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El Club Natació Benicarló retorna, per la porta gran, a
la primera divisió autonòmica, després de l’apoteòsica
victòria aconseguida a la copa autonòmica disputada a
Natzaret (València), aquest darrer cap de setmana 

Els de Benicarló, dirigits per Myriam Martínez, presentaren
un equip molt equilibrat, format per 21 nedadors: Miguel
Piñana, Marcos Fuente, Marc Ávila, Alberto Añó, Carlos
Fuente, Adrián Adell, David Valdearcos, Javier Marzà, David
Curto, Marc Vea, David García, Lucía Piñana, Nerea Sorando,
Irene Sorando, Marta Valdearcos, Carla Fresquet, Clàudia
Barrachina, Ester Segura, Gemma Rillo, Júlia Barrachina i
Gemma Labèrnia.

Començaren fortíssims, sense donar opcions als altres
equips, deixant ben clar que anaven directes a guanyar.
Mantingueren aquest asfixiant ritme, sense descans durant
tota la competició, fins aconseguir, destacadíssims, la victòria
final a la classificació.

L’equip masculí, que presentava, a priori, més dubtes, pel
que fa al seu estat de forma, va superar les expectatives més
optimistes i amb una demostració de lluita i esforç, va
aconseguir moltíssims punts, treballant de valent, des dels
més veterans fins al benjamí David García, de 12 anys, que
debutà a la copa en la dura prova dels 1500 metres. 

Marc Vea ens va dir “ací estic jo” a la prova dels 200 lliures,
aconseguint la mínima nacional i baixant, per primer cop a la
seua carrera, dels 2 minuts (1.59.79 M).

Què dir de l’equip femení, que, probablement, és el més
poderós que ha tingut mai el Club Natació Benicarló. El seu
domini va ser incontestable. Guanyaren amb solvència tots
els relleus disputats i la majoria de les proves individuals.

Els equips de relleus femenins varen fer les millors
marques de la història del club. 

A nivell individual, cal destacar especialment a una
fabulosa Ester Segura que va ratificar la seua mínima
nacional dels 800 lliures i va aconseguir una nova mínima
estatal als 200 lliures (2.14.43 M). També va estar
espectacular la bracista Gemma Labèrnia, que va arrodonir la

seua demostració amb la mínima nacional dels 200 braça
(2.48.91 M).

Els nombrosos aficionats que donaren suport, des de les
grades, a l’equip, s’ho passaren d’allò més bé i estigueren ben
orgullosos d’aquest fantàstic grup de nedadors. 

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
COPA NADAL A LA PLATJA DEL MORRONGO DE

BENICARLÓ, A LES 12 H,  DIUMENGE 28 DESEMBRE 2014

text CNB

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ, CAMPIÓ DE LA COPA AUTONÒMICA
DE SEGONA DIVISIÓ A VALÈNCIA
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L'Ajuntament de Benicarló ha estat condemnat a
abonar 77.780 euros a la mercantil Vibresa SL. En el seu
moment el consistori no va iniciar el procediment
d’apremi perquè l'empresa urbanitzadora cobrara les
quotes d'urbanització del PAI situat entre l'avinguda
Papa Luna i el carrer Peníscola, que estava sent executat
per les empreses Abuc i promocions, SL, Llar 3 i Delta
Cases.

D’aquesta manera el consistori haurà de plantar cara a la
seua responsabilitat patrimonial per no haver iniciat el
procediment de constrenyiment per al cobrament de les
mateixes, així com a l'incompliment de terminis i absència de
diligències d'impuls de procediments de constrenyiment. La
urbanitzadora, a més d'aquesta reclamació, també té al seu
favor una sentència del jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de Castelló, del passat 30 de juny, que reconeix el
seu dret a conèixer la identitat de la persona o autoritat
responsable de la tramitació del procediment de
constrenyiment, els motius pels quals no es van realitzar els
manaments d'embargament dins del procediment de
constrenyiment i les raons per les quals no s'ha fet efectiu
l'aval bancari que garantia alguna de les quotes
d'urbanització. Aquestes peticions, de moment, no han tingut
resposta. La notícia es coneixia durant l'últim plenari celebrat
en el consistori, quan es va desestimar l'al·legació
presentada per l'empresa urbanitzadora a una modificació
pressupostària en la qual no es consignava partida
econòmica per a pagar-li.

