per més que li
ha insistit al gran director gerent d'aquesta empresa modèlica,
m'ha dit que la crònica la volia, com a molt tard, dimecres pel
matí. Jo li he insistit en la immediatesa del periodisme, i que jo
mateix m'oferia per a fer una crònica d'urgència per tal que els
nostres lectors, a dia d'avui, saberen lo resultat de dijous. No
ha hagut manera. M'he quedat amb les ganes d'anar sopar
amb la meua amiga Loli, vella amiga i excel·lent persona, que
no veia des dels meus primers anys a la facul. Però jo no dic
res. Lo director gerent m'ha dit que per a dimecres a primera
hora, i jo escrivint a corre-cuita un dimarts per la nit pensant
que podria estar gaudint d'una excel·lent companyia. Però tot
siga pel meu futur.

He adjuntat una foto on es pot vore la celebració del segon
gol del CDB marcat per Guillem.

text VICENT T.�PERIS

UN ALTRE PUNT AL SARRÓ
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LOCAL ESPORTS

Diumenge passat els integrants
de l'escola del Club Ciclista
Deportes Balaguer van assistir a
l'acte de clausura de les XXXVII
Escoles de Ciclisme de la
Província, en les quals van
aconseguir tres campionats i tres
subcampionats, tots ells en la
modalitat de carrera. Tot açò
després de 17 reunions en d'altres
punts de la província de Castelló. 

La classificació final dels alumnes
del CC Balaguer va quedar així:

Promeses:
Adrián Herrera, 31é gimcana i

35é carrera.
Miguel Moreno, 34é gimcana  i 28é carrera.
Alexandra Petrescu, 13a gimcana i 10a carrera, 2a fèmina.
Pablo Moreno, 14é gimcana i 6é carrera.

Principiants:
Ferrán Herrera, 21é gimcana i 11e carrera.
Andrés Sanabdón, 10é gimcana i 6é carrera.
Judit Mulet, 6a gimcana i 5a carrera, 1a fèmina.
Serban Petrescu, 7é gimcana i 6é carrera.

Izán Monroig, 4t gimcana i 1r carrera.

Alevins:
Hugo Beser, 14é gimcana i 2n carrera.
Carla Pruñonosa, 15a gimcana i 7a carrera, 1a fèmina.

Infantils:
Francisco Vidal, 18é gimcana i 8e carrera.
Isabel Balaguer, 9a gimcana i 6a carrera, 2a fèmina

text i foto VICENT�FERRER

El Club Ciclista Deportes Balaguer va tancar la temporada amb tres
campionats i tres subcampionats provincials

Setembre ha estat el mes més
càlid des de 1911 en alguns punts
del litoral de la Comunitat
Valenciana, com el de Castelló, i
la pluviometría ha estat normal, a
pesar que hi ha hagut tempestes
29 dels 30 dies i s'han produït el
doble de llamps del normal.
Segons ha informat l'Agència
Estatal de Meteorologia (Aemet),
setembre ha tingut una
temperatura mitja de 22,4 graus,
1,7 graus per sobre del normal, i
en el terme mitjà del territori ha
estat el mes de setembre més
càlid des de l'any 1987. No
obstant això, en observatoris del
litoral ha estat el mes més càlid
de la sèrie, en el de València des
de 1869 i en el de Castelló, des de
1911. 

Segons Aemet, les tres primeres
setmanes del mes de setembre van
ser les més càlides des que hi ha
dades, tant en el terme mitjà del
territori com en observatoris amb
sèries climatològiques llargues,
com són els de les capitals. El dia
més càlid del mes va ser el 2 de
setembre, quan es van superar els
38 graus en l'interior sud de
València (Xalans, amb 39.7, i
Ontinyent, amb 38.2), i en l'interior
nord d'Alacant (Alcoi, 38.4 graus). A
partir del dia 22 va començar a
descendir la temperatura fins al 25,
que va ser el més fresc del mes i
aqueix dia la mínima va baixar fins
a 4.9 graus a Vilafranca (Castelló). 

Pel que fa a les precipitacions,
encara que en 29 dels 30 dies del mes hi ha hagut tempestes,
amb un elevat nombre de llamps (quasi el doble del normal al
setembre), les tempestes han estat generades sense un flux
d'aire marítim en capes baixes que les organitzara. Per això,
sobretot en el litoral, han estat de curta durada i d'extensió
reduïda, encara que al final, al llarg del mes hagen afectat a
tot el territori. Així, la precipitació mitja ha estat de 61,6 litres
per metre quadrat, que és pràcticament igual al valor
climatològic normal (61 k/m2). 

Encara que les precipitacions han estat generals i ha estat
el mes més plujós de l'últim any i mig (des d'abril de 2003), les
pluges han estat deficitàries en el 47 per cent del territori. A

pesar d'aquest dèficit, en la meitat sud d'Alacant ha plogut
més en els deu últims dies de setembre que en la resta de
l'any. Segons Aemet, la causa de les abundants precipitacions
del nord de Castelló (i en menor mesura en la resta de la
Comunitat) ha estat l'elevat nombre de dies de tempesta, atés
que només el dia 11 no va haver cap tempesta en algun punt
del territori encara i la gran quantitat de llamps. Així, la xarxa
de detecció de descàrregues d’Aemet ha registrat en el mes
de setembre més de 25.000 descàrregues procedents de
llamps dins del territori de la Comunitat Valenciana, el que
suposa quasi un 80 % superior a la mitjana climàtica (14.000
descàrregues núvol-terra és el terme mitjà del període 2003-
2012 en el mes de setembre).

text NATÀLIA�SANZ

foto JESÚS�MAESTRO

SETEMBRE, MOLT CÀLID I PLUTJÓS
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ESPORTS LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló augmentarà la vigilància
sobre el parc municipal de palmeres, després de la
caiguda de la copa d'un exemplar diumenge passat.
L'exemplar de Phoenix dactylifera es trobava plantat en
l'avinguda del Marquès de Benicarló i la corona va caure
sobre la via pública, pel debilitament de les fibres de
suport vitals. 

La palmera estava afectada per la plaga del morrut roig,
que havia arribat a buidar l'interior de l'exemplar, malgrat que
com la resta d'exemplars del parc municipal, rebia tractament
preventiu contra la plaga. Des del consistori es qualifica el
succés com “de sorpresa perquè no evidenciava cap poblema
visible de l'atac”. De fet, a pesar que és conegut que els
tractaments preventius no tenen una efectivitat absoluta, és
evident que els plans que s'han portat a terme fins al moment
han estat molt satisfactoris. En Benicarló només han estat tres
els exemplars de palmeres que han causat baixa des de
l'engegada dels tractaments preventius en 2010, la qual cosa
suposa unes pèrdues de només el 0,38% dels exemplars
municipals sobre un parc total de 787 palmeres del gènere
Phoenix. Aquestes xifres són molt inferiors a les baixes que
s'han produït en el parc de palmeres de titularitat privada, que
s'estimen en un 78% al finalitzar la temporada 2014 en el
terme municipal de Benicarló. A pesar dels esforços que
l'Ajuntament està realitzant per a lluitar contra la plaga del
morrut roig des de l'any 2010, complint els plans de tractament
preventiu de forma exhaustiva mitjançant l'aplicació periòdica
de productes fitosanitaris d'acord amb els procediments
establits per les administracions competents, en vistes al
despreniment ocorregut ahir, s'intensificaran els plans de

vigilància i control,  que de per si ja són altament exigents. La
presència de la plaga del morrut roig a Benicarló és molt alta,
vist el grau de captures que s'han produït en els paranys de
monitorització instal·lats en el terme municipal, que van
capturar en només dues setmanes 459 exemplars d'aquest
insecte.

CAU UNA PALMERA AL PORT

text  NATÀLIA�SANZ

Este dilluns passat van començar les activitats d'una
nova edició del programa Esport Escolar, que organitza la
regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló i que
comptarà amb quasi 743 alumnes inscrits a nivell local.
Enguany hi haurà noves activitats, ampliació d'horaris i
de dies i una previsió de més de 3.400 hores d'activitat
física. 

Aquesta temporada, va indicar el regidor de l'àrea Joaquín
Pérez Ollo, “el programa incorpora noves activitats i amplia
horaris i dies, i preveu que durant tot el curs escolar es duran

a terme més de 3.400 hores d'activitat física en els centres
escolars i instal·lacions esportives de Benicarló”.
Paral·lelament a les activitats programades, els alumnes
inscrits en l'Esport Escolar participaran també en les diferents
jornades i competicions organitzades en altres municipis de la
comarca, a través dels anomenats Jocs Esportius Comarcals
Benicarló-Castelló Nord. La Regidoria d'Esports calcula que,
un any més, la participació en aquests jocs estarà al voltant
dels 800/900 inscrits locals, als quals se sumaran uns 200
joves esportistes procedents de tota la comarca. Amb tot, el
programa Esport Escolar i els Jocs Esportius es consoliden
un any més com un referent en la comarca del Baix Maestrat
i a la província.

text i foto VICENT�FERRER

L'Esport Escolar va començar aquest dilluns amb 743 alumnes inscrits

Tres-cents xiquets van
participar diumenge passat en
un torneig de mini Bàsquet
organitzat pel Club Bàsquet
Benicarló, de cara a aconseguir
nous jugadors per a les
categories inferiors de l'entitat.
Jornada molt ben organitzada,
en la qual es van disputar molts
de partits, acabant la mateixa en
un menjar de germanor on es
van asseure els menuts amb els
seus familiars.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Bàsquet Benicarló organitzà diumenge una jornada de mini Basquet
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L'ajuntament de Benicarló treballa per a solucionar les
molèsties ocasionades per la instal·lació d'un separador
en el vestuari de la Piscina municipal. Esta setmana el
regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo, es reunia amb la
directora de les instal·lacions després “de conèixer les
queixes d'alguns usuaris presentades davant l’OCU. 

La problemàtica no és nova i es deriva d'alguns cursets de
natació destinats a menors que es realitzen a les
instal·lacions. El problema naix a l'hora de la dutxa posterior
atés que, com explicava el pare d'una xiqueta de cinc anys,
“evidentment jo no puc entrar al vestuari de dones a dutxar a
la xiqueta, però ara tampoc em deixen entrar amb la xiqueta al
d'homes”. L'empresa que gestiona el servei de la piscina ha
col·locat en els últims dies uns cartells advertint de la
prohibició, el que ocasiona que “la meua filla i molts altres
xiquets i xiquetes hàgen d'anar-se’n a casa sense dutxar
perquè no hi ha dutxes destinades per a ells”. La decisió de
l'empresa ha provocat que diversos pares presenten una
reclamació davant l’OCU atès que no poden utilitzar els
serveis oferits, en teoria, per les instal·lacions, malgrat estar
sufragant el curset dels seus fills. El regidor d'Esports va cridar
la directora de les instal·lacions “perquè ens explique què ha

passat i què ha motivat aquesta decisió, que ha provocat
malestar entre els usuaris”. La voluntat del consistori és “trobar
una solució que agrade a tots els que utilitzen les
instal·lacions, perquè només amb que es queixe un d'ells ja és
un problema que hem de solucionar”. En aqueix sentit “la
instal·lació del separador no ha estat la millor decisió”, així
com la prohibició de l'accés als vestuaris. En aquests
moments, damunt de la taula hi ha diverses possibilitats que
s'estan estudiant per a acabar amb les molèsties als usuaris.

PROBLEMES A LA PISCINA

text  i foto REDACCIÓ

Aquesta setmana han eixit a licitació les obres per a
adequar les voreres del Passeig de Febrer Soriano de
Benicarló, amb un pressupost de 80.000 euros.

Les obres d'accessibilitat dels lavabos de l'ermita de Sant
Gregori ja han començat i els Serveis Tècnics estan redactant
el projecte per a semipeatonalitzar el carrer del Riu i altres
carrers adjacents. Amb aquests treballs comença l'engegada
de les obres previstes en el Pla d'Accessibilitat que
recentment s'ha presentat en el municipi. Les obres que estan
més avançades són les de l'adequació dels lavabos de
l'interior del restaurant de l'ermita de Sant Gregori, que han
començat aquesta setmana i que suposaran un pas
fonamental per a fer de l'ermita un espai 100% accessible. Els
treballs tenen un pressupost d'execució de 25.000 euros i
estaran acabades en dues setmanes. Altre projecte, aquest en
fase de licitació, és l'adequació de les voreres del Passeig de
Febrer Soriano. Les obres, que han eixit a licitació amb un
pressupost de 80.000 euros, s'adjudicaran en les pròximes
setmanes i consistiran a reformar les voreres per a possibilitar
un millor accés a l'estació de ferrocarrils. Finalment, els
Serveis Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme estan treballant en la
redacció d'un projecte per a fer accessible el carrer del Riu i
carrers adjacents (carrer de Sant Valeri, carrer de la Mare de

Déu de la Mar i carrer de Cid), així com la plaça de la Mare de
Déu de Montserrat. Tots aquests treballs es finançaran a
càrrec de la partida de millora de xarxes de sanejament i
suposaran l'eliminació de les voreres actuals i una
reurbanització similar a la del carrer de Colón, on la vorera i la
calçada es troben en una plataforma al mateix nivell. Està
previst que aquestes obres s'executen a finals d'enguany o
principis de l'any que ve.

OBRES D’ACCESSIBILITAT

text  i foto REDACCIÓ

Aquests dies m’ha arribat a les mans un llibre
d’aquells que fa goig de tenir i fullejar. Es tracta
de Paraules en xarxa, editat per Juli Jordà i
imprés pels amics de 4 Colors. L’obra s’origina
en un grup de Facebook, encara actiu, anomenat
“Rescatem paraules de l’oblit”. El nom del grup
és molt clar: pretén senzillament recollir parau-
les encara vives però que molta gent no coneix.
De les paraules posades sobre la taula virtual
d’aquest grup, se n’ha fet aquest recull, gràcies
a un verkami.

El llibre té un format semblant a un diccionari, pel fet
d’incloure mots en ordre alfabètic, però sense la voluntat
de ser-ho. No té el rigor i el formalisme d’una obra lexi-
cogràfica, perquè té un objectiu diferent: inventariar,
sense voluntat d’exhaustivitat, paraules que els partici-
pants en la xarxa han considerat prou significatives.
D’algunes, se’n dóna la definició, de vegades amb més
d’una accepció, i amb exemples; d’altres, en canvi, s’ofe-
reix una entrada més breu. No s’indica l’abast geogràfic
dels mots. Perquè el llibre no vol això.

Així, hi trobem paraules que efectivament reconeixem
tot i que cada vegada escoltem menys: esgambi, senderi,
despago. També n’hi ha de més usuals, almenys a les
nostres comarques: setrill, rogle. I moltes, moltíssimes
paraules que jo, almenys, no coneixia: rinxo, estufó, sipe-
la, per posar-ne unes mostres agafades a l’atzar. Inclou
moltíssimes expressions, modismes i frases fetes, i enca-
ra més: un apartat titulat “Paraules enjogassades”, que
aplega embarbussaments, retrucs i endevinalles; i un
altres, “Paraules cantades”, amb breus cançons populars.
Fullejar el llibre és un exercici d’allò més entretingut per a
aquells que estimem la nostra llengua, sense voler influir-
nos per polèmiques estèrils i enverinades. Una autèntica
xalera, paraula que també hi apareix.

Paraules en xarxa té una voluntat més emocional que
científica. Per això tampoc es fan distincions entre parau-
les normatives i paraules que no; en aquest sentit, estaria
més a prop del diccionari d’Alcover i Moll que d’un diccio-
nari normatiu. Pretén recollir tot allò que es diu en valen-
cià, rescatar l’ús de mots que cada cop diu menys gent, i
que tenen la capacitat de portar-nos a tot un món. En el
reconeixement dels mots, es desvetlla l’emoció de perti-
nença a una llengua riquíssima, acolorida. Una llengua,
malgrat molts, encara viva. I és bo que els que sentim
aquesta emoció, com correspon als temps actuals, fem
xarxa.

Paraules rescatades
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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Dissabte passat dia 4 d'octubre, en les dependència
socials de Caixa Benicarló, amb l'assistència de familiars,
amics i un nodrit grup de professors de Benicarló, la
Fundació Caixa Benicarló va celebrar un acte acadèmic
consistent en el lliurament de nou beques a l'excel·lència
escolar, dotades cadascuna d'elles amb una consignació
econòmica d'1.000,00 €, a favor dels fills de socis que
compleixen determinats vincles comercials continguts en
les bases i que aconsegueix ja la XVIII edició. 

En aquesta ocasió els premiats han sigut Ana Centelles
Coll, Alberto Cornelles Vicente, Albert Duch Febrer, Rosa
Galán Tena, Ana Llorach Pitarch, Elena Rambla Guillem,
Alicia Sáez García, Andrea Simó Zaragoza i Marta Villarroya
Díaz. El President del Patronat, Sr. Pellicer Marzal, va
destacar en la seua intervenció que és constant i vocacional
el suport que concedim per a promoció de la cultura local, ja
que a més de les beques a l'excel·lència, cada començament
de curs escolar es distribueixen vals de 60,00€ per a
l'adquisició de llibres i material de text, sent quasi 900 els
socis beneficiaris d'aquesta mesura, així com també l'edició
de més de 2.000 agendes escolars que serveixen com a
vehicle de comunicació entre el professor, els pares i l'alumne.
Totes aquestes actuacions suposen una inversió anual en
cultura de més de 70.000,00 €, des d'una entitat cooperativa
d'àmbit local. En les bases publicades i remeses als Instituts
d'Ensenyament Secundari de Benicarló i Peníscola que
participen en la campanya per disposar en aquestes
poblacions d'oficines Caixa Benicarló obertes al públic,
s'especifica que per a l'edició 2014-2015 seran dotze els

aspirants a aquestes beques reservades sols als millors i que
han afavorit, fins avui, a un total de 116 universitaris, fills de
socis. El Director General de Caixa Rural Benicarló, a més de
felicitar als becats per considerar-los primordials
protagonistes de l'acte, els va exhortar perquè continuen amb
el major grau d'aprofitament en aquesta nova i apassionant
etapa que comença en la universitat, on podran contrastar tot
el que saben amb aquells que encara reuneixen majors
coneixements intel·lectuals i sobretot aprenent d'aquells
catedràtics que els obriran nous camins que a través de la
titulació escollida els permetrà incorporar-se reeixidament al
món laboral. En nom de la comunitat acadèmica va intervenir
també el professor Federico Domingo de l'IES Ramón Cid, qui
va felicitar a tots els alumnes becats pel seu excel·lent
rendiment acadèmic; als pares pels esforços realitzats,
particularment els econòmics, ja que està convençut que amb
les aptituds demostrades, la formació universitària dels becats
no culminarà amb l'obtenció del títol de grau, sinó que tots són
aspirants per a realitzar estudis de postgrau; va reconèixer i
va agrair la idoneïtat de la iniciativa de la Fundació Caixa
Benicarló en concedir aquestes singulars beques i va
concloure el seu parlament amb un prec dirigit als estaments
polítics, econòmics i socials, perquè entre tots aconseguim la
meta idònia que els nostres estudiants, una vegada culminen
la seua etapa formativa, puguen desenvolupar els seus
coneixements en un àmbit laboral proper al nostre territori i ací
en el nostre país i que si, les circumstàncies aconsellen
traslladar-se a l'estranger, el siga per a perfeccionar
coneixements o per decisió pròpia, però mai condicionant per
ser quasi l'única eixida professional, com ara ocorre.

text i foto REDACCIÓ

Lliurament de nou beques a l'excel·lència escolar

mediambientals (quanta falta fa el
nostre enyorat faraó Kuen-ka, que
ho tenia tot controlat!), doncs no, no
volem ser repetitius i, tot i que la
palmera d'aquesta altra foto ocupa
el centre de la imatge, del que
volem parlar és del bonic solar que
l'envolta i que serveix d’aparcament
del nostre flamant centre de salut. A
que mola, eh, aquest gran deixador
de cotxes que ens van deixar
Conselleria i l'Ajuntament per quan
tinguem alguna urgència mèdica?
En estiu bona polseguera i a l’hivern
un bon bassal. I l'alcalde, també
flamant, que estava molt content
després d’un bon grapat d’anys de
retard, i el nostre inefable Mundo, el
polític més treballador, dels
incansables treballadors per
Benicarló, segons el Lector,
contents perquè, almenys tenim on
deixar els cotxes. Què ens costaria
fer bé les coses i pensar una mica
més enllà de la foto de demà o del
que no ix a la foto?

El rastre del Castor
Recordeu que fa unes setmanes

ja vam anunciar que açò del Castor
feia una pudor a pet que tombava?
Doncs al final s’ha cagat la burra i,
com vam dir, el pet ens ha deixat a
tots ben empastifats de merda. Una
merda de més de 1350 milions
d’euros de res que haurem d’anar
pagant-li tots els espanyols a
Florentino Pérez cada vegada que
anem a comprar la botella del butà.
I la pudor no sembla que s’acabe
ací, no, s’ho quedarà una altra
empresa que, quan toque
desmantellar-lo, suposem quan
estiga tot rovellat i caient a pedaços
i siga un perill per a la ciutadania,
per als vaixells i per al medi
ambient, fotrà un altre pet
monumental de 350 milions més per
acabar d’arrodonir la jugada. I
tindrem algun responsable d’aquest
desficaci de tota aquesta petardada
gasística? Doncs sembla que no. Ni
l’empresa, o siga el presi del Madrit,
ni tota la colla de ministres que ho
van autoritzar, ni Zapatero, ni Aznar,

ni Rajoy... ni la mare que els va
parir. La bufa de gas aquesta que va
sacsejar el nostre territori i ha fet
milionaris a uns quants a costelles
de la mamella pública ara sembla
que no té sentit i cal segellar-la, no
siga cas que ens explote i ens envie
a tots d’un pet monumental a les
Columbretes. A veure, no és per ser
escatològics, però la cosa fa una
pudor nauseabunda que tomba. I és
que cada vegada és més clar que
açò d’Espanya és un negoci més
que ruïnós del qual no ens
estranyem que alguns vulguen fugir
abans de perdre encara més.

Semblança raonable

Semblança raonable la del nostre
regidor Juanma Urquizu amb el
personatge televisiu Nacho Montes,
conegut últimament pel programa
"superviventes" i "Mujeres,
Hombres i Viceversa". No sabem si
la vida a l'ajuntament té alguna cosa
que veure amb aquests dos
emocionants programes de televisió
(i si ho sabem, no ho diem) però es
donen un aire i ens ha fet gràcia.
Alguna semblança raonable més?

ve de la pàgina anterior



autonòmiques i municipals. Des del
cercle han criticat l’estat de les
coses en general que presenta
Benicarló -ja són originals!- amb el
text industrial i empresarial
“agonitzat” i comerços tancant les
portes. Estan convençuts -i
nosaltres també- que aquest
moviment cívic està resultant un
revulsiu per a l’aparell polític estatal
i han remarcat que tenen la
sensació que estan «fent història».
Home, vinga va... que no tenim
auela o què? Per acabar, han fet
saber a la premsa i la resta de
presents que dins del cercle gran,
diríem, n'hi ha un de més menut,
concèntric, que s'intitula Cercle
Animalista, al qual poden -Pueden-
afegir-se tots els ciutadans
preocupats per la «qüestió
animalista». Suposem que la meitat
de la faena ja la tenen feta, des del
moment que van suprimir els ànecs
a l'aigua. Ja només els queda mirar
si poden acabar amb els bous de
festes, cosa que segurament serà
molt ben acollida per la població. 