L'edil d'Hisenda, José María Serrano, va anunciar que
“els diners ja s'ha tret del pressupost de 2014” i dijous passat
al matí es va fer una “transferència de crèdit” procedent del

capítol 1 per a poder pagar aqueixa indemnització. Ara serà
el departament de Tresoreria el que, una vegada consignats
els diners, ordene el pagament, el procediment del qual
durarà aproximadament 46 dies. Serrano va detallar que les
tres empreses moroses “estan en període executiu des de fa
temps. Hem sol·licitat fins el registre mercantil de Madrid si
aquestes empreses tenen propietats en la resta d'Espanya”.
L'explicació de Serrano no va satisfer als membres de
l'oposició. En el cas de la portaveu del grup municipal
socialista, Xaro Miralles, va lamentar que el consistori no
cobrara les quotes en el seu moment i emprenguera
mecanismes com les providències de constrenyiment. “El
més greu és que ara ho haurien de pagar tots els ciutadans
de Benicarló i desconeixem quan l'ajuntament podrà cobrar
les quotes d'urbanització d'aqueixes empreses moroses. Ara
l'empresari és insolvent, no obstant això, en el seu moment
en l'acta figurava que tenia unes finques a les quals se li
haguera pogut tirar mà, cosa que no s'ha fet”, va recordar
Miralles. “Són quotes d'urbanització que ha de cobrar un
particular, i a nosaltres ens preocupa com cobrarà
l'ajuntament. No es van cobrar per no fer les coses quan
s'havien de fer”, va sostenir la portaveu socialista. A més,
“casos com aquest, tenim el d’Odemira, on d'uns terrenys
que valien 360.000 euros es van acabar pagant milió i mig.
Es tracta d'una mala gestió de l'ajuntament en matèria
urbanística”, va lamentar. Per la seua banda, l'edil de
Compromís, Joan Manuel Ferrer, va criticar que en el seu
moment no haguera executat l'aval de BBVA que garantia el
pagament dels deutors d'aquest PAI i es preguntava per què
“no s'ha donat resposta a la sol·licitud d'execució del passat
3 d'octubre”. De la mateixa manera, va lamentar la demora
en el pagament a l'empresa urbanitzadora, una empresa
local per a la que deixar de percebre aqueixos 77.000 euros
suposa que la deixen “amb l'aigua al coll”. 

text REDACCIÓ

Més ficades de pota urbanísticopopulars
L’Ajuntament condemnat a pagar vora 80.000 euros

Divendres 19 de desembre la Penya Setrill esdevenia
cau poètic per acollir càlidament i entranyable a Tríptic i el
seu espectacle Paraula i Música.

Amb el local ple de socis i gent que es va apropar per tal de
gaudir de les petites i grans històries del grup, l’acte se
iniciava amb una intervenció del president de l’entitat, José
Luis Guzmán, que a través d’un aproximació als integrants del
grup, donava pas al recital, una acció plena de prosa poètica,
poesia pura i textos que amalgamen els registres variats i
diversos de les veus de Patrici Gil i Alícia Coscollano, tot
temperat per la guitarra i la sensibilitat d’Enrique Cornelles. El
bon tarannà de la gent de la Penya va aconseguir revestir de
familiaritat l’esdeveniment cultural, que va estar carregat de
ironia, crítica, dolçor, profunditat emocional i contundència.
Cal destacar l’aportació musical de Miguel Maura, que va
atorgar-li el punt vital arrelat a la terra amb la seua
interpretació de La Muixeranga al text d’Alícia: ‘Bledes’.

Alguns dels moments àlgids de la travessia de la tarda van
transcórrer durant la lectura de Setge, Clergues o La Pastora
per part de Patrici, i de De sobte ja no hi eres, Cambalache o
La Por, per part d’Alícia. En aquesta ocasió, a més, es va
introduir un intercanvi: Alícia va llegir el poema Espardenyes,
de Patrici; i Patrici el poema Bèstia ferida, d’Alícia. L’acció
poètica va finalitzar amb el solo de guitarra de Cornelles
arribant a bon port. El públic assistent  poc després,
acomiadava a Tríptic posant-se dempeus i oferint un llarg
aplaudiment que els components del grup poètic van rebre
des de l’escenari.  

text REDACCIÓ

Penya Setrill: entranyable acollida a Tríptic
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El Benicarló va jugar l'últim partit de l'any a casa contra
el Torreblanca i, molt, però que molt injustament, va ser
derrotat per un 1 gol a 2. 