Morrut roig
Sembla que definitivament patim

una acusada palmeritis aguda. I si
no, com entendríeu açò que cada
vegada, per una cosa o una altra,
cauen més palmeres al terra. Pel
que sabem el morrut roig eixe,
Rhynchophorus ferrugineus, eixa
mena d’escarabat característic pel
seu color de ferro la larva del qual
perfora el tronc de la palmera fins a
deixar-lo com un colador és el
responsable de tanta palmera
escapçada. Mireu on ha anat a
parar l’última que ha caigut, situada
a l’avinguda Marqués de Benicarló
davant del bar Hogar del Pescador:
al terra. La sort és que no hi havia
ningú assegut al banquet on es va
esclafar. A la millor, com hi havia
tant de contenidor a prop, la pobra,
moribunda, ja volia anar a parar al
forat però no ho va encertar. Tot i
així, tenint en compte que tenim un
grapat de palmeres com aquesta, ja
mortes, que se les ha cruspit

l’insecte de marres, i que, si fa o no
fa, correran la mateixa sort, no seria
convenient fer alguna cosa per
evitar algun esglai? I és que no
sempre trobarem un contenidor al
costat ni, segurament, els bancs
estaran buits i aleshores ens
lamentarem. En fi, hi ha algú a la
casa gran amb més cap que la
palmera, que ja no el té, i que puga

actuar abans d’haver-nos de
lamentar?

Nyaps
Tot i que al veure la imatge us

pensareu que volem tornar a parlar
de les palmeres que es cruspeix el
morrut de dalt, o de com de deixats,
com explicàvem més a munt, són al
nostre ajuntament en els temes

ve de la pàgina anterior
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L’Auditori Carles Santos era l’escenari que
acollia el passat divendres a la tarda una
conferència sobre la Guerra Civil espanyola de la
mà del Centre de Documentació de la Guerra Civil
espanyola de Vinaròs.

Sota el títol Històries i llocs oblidats de la Guerra
Civil, la xerrada comptava amb una introducció de Toni
Arnau, persona que gestiona el centre, el qual posava l’accent
en els fets que van girar en torn a l’inici de la guerra incivil i les
seues  circumstàncies polítiques i religioses “és de justícia
parlar del que va passar després de la guerra, com també és
de justícia parlar del que va passar abans, “a les noves
generacions que ens hem dedicat a treballar el tema no ens
tindria que moure la revenja, ni incitar a l’agressivitat, ni d’una
part ni de l’altra”. “Ningú pot canviar el destí d’aquelles
persones que es van trobar en aquella situació i en aquells
moments allí”. L’historiador incidia en el fet de la necessitat de
parlar del tema per tal d’aconseguir objectius terapèutics i
perquè no es pugua repetir “el que va destrossar a varies
generacions d’espanyols”. Fets que van ocórrer a la comarca,
“A Vinaròs, a Benicarló, tothom sabia el que passava a les
matinades de l’any 36, i tots sabien el que succeïa a es
matinades a partir de l’any 38 i 39 ”. “Per les dos parts es va
vessar massa sang. Per les dos part es va faltar al més
elemental sentit de la justícia”.

Per a presentar al benicarlando Castán, Arnau destacava
les seues  diferents publicacions en torn als carlistes i
l’especial interès mostrat cap  a la temàtica que centrava la
conferència.  Castán és autor del l’assaig Lo que la memòria
olvida, un estudio sobre la represión en Benicarló y el
Maestrazgo 1936-1938, en el qual se inclou al voltant d’un
centenar de persones assassinades durant la persecució
política què, com ell mateix destacava, va tindre lloc al
Maestrat , algunes d’elles carlistes, així com el context polític,
social i religiós que vivia el Maestrat en aquells moments.
Castán deixava sobre la taula la pregunta de com es va arribar
a l’extrem de perseguir al gent que portava símbols religiosos
i dubtava que els que van cometre atemptats contra edificis i
persones de vinculació catòlica foren tan sols un grup de
incontrolats.

Aquest era el tema a teves del qual va girar bàsicament la
xerrada de Castán, el qual remarcava que a partir d’agost del
36 centenars de persones van vore segades les seus vides,
els seu patrimoni va ser confiscat i va desaparèixer gran part
del patrimoni històric-religiós. Castán exposava així el seu
punt de vista sobre el conflicte, inicis i preliminars que van
generar com a conseqüència l’alçament militar i el conflicte
bèl·lic a l’estat espanyol l’any 1936.

Tres punts negres
Castán ubicava geogràficament tres dels punts negres on

van tenir lloc gran part dels assassinats a la nostra comarca:
El Pou de la mort, La Creu del Puig i el Pou de les Serretes.

Totes aquestes cavitats van amagar, o van servir de fossa
comuna per als morts majoritàriament afusellats que eren
posteriorment llançats i soterrats en aquest punts de la nostra
geografia. Tot i així, les restes de gran part d’ells van poder ser
recuperades i soterrades com cal en anys posteriors a
l’acabament de la guerra. En el cas del Pou de la mort,
emplaçat a una finca de Santa Magdalena, es tractava d’una
excavació per obtenir aigua que va patir distintes perforacions
en anys diferents sense èxit i que acabaria servint com a
nínxol de persones que, com conten, en ocasions eren
llançades encara vives al seus interiors.

Quan a la creu del Puig, es troba ubicada a la CV-138,
entre Càlig i Vinaròs, i allí van ser assassinades un total de 18
persones, 14 d’elles veïnes de Tortosa, cossos que van ser
recuperats, com hem citat abans, i que ja descansen al
cementeri de Tortosa. Finalment, en el Pou de les Serretes, un
monòlit recorda i assenyala el lloc. Als seus peus un a làpida
serveix de referència per l’entrada d’una fossa comuna on van
ser soterrades persones amb vinculació carlista, religiosos o
de tendència dretana a més d’altra gent anònima, com
indicava Castán.

Després de la conferència es va obrir un torn de preguntes.
D’entre el públic sorgien qüestions, com ara, la valoració  del
paper jugat per l’església al llarg de tot el conflicte, però
especialment durant la postguerra, o, també, alguna crítica  a
la manera d’enfocar la història equiparant l’actitud dels dos
bàndols en les diferents etapes històriques, tant en
preliminars, com a l’alçament militar contra el govern
republicà, com al posterior desenvolupament del conflicte civil.
També es posava l’accent a través d’alguna pregunta a la
impossibilitat per alguns del familiars dels assassinats del
bàndol republicà, “los rojos”, encara actualment, de recuperar
les restes “veritablement oblidades” que es troben en fosses
comunes o als vorals de les carreteres, situació que per a
molts familiars impedeix tancar definitivament a nivell
emocional el cicle.  

text i foto ALICIA�COSCOLLANO

LACALAMANDA.COM

“Histories i llocs oblidats” , 
un recorregut per la geografia propera de la Guerra civil
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La consulta
En definitiva la cosa es deu reduir

a un diàleg semblant a aquest: 
-Volem votar!
-A ver, ¿qué queréis votar?
-Si volem ser independents
-Eso no está en cal Consitución
-Home, és clar, si no, no ho

voldríem votar!
-Pues aquí no está, no viene, y

por eso no se puede.
-Bé, nosaltres anem fent i ja

direu...
-El TC y los jueces lo invalidarán
-I com ho sabeu? Això deu ser

allò de la separació de poders, no?
-Es inconstitucional
-Home, si ho fóra no caldria

demanar permís... De totes
maneres, només volem saber si
podem començar a parlar sobre la
qüestió.

-Aquí no queremos saber nada.
No se puede.

-I de modificar la Constitució,
què?

-No queremos
-Però podem...
-Ni podemos, ni queremos.

Fonts ornamentals
A vore, què se vos ocorreria

veient la foto d’aquesta “bonica”
font? Que no és del nostre poble?
Doncs, aneu errats. És d’ací. Que
està abandonada? Doncs, a la vista
del que hi ha, això semblaria. Es
tracta d'una reproducció a escala i
per duplicat de la torre mudèjar de
sant Martí de Terol? Una intervenció
artística més que un prosaic objecte
funcional que proporciona aigua?
Que no té aigua? Quina novetat!
Aleshores, per què serveix una font
si no té aigua? Doncs, hauríem de
preguntar-ho al nostre ajuntament o
al responsable del manteniment,
que en devem tindre un o altre, no?
Que per quina raó està tot el seu
voltant ple de pintades? Suposem
que perquè en aquest poble tenim
massa brètols que embruten i
irresponsables que no supervisen la
neteja i miren cap un altre costat. I
que fa una paperera, un cau de
brutícia per definició, justament al
costat d’aquesta reproducció de font
antiga? Potser per això no té aigua...
per no haver de beure amb una
pinça al nas? Suposem també que a
algun il·luminat de la casa gran se li
va ocórrer que després de beure
calia eixugar-se la boca amb un
paper i la paperera allí faria un
paper... tot sense pensar que allò es
podia convertir en un niu de brutícia
que podia acabar com ha acabat. I
com sol passar en aquest poble, el
que no serveix... al fem. I no ho hem
inventat nosaltres. 

Encerclats
El cercle de Podemos a Benicarló

ha tret aquest matí una taula
informativa a la plaça del Mercat
central per tal de traslladar a la gent
les seues activitats i recollir alhora
les reivindicacions més destacades
dels benicarlandos/andes respecte
a les carències que té la localitat i
que els agradaria vore superades. I
tot açò ho fan encara mentre
esfullen la margarida sobre si els cal
o no presentar-se a les

text LA COLLA DE TAFANERS

M'agradaria, i així ho confio, que hagueren dedicat aquest
número al 9 d'Octubre. No a parlar del folclore que organitza
l'Ajuntament cada any amb l'aixecada de la blavera allà al Pla
ni amb la ridícula processó civica que la segueix o la
precedeix, no ho sé. Aquesta data ens hauria d'aprofitar per
reivindicar-nos com a poble que ha pogut, malgrat tot, resistir
vuit segles amb una personalitat pròpia. Quan dic
persobnalitat pròpia vull dir exclusivament la llengua. Ja sé, la
llengua no és tota la cultura d'una societat, però sí que n'és la
part més imporatant. Els valdria més als nostres mandataris
autonòmics, provincians i locals dedicar unes hores (potser
uns dies) a reflexionar sobre un estudi seriós que ha tret la
Universitat de València en que s'assegura que d'ací a
cinquanta anys només parlarà valencià un deu per cent de la
població. Menys romanços i més actuar. Ara que, suposo que
a tot aquest ganao la llengua els la porta fluxíssima. No,
perdó, no els la porta fluxíssima sinó que els molesta com una
brossa a l'ull o com un gra a cul. Vaig vore l'altre dia pel
youtube nueztdo pdezidente parlant valencià i primer me'n
vaig riure, però després em va caure la cara de vergonya.
Simplement impresentable. Pitjor, que ja és dir, que el
caratagenero moreno aquell que va pegar el braguetasso a
Benidorm. Si La Veu no posa el ditet a la nafra -bé ho sap
vosté- no ho farà ningú. 

No sé quin savi espanyol va dir allò de «con los catalanes
haremos lo que podemos y con los valencianos lo que
queramos». I és així i així ens va. Aquest és el pensament que
desprén un dels ministres d'Economia (Hisenda, Finances, jo
què sé!) del govern de Rajoy cada vegada que obri la boca.
Quan veig per la tele el senyor Montoro amb aquella cara que
fot de rabosa carronyaire i el somriure de hiena moguda (no
sé com deu ser però segur que no m'equivoco) i el sento
explicar-se amb la seua veu característica de flauteta de Sant
Gregori mentre ens diu que als valencians ens toca el que ens
toca i encara gràcies, m'agarren ganes d'agarrar una tomaca

i estampar-la contra la pantalla de la tele. Beghs, quin fàstic. I
nosaltres, amb Fabra i Cotino i el pilotari Serafín al capdavant,
a riure-li les gràcies i, genuflexos, a ensumar-li els pets amb
cara de satisfacció i gest d'agraïment. I ningú del PP li diu
vaja-se'n vosté a fer punyetes i deixe de tractar-nos com a
imbècils! I ningú del PP de Benicarló esgalla el seu carnet
perquè de les inversions previstes pel govern central al nostre
poble només vindrà la de la General, que és la menys
necessària atesa la possibilitat que es té d'alliberar l'autopista
del peatge. Ni la costa nord, ni el passeig sud. Benicarló
sempre la ventafocs de la comarca. Però ens és igual, igual
els votarem. La inversió més gran que recordo Benicarló per
part de l'estat és la rocalla que es va tirar a la part de darrera
del muro del port. Vergonya, cavallers, vergonya. 

Llijo a La Veu també que hi ha polítics locals que estan de
volta de moltes coses que estan interessats en l'experiment
de PODEMOS. Em sembla bé a mi. Tots tenim dret a
evolucionar en la vida. Mire Adolfo Suárez que en glòria
estiga, que va passar de ser Minsitre del Movimiento i mà
dreta del castellonenc Herrero Tejedor a ser un superheroi de
la Transición. O el mateix Borbó, que ja era príncep d'Espanya
quan l'inoblidable caudillo encara signava penes de mort
mentre prenia café i ara, ara... és considerat un dels majors
visitadors de seyoretes que fumen de tot l'estat. Per què no,
gent, que a més sempre ha estat vinculada l'esquerra, no pot
tindre el cuquet d'intentar fer les coses d'una manera diferent.
Per cert, aquest de PODEM/OS també s'haurien de llegir
l'informe aquell que li he dit abans de la poca i mala vida que
li espera al valencià. Cal ser radical amb açò de la llengua
perquè si no, anant, anant, perdrem les espardenyes i tot. 

I trobo que no li he dit res del que vosté s'esperava però
m'he desfogat una miqueta. Ja em va bé. Que passe una feliç
jornada de sant Donís i que li compren una mocaorà ben
plena de llepolies. Xe, m'emocione quan pense en Valénsia.
Vicsca Valénsia, ché, vichsca! 

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

text EL LECTOR



Carxofa: Per a la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló pel seu 30é aniversari. És agradable
vore com aquesta tradició tan nostra de la dolçaina i el tabalet continua arrelada al nostre poble.
Enhorabona i esperem seguir-vos escoltant trenta anys més acompanyant, com aquest passat cap de
setmana, al nostres gegants.

Panissola: Per a la Conselleria i el nostres ajuntament per deixats. Esta clar que fer obres per després
inaugura-les, tot i que siga amb uns anys de retard, és el que agrada als nostres governants populars tal
com ho van fer amb el nou Centre de Salut. Ara bé, un xicotet detall, deixar una explanada erma, amb una
palmera morta, no és el que la ciutadania espera com a lloc d’aparcament, sobretot a les urgències
mèdiques. A l’estiu polseguera i a l’hivern enfangats. Desastres! 

M I S C E L · L À N I A

CASTOR: 1350 Milions de raons per dir-ne prou

Començar a parlar altra volta d’aquest desficaci gasístic
del Castor, que va estar propiciat per totes les instàncies
polítiques que ens han governat durant la passada dècada,
i veure com ara tiren balons fora per no assumir la seua
responsabilitat en el que ha estat el major forat gasístico-
econòmic de la història d’aquesta Espanya casposa fa, i
disculpen el to escatològic, que se’ns remoguen els budells
per llançar-los a tots ells una ventositat similar en potència i
força que els envie a tots... a la merda.

Ara els populars culpen als socialistes i estos, a l’igual,
surten amb que els populars no han gestionat bé el
tancament... provisional, que esta és altra de bona, de la
planta. I tenim el president del PP a Castelló, Javier Moliner,
assenyalant que “el Govern del Partit Popular tanca un
malson socialista a Castelló que haurem de pagar tots els
espanyols”, culpant de la situació a l'anterior executiu
socialista. Sembla haver oblidat com de contents es van
ficar ací, Generalitat Valenciana i ajuntament de Vinaròs,

tots dos de la maneta i governats pel seu partit, després que
el govern de Catalunya li demanara a l’empresa un fum
d’informes tècnics, que ací es van obviar, que van fer que no
s’instal·lara en el seu territori, i se n’anés cap a casa nostra.
No recorda com es fregaven les mans pel mig milió d’euros
que havia de cobrar la Generalitat Valenciana ni els dos
milions que li havien de tocar al de Vinaròs. Sembla ser que
la memòria, quan es vol, és molt selectiva.

Ara, la realitat és que governa el partit popular i el malson
l’ha traslladat a la ciutadania que, per obra i gràcia de la
incompetència i negligència de tots estos polítics que
consenten l’especulació industrial, haurà d’estar endeutada
durant 30 anys. Sí, durant trenta anys haurem de veure el
recàrrec de la planta del Castor al rebut del gas per pagar
una instal·lació, privada, que ningú ens va preguntar si la
volíem. Una planta que després s’ha demostrat que era
inviable i no tenia els estudis tècnics suficients per ficar-se
en marxa amb seguretat. Una planta que altra volta ha servit
per fer més gran la butxaca especulativa d’uns quants que
fan l’agost amb aquesta Espanya que no arriba ni a
república bananera.

I per deixar-ho una mica en suspens, que aquesta n’és
l’altra, el govern de Mariano i els seus li fica una mica més
d’emoció, en una situació realment kafkiana, deixant
entreveure la possibilitat de poder obrir altra volta la planta,
sortir de la hibernació en paraules seues, si els estudis
estrangers així ho aconsellaren. No se’n refia ni dels seus!
Simplement increïble!

Moltes raons, massa, 1350 milions per engegar-los a tots
a prendre... gas!
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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OPINIÓ

La consulta
En definitiva la cosa es deu reduir

a un diàleg semblant a aquest: 
-Volem votar!
-A ver, ¿qué queréis votar?
-Si volem ser independents
-Eso no está en cal Consitución
-Home, és clar, si no, no ho

voldríem votar!
-Pues aquí no está, no viene, y

por eso no se puede.
-Bé, nosaltres anem fent i ja

direu...
-El TC y los jueces lo invalidarán
-I com ho sabeu? Això deu ser

allò de la separació de poders, no?
-Es inconstitucional
-Home, si ho fóra no caldria

demanar permís... De totes
maneres, només volem saber si
podem començar a parlar sobre la
qüestió.

-Aquí no queremos saber nada.
No se puede.

-I de modificar la Constitució,
què?

-No queremos
-Però podem...
-Ni podemos, ni queremos.

Fonts ornamentals
A vore, què se vos ocorreria

veient la foto d’aquesta “bonica”
font? Que no és del nostre poble?
Doncs, aneu errats. És d’ací. Que
està abandonada? Doncs, a la vista
del que hi ha, això semblaria. Es
tracta d'una reproducció a escala i
per duplicat de la torre mudèjar de
sant Martí de Terol? Una intervenció
artística més que un prosaic objecte
funcional que proporciona aigua?
Que no té aigua? Quina novetat!
Aleshores, per què serveix una font
si no té aigua? Doncs, hauríem de
preguntar-ho al nostre ajuntament o
al responsable del manteniment,
que en devem tindre un o altre, no?
Que per quina raó està tot el seu
voltant ple de pintades? Suposem
que perquè en aquest poble tenim
massa brètols que embruten i
irresponsables que no supervisen la
neteja i miren cap un altre costat. I
que fa una paperera, un cau de
brutícia per definició, justament al
costat d’aquesta reproducció de font
antiga? Potser per això no té aigua...
per no haver de beure amb una
pinça al nas? Suposem també que a
algun il·luminat de la casa gran se li
va ocórrer que després de beure
calia eixugar-se la boca amb un
paper i la paperera allí faria un
paper... tot sense pensar que allò es
podia convertir en un niu de brutícia
que podia acabar com ha acabat. I
com sol passar en aquest poble, el
que no serveix... al fem. I no ho hem
inventat nosaltres. 

Encerclats
El cercle de Podemos a Benicarló

ha tret aquest matí una taula
informativa a la plaça del Mercat
central per tal de traslladar a la gent
les seues activitats i recollir alhora
les reivindicacions més destacades
dels benicarlandos/andes respecte
a les carències que té la localitat i
que els agradaria vore superades. I
tot açò ho fan encara mentre
esfullen la margarida sobre si els cal
o no presentar-se a les

text LA COLLA DE TAFANERS

M'agradaria, i així ho confio, que hagueren dedicat aquest
número al 9 d'Octubre. No a parlar del folclore que organitza
l'Ajuntament cada any amb l'aixecada de la blavera allà al Pla
ni amb la ridícula processó civica que la segueix o la
precedeix, no ho sé. Aquesta data ens hauria d'aprofitar per
reivindicar-nos com a poble que ha pogut, malgrat tot, resistir
vuit segles amb una personalitat pròpia. Quan dic
persobnalitat pròpia vull dir exclusivament la llengua. Ja sé, la
llengua no és tota la cultura d'una societat, però sí que n'és la
part més imporatant. Els valdria més als nostres mandataris
autonòmics, provincians i locals dedicar unes hores (potser
uns dies) a reflexionar sobre un estudi seriós que ha tret la
Universitat de València en que s'assegura que d'ací a
cinquanta anys només parlarà valencià un deu per cent de la
població. Menys romanços i més actuar. Ara que, suposo que
a tot aquest ganao la llengua els la porta fluxíssima. No,
perdó, no els la porta fluxíssima sinó que els molesta com una
brossa a l'ull o com un gra a cul. Vaig vore l'altre dia pel
youtube nueztdo pdezidente parlant valencià i primer me'n
vaig riure, però després em va caure la cara de vergonya.
Simplement impresentable. Pitjor, que ja és dir, que el
caratagenero moreno aquell que va pegar el braguetasso a
Benidorm. Si La Veu no posa el ditet a la nafra -bé ho sap
vosté- no ho farà ningú. 

No sé quin savi espanyol va dir allò de «con los catalanes
haremos lo que podemos y con los valencianos lo que
queramos». I és així i així ens va. Aquest és el pensament que
desprén un dels ministres d'Economia (Hisenda, Finances, jo
què sé!) del govern de Rajoy cada vegada que obri la boca.
Quan veig per la tele el senyor Montoro amb aquella cara que
fot de rabosa carronyaire i el somriure de hiena moguda (no
sé com deu ser però segur que no m'equivoco) i el sento
explicar-se amb la seua veu característica de flauteta de Sant
Gregori mentre ens diu que als valencians ens toca el que ens
toca i encara gràcies, m'agarren ganes d'agarrar una tomaca

i estampar-la contra la pantalla de la tele. Beghs, quin fàstic. I
nosaltres, amb Fabra i Cotino i el pilotari Serafín al capdavant,
a riure-li les gràcies i, genuflexos, a ensumar-li els pets amb
cara de satisfacció i gest d'agraïment. I ningú del PP li diu
vaja-se'n vosté a fer punyetes i deixe de tractar-nos com a
imbècils! I ningú del PP de Benicarló esgalla el seu carnet
perquè de les inversions previstes pel govern central al nostre
poble només vindrà la de la General, que és la menys
necessària atesa la possibilitat que es té d'alliberar l'autopista
del peatge. Ni la costa nord, ni el passeig sud. Benicarló
sempre la ventafocs de la comarca. Però ens és igual, igual
els votarem. La inversió més gran que recordo Benicarló per
part de l'estat és la rocalla que es va tirar a la part de darrera
del muro del port. Vergonya, cavallers, vergonya. 

Llijo a La Veu també que hi ha polítics locals que estan de
volta de moltes coses que estan interessats en l'experiment
de PODEMOS. Em sembla bé a mi. Tots tenim dret a
evolucionar en la vida. Mire Adolfo Suárez que en glòria
estiga, que va passar de ser Minsitre del Movimiento i mà
dreta del castellonenc Herrero Tejedor a ser un superheroi de
la Transición. O el mateix Borbó, que ja era príncep d'Espanya
quan l'inoblidable caudillo encara signava penes de mort
mentre prenia café i ara, ara... és considerat un dels majors
visitadors de seyoretes que fumen de tot l'estat. Per què no,
gent, que a més sempre ha estat vinculada l'esquerra, no pot
tindre el cuquet d'intentar fer les coses d'una manera diferent.
Per cert, aquest de PODEM/OS també s'haurien de llegir
l'informe aquell que li he dit abans de la poca i mala vida que
li espera al valencià. Cal ser radical amb açò de la llengua
perquè si no, anant, anant, perdrem les espardenyes i tot. 

I trobo que no li he dit res del que vosté s'esperava però
m'he desfogat una miqueta. Ja em va bé. Que passe una feliç
jornada de sant Donís i que li compren una mocaorà ben
plena de llepolies. Xe, m'emocione quan pense en Valénsia.
Vicsca Valénsia, ché, vichsca! 

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

text EL LECTOR



autonòmiques i municipals. Des del
cercle han criticat l’estat de les
coses en general que presenta
Benicarló -ja són originals!- amb el
text industrial i empresarial
“agonitzat” i comerços tancant les
portes. Estan convençuts -i
nosaltres també- que aquest
moviment cívic està resultant un
revulsiu per a l’aparell polític estatal
i han remarcat que tenen la
sensació que estan «fent història».
Home, vinga va... que no tenim
auela o què? Per acabar, han fet
saber a la premsa i la resta de
presents que dins del cercle gran,
diríem, n'hi ha un de més menut,
concèntric, que s'intitula Cercle
Animalista, al qual poden -Pueden-
afegir-se tots els ciutadans
preocupats per la «qüestió
animalista». Suposem que la meitat
de la faena ja la tenen feta, des del
moment que van suprimir els ànecs
a l'aigua. Ja només els queda mirar
si poden acabar amb els bous de
festes, cosa que segurament serà
molt ben acollida per la població. 

Morrut roig
Sembla que definitivament patim

una acusada palmeritis aguda. I si
no, com entendríeu açò que cada
vegada, per una cosa o una altra,
cauen més palmeres al terra. Pel
que sabem el morrut roig eixe,
Rhynchophorus ferrugineus, eixa
mena d’escarabat característic pel
seu color de ferro la larva del qual
perfora el tronc de la palmera fins a
deixar-lo com un colador és el
responsable de tanta palmera
escapçada. Mireu on ha anat a
parar l’última que ha caigut, situada
a l’avinguda Marqués de Benicarló
davant del bar Hogar del Pescador:
al terra. La sort és que no hi havia
ningú assegut al banquet on es va
esclafar. A la millor, com hi havia
tant de contenidor a prop, la pobra,
moribunda, ja volia anar a parar al
forat però no ho va encertar. Tot i
així, tenint en compte que tenim un
grapat de palmeres com aquesta, ja
mortes, que se les ha cruspit

l’insecte de marres, i que, si fa o no
fa, correran la mateixa sort, no seria
convenient fer alguna cosa per
evitar algun esglai? I és que no
sempre trobarem un contenidor al
costat ni, segurament, els bancs
estaran buits i aleshores ens
lamentarem. En fi, hi ha algú a la
casa gran amb més cap que la
palmera, que ja no el té, i que puga

actuar abans d’haver-nos de
lamentar?

Nyaps
Tot i que al veure la imatge us

pensareu que volem tornar a parlar
de les palmeres que es cruspeix el
morrut de dalt, o de com de deixats,
com explicàvem més a munt, són al
nostre ajuntament en els temes

ve de la pàgina anterior
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L’Auditori Carles Santos era l’escenari que
acollia el passat divendres a la tarda una
conferència sobre la Guerra Civil espanyola de la
mà del Centre de Documentació de la Guerra Civil
espanyola de Vinaròs.

Sota el títol Històries i llocs oblidats de la Guerra
Civil, la xerrada comptava amb una introducció de Toni
Arnau, persona que gestiona el centre, el qual posava l’accent
en els fets que van girar en torn a l’inici de la guerra incivil i les
seues  circumstàncies polítiques i religioses “és de justícia
parlar del que va passar després de la guerra, com també és
de justícia parlar del que va passar abans, “a les noves
generacions que ens hem dedicat a treballar el tema no ens
tindria que moure la revenja, ni incitar a l’agressivitat, ni d’una
part ni de l’altra”. “Ningú pot canviar el destí d’aquelles
persones que es van trobar en aquella situació i en aquells
moments allí”. L’historiador incidia en el fet de la necessitat de
parlar del tema per tal d’aconseguir objectius terapèutics i
perquè no es pugua repetir “el que va destrossar a varies
generacions d’espanyols”. Fets que van ocórrer a la comarca,
“A Vinaròs, a Benicarló, tothom sabia el que passava a les
matinades de l’any 36, i tots sabien el que succeïa a es
matinades a partir de l’any 38 i 39 ”. “Per les dos parts es va
vessar massa sang. Per les dos part es va faltar al més
elemental sentit de la justícia”.

Per a presentar al benicarlando Castán, Arnau destacava
les seues  diferents publicacions en torn als carlistes i
l’especial interès mostrat cap  a la temàtica que centrava la
conferència.  Castán és autor del l’assaig Lo que la memòria
olvida, un estudio sobre la represión en Benicarló y el
Maestrazgo 1936-1938, en el qual se inclou al voltant d’un
centenar de persones assassinades durant la persecució
política què, com ell mateix destacava, va tindre lloc al
Maestrat , algunes d’elles carlistes, així com el context polític,
social i religiós que vivia el Maestrat en aquells moments.
Castán deixava sobre la taula la pregunta de com es va arribar
a l’extrem de perseguir al gent que portava símbols religiosos
i dubtava que els que van cometre atemptats contra edificis i
persones de vinculació catòlica foren tan sols un grup de
incontrolats.

Aquest era el tema a teves del qual va girar bàsicament la
xerrada de Castán, el qual remarcava que a partir d’agost del
36 centenars de persones van vore segades les seus vides,
els seu patrimoni va ser confiscat i va desaparèixer gran part
del patrimoni històric-religiós. Castán exposava així el seu
punt de vista sobre el conflicte, inicis i preliminars que van
generar com a conseqüència l’alçament militar i el conflicte
bèl·lic a l’estat espanyol l’any 1936.

Tres punts negres
Castán ubicava geogràficament tres dels punts negres on

van tenir lloc gran part dels assassinats a la nostra comarca:
El Pou de la mort, La Creu del Puig i el Pou de les Serretes.

Totes aquestes cavitats van amagar, o van servir de fossa
comuna per als morts majoritàriament afusellats que eren
posteriorment llançats i soterrats en aquest punts de la nostra
geografia. Tot i així, les restes de gran part d’ells van poder ser
recuperades i soterrades com cal en anys posteriors a
l’acabament de la guerra. En el cas del Pou de la mort,
emplaçat a una finca de Santa Magdalena, es tractava d’una
excavació per obtenir aigua que va patir distintes perforacions
en anys diferents sense èxit i que acabaria servint com a
nínxol de persones que, com conten, en ocasions eren
llançades encara vives al seus interiors.

Quan a la creu del Puig, es troba ubicada a la CV-138,
entre Càlig i Vinaròs, i allí van ser assassinades un total de 18
persones, 14 d’elles veïnes de Tortosa, cossos que van ser
recuperats, com hem citat abans, i que ja descansen al
cementeri de Tortosa. Finalment, en el Pou de les Serretes, un
monòlit recorda i assenyala el lloc. Als seus peus un a làpida
serveix de referència per l’entrada d’una fossa comuna on van
ser soterrades persones amb vinculació carlista, religiosos o
de tendència dretana a més d’altra gent anònima, com
indicava Castán.

Després de la conferència es va obrir un torn de preguntes.
D’entre el públic sorgien qüestions, com ara, la valoració  del
paper jugat per l’església al llarg de tot el conflicte, però
especialment durant la postguerra, o, també, alguna crítica  a
la manera d’enfocar la història equiparant l’actitud dels dos
bàndols en les diferents etapes històriques, tant en
preliminars, com a l’alçament militar contra el govern
republicà, com al posterior desenvolupament del conflicte civil.
També es posava l’accent a través d’alguna pregunta a la
impossibilitat per alguns del familiars dels assassinats del
bàndol republicà, “los rojos”, encara actualment, de recuperar
les restes “veritablement oblidades” que es troben en fosses
comunes o als vorals de les carreteres, situació que per a
molts familiars impedeix tancar definitivament a nivell
emocional el cicle.  

text i foto ALICIA�COSCOLLANO

LACALAMANDA.COM

“Histories i llocs oblidats” , 
un recorregut per la geografia propera de la Guerra civil
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Dissabte passat dia 4 d'octubre, en les dependència
socials de Caixa Benicarló, amb l'assistència de familiars,
amics i un nodrit grup de professors de Benicarló, la
Fundació Caixa Benicarló va celebrar un acte acadèmic
consistent en el lliurament de nou beques a l'excel·lència
escolar, dotades cadascuna d'elles amb una consignació
econòmica d'1.000,00 €, a favor dels fills de socis que
compleixen determinats vincles comercials continguts en
les bases i que aconsegueix ja la XVIII edició. 

En aquesta ocasió els premiats han sigut Ana Centelles
Coll, Alberto Cornelles Vicente, Albert Duch Febrer, Rosa
Galán Tena, Ana Llorach Pitarch, Elena Rambla Guillem,
Alicia Sáez García, Andrea Simó Zaragoza i Marta Villarroya
Díaz. El President del Patronat, Sr. Pellicer Marzal, va
destacar en la seua intervenció que és constant i vocacional
el suport que concedim per a promoció de la cultura local, ja
que a més de les beques a l'excel·lència, cada començament
de curs escolar es distribueixen vals de 60,00€ per a
l'adquisició de llibres i material de text, sent quasi 900 els
socis beneficiaris d'aquesta mesura, així com també l'edició
de més de 2.000 agendes escolars que serveixen com a
vehicle de comunicació entre el professor, els pares i l'alumne.
Totes aquestes actuacions suposen una inversió anual en
cultura de més de 70.000,00 €, des d'una entitat cooperativa
d'àmbit local. En les bases publicades i remeses als Instituts
d'Ensenyament Secundari de Benicarló i Peníscola que
participen en la campanya per disposar en aquestes
poblacions d'oficines Caixa Benicarló obertes al públic,
s'especifica que per a l'edició 2014-2015 seran dotze els

aspirants a aquestes beques reservades sols als millors i que
han afavorit, fins avui, a un total de 116 universitaris, fills de
socis. El Director General de Caixa Rural Benicarló, a més de
felicitar als becats per considerar-los primordials
protagonistes de l'acte, els va exhortar perquè continuen amb
el major grau d'aprofitament en aquesta nova i apassionant
etapa que comença en la universitat, on podran contrastar tot
el que saben amb aquells que encara reuneixen majors
coneixements intel·lectuals i sobretot aprenent d'aquells
catedràtics que els obriran nous camins que a través de la
titulació escollida els permetrà incorporar-se reeixidament al
món laboral. En nom de la comunitat acadèmica va intervenir
també el professor Federico Domingo de l'IES Ramón Cid, qui
va felicitar a tots els alumnes becats pel seu excel·lent
rendiment acadèmic; als pares pels esforços realitzats,
particularment els econòmics, ja que està convençut que amb
les aptituds demostrades, la formació universitària dels becats
no culminarà amb l'obtenció del títol de grau, sinó que tots són
aspirants per a realitzar estudis de postgrau; va reconèixer i
va agrair la idoneïtat de la iniciativa de la Fundació Caixa
Benicarló en concedir aquestes singulars beques i va
concloure el seu parlament amb un prec dirigit als estaments
polítics, econòmics i socials, perquè entre tots aconseguim la
meta idònia que els nostres estudiants, una vegada culminen
la seua etapa formativa, puguen desenvolupar els seus
coneixements en un àmbit laboral proper al nostre territori i ací
en el nostre país i que si, les circumstàncies aconsellen
traslladar-se a l'estranger, el siga per a perfeccionar
coneixements o per decisió pròpia, però mai condicionant per
ser quasi l'única eixida professional, com ara ocorre.

text i foto REDACCIÓ

Lliurament de nou beques a l'excel·lència escolar

mediambientals (quanta falta fa el
nostre enyorat faraó Kuen-ka, que
ho tenia tot controlat!), doncs no, no
volem ser repetitius i, tot i que la
palmera d'aquesta altra foto ocupa
el centre de la imatge, del que
volem parlar és del bonic solar que
l'envolta i que serveix d’aparcament
del nostre flamant centre de salut. A
que mola, eh, aquest gran deixador
de cotxes que ens van deixar
Conselleria i l'Ajuntament per quan
tinguem alguna urgència mèdica?
En estiu bona polseguera i a l’hivern
un bon bassal. I l'alcalde, també
flamant, que estava molt content
després d’un bon grapat d’anys de
retard, i el nostre inefable Mundo, el
polític més treballador, dels
incansables treballadors per
Benicarló, segons el Lector,
contents perquè, almenys tenim on
deixar els cotxes. Què ens costaria
fer bé les coses i pensar una mica
més enllà de la foto de demà o del
que no ix a la foto?

El rastre del Castor
Recordeu que fa unes setmanes

ja vam anunciar que açò del Castor
feia una pudor a pet que tombava?
Doncs al final s’ha cagat la burra i,
com vam dir, el pet ens ha deixat a
tots ben empastifats de merda. Una
merda de més de 1350 milions
d’euros de res que haurem d’anar
pagant-li tots els espanyols a
Florentino Pérez cada vegada que
anem a comprar la botella del butà.
I la pudor no sembla que s’acabe
ací, no, s’ho quedarà una altra
empresa que, quan toque
desmantellar-lo, suposem quan
estiga tot rovellat i caient a pedaços
i siga un perill per a la ciutadania,
per als vaixells i per al medi
ambient, fotrà un altre pet
monumental de 350 milions més per
acabar d’arrodonir la jugada. I
tindrem algun responsable d’aquest
desficaci de tota aquesta petardada
gasística? Doncs sembla que no. Ni
l’empresa, o siga el presi del Madrit,
ni tota la colla de ministres que ho
van autoritzar, ni Zapatero, ni Aznar,

ni Rajoy... ni la mare que els va
parir. La bufa de gas aquesta que va
sacsejar el nostre territori i ha fet
milionaris a uns quants a costelles
de la mamella pública ara sembla
que no té sentit i cal segellar-la, no
siga cas que ens explote i ens envie
a tots d’un pet monumental a les
Columbretes. A veure, no és per ser
escatològics, però la cosa fa una
pudor nauseabunda que tomba. I és
que cada vegada és més clar que
açò d’Espanya és un negoci més
que ruïnós del qual no ens
estranyem que alguns vulguen fugir
abans de perdre encara més.

Semblança raonable

Semblança raonable la del nostre
regidor Juanma Urquizu amb el
personatge televisiu Nacho Montes,
conegut últimament pel programa
"superviventes" i "Mujeres,
Hombres i Viceversa". No sabem si
la vida a l'ajuntament té alguna cosa
que veure amb aquests dos
emocionants programes de televisió
(i si ho sabem, no ho diem) però es
donen un aire i ens ha fet gràcia.
Alguna semblança raonable més?

ve de la pàgina anterior
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L'ajuntament de Benicarló treballa per a solucionar les
molèsties ocasionades per la instal·lació d'un separador
en el vestuari de la Piscina municipal. Esta setmana el
regidor d'Esports, Ximo Pérez Ollo, es reunia amb la
directora de les instal·lacions després “de conèixer les
queixes d'alguns usuaris presentades davant l’OCU. 

La problemàtica no és nova i es deriva d'alguns cursets de
natació destinats a menors que es realitzen a les
instal·lacions. El problema naix a l'hora de la dutxa posterior
atés que, com explicava el pare d'una xiqueta de cinc anys,
“evidentment jo no puc entrar al vestuari de dones a dutxar a
la xiqueta, però ara tampoc em deixen entrar amb la xiqueta al
d'homes”. L'empresa que gestiona el servei de la piscina ha
col·locat en els últims dies uns cartells advertint de la
prohibició, el que ocasiona que “la meua filla i molts altres
xiquets i xiquetes hàgen d'anar-se’n a casa sense dutxar
perquè no hi ha dutxes destinades per a ells”. La decisió de
l'empresa ha provocat que diversos pares presenten una
reclamació davant l’OCU atès que no poden utilitzar els
serveis oferits, en teoria, per les instal·lacions, malgrat estar
sufragant el curset dels seus fills. El regidor d'Esports va cridar
la directora de les instal·lacions “perquè ens explique què ha

passat i què ha motivat aquesta decisió, que ha provocat
malestar entre els usuaris”. La voluntat del consistori és “trobar
una solució que agrade a tots els que utilitzen les
instal·lacions, perquè només amb que es queixe un d'ells ja és
un problema que hem de solucionar”. En aqueix sentit “la
instal·lació del separador no ha estat la millor decisió”, així
com la prohibició de l'accés als vestuaris. En aquests
moments, damunt de la taula hi ha diverses possibilitats que
s'estan estudiant per a acabar amb les molèsties als usuaris.

PROBLEMES A LA PISCINA

text  i foto REDACCIÓ

Aquesta setmana han eixit a licitació les obres per a
adequar les voreres del Passeig de Febrer Soriano de
Benicarló, amb un pressupost de 80.000 euros.

Les obres d'accessibilitat dels lavabos de l'ermita de Sant
Gregori ja han començat i els Serveis Tècnics estan redactant
el projecte per a semipeatonalitzar el carrer del Riu i altres
carrers adjacents. Amb aquests treballs comença l'engegada
de les obres previstes en el Pla d'Accessibilitat que
recentment s'ha presentat en el municipi. Les obres que estan
més avançades són les de l'adequació dels lavabos de
l'interior del restaurant de l'ermita de Sant Gregori, que han
començat aquesta setmana i que suposaran un pas
fonamental per a fer de l'ermita un espai 100% accessible. Els
treballs tenen un pressupost d'execució de 25.000 euros i
estaran acabades en dues setmanes. Altre projecte, aquest en
fase de licitació, és l'adequació de les voreres del Passeig de
Febrer Soriano. Les obres, que han eixit a licitació amb un
pressupost de 80.000 euros, s'adjudicaran en les pròximes
setmanes i consistiran a reformar les voreres per a possibilitar
un millor accés a l'estació de ferrocarrils. Finalment, els
Serveis Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme estan treballant en la
redacció d'un projecte per a fer accessible el carrer del Riu i
carrers adjacents (carrer de Sant Valeri, carrer de la Mare de

Déu de la Mar i carrer de Cid), així com la plaça de la Mare de
Déu de Montserrat. Tots aquests treballs es finançaran a
càrrec de la partida de millora de xarxes de sanejament i
suposaran l'eliminació de les voreres actuals i una
reurbanització similar a la del carrer de Colón, on la vorera i la
calçada es troben en una plataforma al mateix nivell. Està
previst que aquestes obres s'executen a finals d'enguany o
principis de l'any que ve.

OBRES D’ACCESSIBILITAT

text  i foto REDACCIÓ

Aquests dies m’ha arribat a les mans un llibre
d’aquells que fa goig de tenir i fullejar. Es tracta
de Paraules en xarxa, editat per Juli Jordà i
imprés pels amics de 4 Colors. L’obra s’origina
en un grup de Facebook, encara actiu, anomenat
“Rescatem paraules de l’oblit”. El nom del grup
és molt clar: pretén senzillament recollir parau-
les encara vives però que molta gent no coneix.
De les paraules posades sobre la taula virtual
d’aquest grup, se n’ha fet aquest recull, gràcies
a un verkami.

El llibre té un format semblant a un diccionari, pel fet
d’incloure mots en ordre alfabètic, però sense la voluntat
de ser-ho. No té el rigor i el formalisme d’una obra lexi-
cogràfica, perquè té un objectiu diferent: inventariar,
sense voluntat d’exhaustivitat, paraules que els partici-
pants en la xarxa han considerat prou significatives.
D’algunes, se’n dóna la definició, de vegades amb més
d’una accepció, i amb exemples; d’altres, en canvi, s’ofe-
reix una entrada més breu. No s’indica l’abast geogràfic
dels mots. Perquè el llibre no vol això.

Així, hi trobem paraules que efectivament reconeixem
tot i que cada vegada escoltem menys: esgambi, senderi,
despago. També n’hi ha de més usuals, almenys a les
nostres comarques: setrill, rogle. I moltes, moltíssimes
paraules que jo, almenys, no coneixia: rinxo, estufó, sipe-
la, per posar-ne unes mostres agafades a l’atzar. Inclou
moltíssimes expressions, modismes i frases fetes, i enca-
ra més: un apartat titulat “Paraules enjogassades”, que
aplega embarbussaments, retrucs i endevinalles; i un
altres, “Paraules cantades”, amb breus cançons populars.
Fullejar el llibre és un exercici d’allò més entretingut per a
aquells que estimem la nostra llengua, sense voler influir-
nos per polèmiques estèrils i enverinades. Una autèntica
xalera, paraula que també hi apareix.

Paraules en xarxa té una voluntat més emocional que
científica. Per això tampoc es fan distincions entre parau-
les normatives i paraules que no; en aquest sentit, estaria
més a prop del diccionari d’Alcover i Moll que d’un diccio-
nari normatiu. Pretén recollir tot allò que es diu en valen-
cià, rescatar l’ús de mots que cada cop diu menys gent, i
que tenen la capacitat de portar-nos a tot un món. En el
reconeixement dels mots, es desvetlla l’emoció de perti-
nença a una llengua riquíssima, acolorida. Una llengua,
malgrat molts, encara viva. I és bo que els que sentim
aquesta emoció, com correspon als temps actuals, fem
xarxa.

Paraules rescatades
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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ESPORTS LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló augmentarà la vigilància
sobre el parc municipal de palmeres, després de la
caiguda de la copa d'un exemplar diumenge passat.
L'exemplar de Phoenix dactylifera es trobava plantat en
l'avinguda del Marquès de Benicarló i la corona va caure
sobre la via pública, pel debilitament de les fibres de
suport vitals. 

La palmera estava afectada per la plaga del morrut roig,
que havia arribat a buidar l'interior de l'exemplar, malgrat que
com la resta d'exemplars del parc municipal, rebia tractament
preventiu contra la plaga. Des del consistori es qualifica el
succés com “de sorpresa perquè no evidenciava cap poblema
visible de l'atac”. De fet, a pesar que és conegut que els
tractaments preventius no tenen una efectivitat absoluta, és
evident que els plans que s'han portat a terme fins al moment
han estat molt satisfactoris. En Benicarló només han estat tres
els exemplars de palmeres que han causat baixa des de
l'engegada dels tractaments preventius en 2010, la qual cosa
suposa unes pèrdues de només el 0,38% dels exemplars
municipals sobre un parc total de 787 palmeres del gènere
Phoenix. Aquestes xifres són molt inferiors a les baixes que
s'han produït en el parc de palmeres de titularitat privada, que
s'estimen en un 78% al finalitzar la temporada 2014 en el
terme municipal de Benicarló. A pesar dels esforços que
l'Ajuntament està realitzant per a lluitar contra la plaga del
morrut roig des de l'any 2010, complint els plans de tractament
preventiu de forma exhaustiva mitjançant l'aplicació periòdica
de productes fitosanitaris d'acord amb els procediments
establits per les administracions competents, en vistes al
despreniment ocorregut ahir, s'intensificaran els plans de

vigilància i control,  que de per si ja són altament exigents. La
presència de la plaga del morrut roig a Benicarló és molt alta,
vist el grau de captures que s'han produït en els paranys de
monitorització instal·lats en el terme municipal, que van
capturar en només dues setmanes 459 exemplars d'aquest
insecte.

CAU UNA PALMERA AL PORT

text  NATÀLIA�SANZ

Este dilluns passat van començar les activitats d'una
nova edició del programa Esport Escolar, que organitza la
regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló i que
comptarà amb quasi 743 alumnes inscrits a nivell local.
Enguany hi haurà noves activitats, ampliació d'horaris i
de dies i una previsió de més de 3.400 hores d'activitat
física. 

Aquesta temporada, va indicar el regidor de l'àrea Joaquín
Pérez Ollo, “el programa incorpora noves activitats i amplia
horaris i dies, i preveu que durant tot el curs escolar es duran

a terme més de 3.400 hores d'activitat física en els centres
escolars i instal·lacions esportives de Benicarló”.
Paral·lelament a les activitats programades, els alumnes
inscrits en l'Esport Escolar participaran també en les diferents
jornades i competicions organitzades en altres municipis de la
comarca, a través dels anomenats Jocs Esportius Comarcals
Benicarló-Castelló Nord. La Regidoria d'Esports calcula que,
un any més, la participació en aquests jocs estarà al voltant
dels 800/900 inscrits locals, als quals se sumaran uns 200
joves esportistes procedents de tota la comarca. Amb tot, el
programa Esport Escolar i els Jocs Esportius es consoliden
un any més com un referent en la comarca del Baix Maestrat
i a la província.

text i foto VICENT�FERRER

L'Esport Escolar va començar aquest dilluns amb 743 alumnes inscrits

Tres-cents xiquets van
participar diumenge passat en
un torneig de mini Bàsquet
organitzat pel Club Bàsquet
Benicarló, de cara a aconseguir
nous jugadors per a les
categories inferiors de l'entitat.
Jornada molt ben organitzada,
en la qual es van disputar molts
de partits, acabant la mateixa en
un menjar de germanor on es
van asseure els menuts amb els
seus familiars.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Bàsquet Benicarló organitzà diumenge una jornada de mini Basquet
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LOCAL ESPORTS

Diumenge passat els integrants
de l'escola del Club Ciclista
Deportes Balaguer van assistir a
l'acte de clausura de les XXXVII
Escoles de Ciclisme de la
Província, en les quals van
aconseguir tres campionats i tres
subcampionats, tots ells en la
modalitat de carrera. Tot açò
després de 17 reunions en d'altres
punts de la província de Castelló. 

La classificació final dels alumnes
del CC Balaguer va quedar així:

Promeses:
Adrián Herrera, 31é gimcana i

35é carrera.
Miguel Moreno, 34é gimcana  i 28é carrera.
Alexandra Petrescu, 13a gimcana i 10a carrera, 2a fèmina.
Pablo Moreno, 14é gimcana i 6é carrera.

Principiants:
Ferrán Herrera, 21é gimcana i 11e carrera.
Andrés Sanabdón, 10é gimcana i 6é carrera.
Judit Mulet, 6a gimcana i 5a carrera, 1a fèmina.
Serban Petrescu, 7é gimcana i 6é carrera.

Izán Monroig, 4t gimcana i 1r carrera.

Alevins:
Hugo Beser, 14é gimcana i 2n carrera.
Carla Pruñonosa, 15a gimcana i 7a carrera, 1a fèmina.

Infantils:
Francisco Vidal, 18é gimcana i 8e carrera.
Isabel Balaguer, 9a gimcana i 6a carrera, 2a fèmina

text i foto VICENT�FERRER

El Club Ciclista Deportes Balaguer va tancar la temporada amb tres
campionats i tres subcampionats provincials

Setembre ha estat el mes més
càlid des de 1911 en alguns punts
del litoral de la Comunitat
Valenciana, com el de Castelló, i
la pluviometría ha estat normal, a
pesar que hi ha hagut tempestes
29 dels 30 dies i s'han produït el
doble de llamps del normal.
Segons ha informat l'Agència
Estatal de Meteorologia (Aemet),
setembre ha tingut una
temperatura mitja de 22,4 graus,
1,7 graus per sobre del normal, i
en el terme mitjà del territori ha
estat el mes de setembre més
càlid des de l'any 1987. No
obstant això, en observatoris del
litoral ha estat el mes més càlid
de la sèrie, en el de València des
de 1869 i en el de Castelló, des de
1911. 

Segons Aemet, les tres primeres
setmanes del mes de setembre van
ser les més càlides des que hi ha
dades, tant en el terme mitjà del
territori com en observatoris amb
sèries climatològiques llargues,
com són els de les capitals. El dia
més càlid del mes va ser el 2 de
setembre, quan es van superar els
38 graus en l'interior sud de
València (Xalans, amb 39.7, i
Ontinyent, amb 38.2), i en l'interior
nord d'Alacant (Alcoi, 38.4 graus). A
partir del dia 22 va començar a
descendir la temperatura fins al 25,
que va ser el més fresc del mes i
aqueix dia la mínima va baixar fins
a 4.9 graus a Vilafranca (Castelló). 

Pel que fa a les precipitacions,
encara que en 29 dels 30 dies del mes hi ha hagut tempestes,
amb un elevat nombre de llamps (quasi el doble del normal al
setembre), les tempestes han estat generades sense un flux
d'aire marítim en capes baixes que les organitzara. Per això,
sobretot en el litoral, han estat de curta durada i d'extensió
reduïda, encara que al final, al llarg del mes hagen afectat a
tot el territori. Així, la precipitació mitja ha estat de 61,6 litres
per metre quadrat, que és pràcticament igual al valor
climatològic normal (61 k/m2). 

Encara que les precipitacions han estat generals i ha estat
el mes més plujós de l'últim any i mig (des d'abril de 2003), les
pluges han estat deficitàries en el 47 per cent del territori. A

pesar d'aquest dèficit, en la meitat sud d'Alacant ha plogut
més en els deu últims dies de setembre que en la resta de
l'any. Segons Aemet, la causa de les abundants precipitacions
del nord de Castelló (i en menor mesura en la resta de la
Comunitat) ha estat l'elevat nombre de dies de tempesta, atés
que només el dia 11 no va haver cap tempesta en algun punt
del territori encara i la gran quantitat de llamps. Així, la xarxa
de detecció de descàrregues d’Aemet ha registrat en el mes
de setembre més de 25.000 descàrregues procedents de
llamps dins del territori de la Comunitat Valenciana, el que
suposa quasi un 80 % superior a la mitjana climàtica (14.000
descàrregues núvol-terra és el terme mitjà del període 2003-
2012 en el mes de setembre).

text NATÀLIA�SANZ

foto JESÚS�MAESTRO

SETEMBRE, MOLT CÀLID I PLUTJÓS
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El responsable d'Energia d'IU, Adolfo
Barrina, ja va avançar que cada usuari
espanyol de gas haurà d'abonar uns
200 euros. Així, el Govern evita
carregar els 1.350 milions del Castor al
dèficit públic. 

PAGAR ÉS MÉS BARAT QUE
FICAR EN MARXA EL MAGATZEM

El Ministeri d'Indústria va assegurar
que aquesta solució és més barata que
posar en funcionament el magatzem
com estava previst. “L'estalvi a partir de
2017 s'estima en més de 110 milions
d'euros a l'any”, va assegurar Indústria
en un comunicat. Segons el ministeri,
posar en funcionament el dipòsit
costaria 210 milions d'euros anuals. Pagar la compensació
costarà 100 milions d'euros l'any. Enagás va informar que ja
ha acordat amb “diverses entitats financeres” la cessió dels
drets de cobrament, de manera que seran ells els que
avancen el pagament a Escal UGS de la inversió
reconeguda. Per a Enagas, l'operació “tindrà un caràcter
neutre des del punt de vista financer” perquè no computarà
com a deute. 

...O NO. LA PORTA A FICAR-HO EN MARXA SEMPRE
OBERTA

L'acord del Consell de Ministres d'ahir especifica que es
podrà posar fi a la hibernació “si els estudis tècnics ho
aconsellen” o desmantellar l'emmagatzematge “en
condicions segures”. Indústria segueix pendent d'uns
informes encarregats fa mesos a experts de les institucions
nord-americanes MIT i Universitat de Stanford. La diputada
d'IU Marina Albiol va assenyalar en un comunicat que no
haurien de ser els ciutadans els que pagaren, sinó
“Zapatero, Camps, Soria” i tots els quals van autoritzar un
projecte “sense els estudis geològics i mediambientals que
tocava fer”. El projecte es va finançar amb una emissió de
deute (bons) de 1.400 milions que a més va ser protegida
pel banc Europeu d'Inversions (BEI) amb una línia de
tresoreria de 200 milions d'euros. Gràcies a aqueix suport el
projecte va aconseguir una qualificació creditícia més
atractiva per als inversors. La concessionària, per tant,
haurà de retornar la suma de la indemnització als que van
comprar bons per a finançar el projecte. 

LA CULPA, DE ZAPATERO 

El president del PP a Castelló, Javier Moliner, va
assenyalar que “el Govern del Partit Popular tanca un
malson socialista a Castelló que hauríem de pagar tots els
espanyols”, i va culpar de la situació a l'anterior Executiu
socialista. “És moment d'exigir responsabilitats a qui ens han
ficat en aquest embolic i que encara no han donat

explicacions ni demanat disculpes”. Per la seua banda, el
secretari general del PSPV-PSOE a Castelló, Francesc
Colomer, va instar que “el Govern hauria d'apurar al màxim
la seua capacitat de pressió sobre la responsabilitat de qui
ha de pagar”. I va denunciar que l'executiu estatal del PP no
s'haja esforçat “al màxim” en les seues recents gestions
“perquè no afecte a la butxaca dels contribuents”. Amb tot,
Colomer va apuntar que “el positiu d'aquest assumpte és
que no s'engegue el Castor i es tanque definitivament. El
primer és la tranquil·litat de les persones, per sobre del
projecte industrial previst”. 

Per la seua banda, Moliner va insistir que “el Govern del
PSOE va blindar el projecte Castor -igual que les
dessaladores-, i amb unes clàusules totalment excessives
que haurem de pagar tots els espanyols”. Va recordar que el
PP va intentar recórrer-la al Tribunal Constitucional perquè
no seguiren vigents en cas de negligència o dol, però va ser
impossible. “També va batallar per a retallar la quantitat a
retornar. Finalment són 1.350 milions d'euros, una xifra
astronòmica, que suposa tota la inversió en la província de
Castelló des de la democràcia”, va indicar el líder popular.
“Almenys -va ressenyar- el pagament s'ha aconseguit
passar-lo de 10 a 30 anys, perquè la càrrega per als
ciutadans siga menor”.

La crisi del Castor va començar a principis de setembre
de 2013, quan van començar a succeir-se xicotets
terratrèmols en la zona de Vinaròs. Amb la instal·lació,
situada a uns 21 quilòmetres de la costa de Castelló i a dos
quilòmetres de profunditat sota el mar, ja construïda, la
concessionària estava injectant el gas matalàs, un volum
mínim de gas natural que permet que es puga injectar i
posteriorment extraure el gas útil. El 5 de setembre es va
registrar el primer moviment sísmic. I el 24, a les dues de la
matinada, es va produir el primer que van notar els habitants
de poblacions properes. L'endemà passat el Govern va
ordenar el cessament d'activitat. El major sisme va ser un de
magnitud 4,2.

ve de la pàgina anterior

Aquest curs acadèmic ha començat amb força. M'ho he
pres tot molt seriosament i vaig llançat cap a l'excel·lència
acadèmica. Els meus profes em donen ànims, convençuts que
està al meu abast. M'he proposat obtindre una matrícula
d'honor. Fins i tot el porter de la facul es lleva la gorra de plat
quan em veu passar per a saludar-me. Diu que la veterania és
un grau, i que quan ell va entrar a treballar jo ja era dels
estudiants més antics i amb més solera. Hem anat moltes
vegades de farra, i jo li vaig fer lo bateig de foc de la nit
barcelonina. M'està molt agraït. És de Badajoz, i diu que ell vol
votar, que no entén quin concepte de la democràcia tenen a
Madrit. Diu que quan va a Extremadura torna dolent. Que li
diuen insolidari i posen a parir als catalans. I ell els diu que si
no els podeu vore, què vos fa que siguen independents? Jo
l'escolto i veig que té raó, però no li dic allò que pensa la gent
del meu poble. No es creuria el grau d'ignorància que tenim.
Però així ens va, per això som els espanyols més espanyols
de tots els espanyols. La roja ens emociona i ens atrauen les
coses de la meseta. Quan l'extremeny em pregunta, me'n
surto de seguida. Perquè de vegades em fa vergonya dir allò
que pensen al meu poble. Reconec que em va costar anys
comprendre-ho. Però ara ja ho sé. 

Però no em paguen per a escriure de quimeres impossibles
ni per posar a caldo de gatet als meus conciutadans, que són
del millor del món. Més valencians que el Micalet i més
espanyols que el bocatacalamares. 

Avui la meua missió és parlar del partit que es va verificar
dissabte passat al camp de la Torre de Sant Vicent de
l'encantador poble de Benicàssim, que si ho llegim a l'inrevés,
tenim dos activitats per a passar el temps. Jo em quedo amb
la segona. La primera per a qui tinga temps per a perdre, que

no és lo meu cas.
Els nostres van tornar amb un punt, encara que van estar a

punt de portar-ne un parell més. Però no va poder ser. el que
ens interessa és anar sumant setmana rere setmana per tal
d'assolir ben aviat els punts que ens puguen garantir la
permanència, objectiu del nostre modest equip. El resultat va
ser un empat a dos i per dues vegades els nostres es van
posar per davant i els del poble del acuarama ens van empatar
també per dues vegades. El protagonista del partit va ser la
esportivitat que va imperar entre tots dos equips, sense una
mala patada ni jos violent. Amb tot i això, un nefast àrbitre es
va posar les botes i va començar a traure targetes a tort i a
dret. Lo papa diu que tot això serveix per a fer caixa, perquè
per cada targeta que treuen, la federació els posa una multa. I
així van omplint lo sarró de perres i garanteixen la continuïtat
dels estament federatius i tota la seua cohort de gent que viu
a costelles d'aquest esport. En fi, una llàstima perquè a
Marcos Cano li'n van tocar un parell a la rifa que es va muntar
l'àrbitre i no va poder jugar ahir.

Si, perquè quan això sortirà publicat, el nostre estimat CDB
ja haurà jugat el seu partit davant el Borriana. Per més que li
ha insistit al gran director gerent d'aquesta empresa modèlica,
m'ha dit que la crònica la volia, com a molt tard, dimecres pel
matí. Jo li he insistit en la immediatesa del periodisme, i que jo
mateix m'oferia per a fer una crònica d'urgència per tal que els
nostres lectors, a dia d'avui, saberen lo resultat de dijous. No
ha hagut manera. M'he quedat amb les ganes d'anar sopar
amb la meua amiga Loli, vella amiga i excel·lent persona, que
no veia des dels meus primers anys a la facul. Però jo no dic
res. Lo director gerent m'ha dit que per a dimecres a primera
hora, i jo escrivint a corre-cuita un dimarts per la nit pensant
que podria estar gaudint d'una excel·lent companyia. Però tot
siga pel meu futur.

He adjuntat una foto on es pot vore la celebració del segon
gol del CDB marcat per Guillem.

text VICENT T.�PERIS

UN ALTRE PUNT AL SARRÓ
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El Consell de Ministres ha aprovat indemnitzar amb
1.350 milions al propietari del Projecte Castor, l’activitat
del qual s'ha relacionat amb almenys 500 sismes
ocorreguts al setembre de 2013 en aquesta zona. La
instal·lació romandrà “en hibernació”, segons va
anunciar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
També es va aprovar l'extinció de la concessió
d'explotació del magatzem, a la que fins ara era la seua
propietària, Escal UGS (controlada en un 66,7% per
ACS), que havia renunciat el juliol passat. Els 1.350
milions es repercutiran en el rebut del gas durant els
pròxims 30 anys. Marcelino Domingo, alcalde de
Benicarló, ha qualificat la decisió de “fatal, perquè al
final els que ho paguem som els espanyols del carrer. És
a dir, els de sempre”. Domingo ha assegurat que “tot
açò és fruit d'una mal gestió i no tenen perquè pagar-lo
els espanyols”.

ENTRE LA CAUSA I LA CONSEQÜÈNCIA: A PAGAR-HO
ELS USUARIS

La infraestructura continua tancada des que, al setembre
passat, el Govern decidira paralitzar la injecció de gas al
registrar-se terratrèmols de magnitud superior a 4 en l'escala
de Richter. La planta mai va arribar a estar operativa com a
magatzem. La concessionària havia començat al juny a
injectar gas matalàs per a comprovar que funcionava
correctament. Informes oficials van determinar que aqueixa
activitat d'injecció havia afectat a una falla no cartografiada
fins a llavors, que va desencadenar els sismes. El Govern ha
encarregat a Enagás Transporte, la gestora tècnica del
sistema gasista, que administre la instal·lació. Haurà de
realitzar el manteniment i pagar a Escal UGS els 1.350
milions en que s'ha valorat la inversió. Posteriorment, serà el
sistema gasista el que li retorne aquesta quantitat al llarg de
30 anys. És a dir, que la compensació a la concessionària
del Castor serà pagada pels consumidors carregant-se,
durant aquest període, en el rebut del gas. 

text REDACCIÓ

El Consell de Ministres ha aprovat indemnitzar amb 1.350 milions, que
pagarem en el rebut del gas, al propietari del Projecte Castor

El Club Handbol Benicarló ha
començat la temporada amb una
jornada negativa pel que fa a
resultats, atés que sols un equip
del club va aconseguir la victòria.
El sènior femení va perdre en la
seua pista davant l’Altos Hornos
Sagunto per 19-10, en un partit
on el poder físic de les portuàries
va ser determinant. El junior
femení va perdre a Mislata per
38-10; l'infantil masculí va caure
a Altura per 42-25; el cadet
femení es va imposar a Vila-real
per 16-11; i el partit entre cadets
masculins Nules-Benicarló es va
ajornar.

text i foto VICENT�FERRER

Negatiu inici de temporada del Club Handbol Benicarló al sumar només una victòria

La temporada de regates a
Benicarló i Peníscola
conclourà amb la regata
Clubdemar el pròxim 11
d'octubre. La cita està
organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola,
compta amb la col·laboració
del Club Nàutic Costa del
Azahar i amb l'autorització de
la Capitania Marítima de
Castelló i forma part de la Lliga
Clubdemar Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola 2014. 

L'itinerari recorrerà aigües de
Benicarló-Peníscola i comptarà
amb tres classificacions generals,
la del grup A per a vaixells amb
certificat RI-2014 ó 2.013,
classes 0,1 i 2, la del grup B,
resta de vaixells amb certificat RI
i el grup C: Divisió Club i vaixells
sense certificat. 

Les embarcacions participants
podran disposar d'amarrament a
Marina Benicarló des d'una setmana abans a una setmana
després de la regata. D'altra banda, la data límit d'inscripció
acaba el 10 d'octubre de 2014 a les 18:00 hores. 

L'activitat està programada per al dissabte 11 d'octubre
amb una reunió de patrons a les 13.00 hores i l'eixida a les

15.00 hores. A les 20.00 hores es procedirà al lliurament de
trofeus i sorteig de regals entre tots els participants. 

De la mateixa manera, a les 21:30 tindrà lloc el sopar. En
aquest sentit, amb la inscripció es té dret a dos tiquets per al
sopar.

text VICENT�FERRER

Vela: La regata de l’11 d’octubre ficarà punt i final a la Lliga Clubdemar
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Diumenge  es va celebrar en l'esplanada del Port de
Benicarló la VI Demostració Gastronòmica del Peix i
Polp de Llotja. 

Els arrossos van ser els protagonistes d'una jornada
pensada per a promocionar els productes de la llotja de
Benicarló com prèvia a l'inici de les Jornades
Gastronòmiques en els restaurants. L'inici oficial de les
Jornades Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de
Benicarló el van protagonitzar 16 restaurants de Benicarló,
amb la Demostració Gastronòmica, la sisena que se
celebra, per a mostrar al públic algunes de les propostes
que s'inclouen en els menús que serviran a partir d'avui. Els
restauradores van servir autèntiques delícies
gastronòmiques elaborades a força d'arrossos mariners i
receptes amb el peix com a producte principal. En poc més
d'una hora, es van esgotar les 800 racions que s'havien
preparat per a la Demostració Gastronòmica del Peix i Polp
de Llotja que va tenir lloc a l'esplanada del Port de
Benicarló. Durant la demostració també es van repartir
bosses i imants promocionals amb la marca Peix de
Benicarló Fresc de Costa.

JORNADES DEL PEIX I POLP DE LLOTJA
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