Ens convenia guanyar perquè, amb dades a la mà,
haguérem pogut deixar definitivament un rival directe enfonsat
del tot. Abans del matx nosaltres teníem dèsset punts i ells
onze; si guanyàvem ens posàvem amb vint i ja obríem una
bretxa que es diu profunda i potser insalvable. Però na ser així.
No sé ben bé com, als deu minuts en van marcar un gol i els
nostres no van saber reaccionar. Amb el marcador a favor, els
torreblanquins van fer tota una exhibició de males arts.
Llençaven les pilotes al avia del tren en cada rebuig, queien
morts durant un parell de minuts cada vegada quan sentin de
prop no ja les botes sinó l'alé d'algun defensa nostre. Antifutbol
total adobat amb una manca d'esportivitat esfereïdora. Allò
que, per exemple els nostres llençaven la pilota fora quan ells
en tenien algun d'estés sobre la gespa i ells que la tornaven
ben lluny tot fotent-se'n dels xiulets del públic i de les queixes
dels jugadors d'ací. El CDB no va xutar massa vegades entre
entre els tres pals durant tota la prima part; no en va xutar ni
una, vaja. Sort que feia una tarde amb un temps agradable i el
solet que em pegava als ulls em va permetre més d'un instant
de relax intens. No, no estic parlant de la Margot, que se'n va
anar amb el papa a comprar guarniments nadalencs per a
l'arbre. La mama es va disgustar una mica perquè a casa
sempre hem sigut més de fer el betlem. En moltes ocasions en
el sentit literal de la paraula. 

A la segona part, vam sortir disposats no ja a empatar el
partit sinó a guanyar-lo. Atac i gol continu. Tira, tira i tira, amunt
tots. Però, com ens passa de vegades als desgraciats, els
forasters van fer una lleugera aproximació a porta i un defensa
nostre -no vaig distingir qui- no se li va acudir res més que
tocar la pilota amb una mà. Penal i zero a dos. No ens vam
enfonsar ni desmotivar. Ans al contrari, esperonats sobretot
per la jovenalla del GR21, vam tornar a posar setge a la
porteria forastera. I va passar una cosa curiosa. Els nostres
van llençar la pilota fora de banda, els torreblanquins es van
fer el ronso per perdre temps, va anar un dels nostres, va
sacar, l'àrbitre va deixar continuar la jugada i, nyas, golasso de
Marcos Cano que li la va colar per baix cama al diminut porter
foraster. Quina rissa més grossa. Tots aquells encerclant
l'àrbitre i volent-se'l menjar i els d'ací amb presses per

reprendre el joc. I vam seguir i vam seguir. I aquells que
queien i feien faltes i es mascava la tangana. A punt vam estar
de marcar tres o quatre vegades, però la mala sort i la mala
punteria, no ens ho van permetre. En una entrada terrorífica,
criminal gairebé, l'àrbitre es va vore obligat a expulsar un
jugador del Torreblanca. Ni amb deu. Faltant uns sis o set
minuts, un altre desmai; un defensa es d'ells, dels dolents, va
quedar estés a la vora de la ratlla de banda. Dels brams que
pegava diràs que es moria. Va entrar el massatgista a pas lent,
va arribar al lloc del fet i va començar a fer relacions públiques,
Layo Burriel es va posar nerviós i agarrant per les aixelles el
moribund el va treure fora del camp, el moribund, morint-se,
morint-se, a redolons va tornar a ficar-se sobre el terreny de
joc, cabrejada general i l'àrbitre, que no sabia què fer, va
acabar per mostrar-li targeta roja al nostre aguerrit
migcampista. Estic segur que és perquè Layo és hypster i hi
ha gent que els té mania amb la barba, la cueta topo, els
tatuatges i en general aquesta estètica que óna personalitat. 

Tot plegat es va acabar al minut noranta-sis, però s'hauria
d'haver acabat, com a mínim i ho dic ben seriosament, al minut
cent cinc. Si el partit s'arriba a allargar el temps que tocava, no
és que els guanyem, no, és que se'n van cap a casa amb una
cofa de gols. 

No passa res. Lluitarem fins que caldrà i estic segur que el
Torreblanca estarà per baix de nosaltres al final de la
temporada. No vull acabar sense fe un mínim esment a la
olorosa situació per la qual està passant el Vinaròs Club de
Futbol. Hi ha qui diu que després de festes no tornaran a jugar.
Quina llàstima, perquè voldria no ja que jugaren la promoció
sinó que fins i tot pujaren a tercera divisió. Les coses com més
amunt pugen...

text VICENT T.�PERIS

MOLT MAL RESULTAT La dimissió de la regidora 
Sarah Vallés porta cua

Aquesta setmana passada també ens
deixava les conseqüències de la
dimissió de Sarah Vallés com regidora
de l'ajuntament de Benicarló.

Així, José Joaquín Pérez Ollo passa a
ocupar el lloc de primer tinent d'alcalde. Per
la seua banda Rocío Martínez assumeix de
moment la resta de les competències que
Vallés tenia com regidora: l'àrea de
Benestar Social, Participació Ciutadana i
Sanitat, la presidència de l'Organisme Autònom de Centres
Especialitzats (OACSE) i la direcció de l'Oficina Municipal de
Normalització Lingüística. Pel que fa al nou regidor, els
següents en la llista electoral són Laura Bellés Roca, Mamen
Iruretagoyena Fernández, Rafael Delshorts Lisón i Domingo
Cerdà Marzá. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es
va mostrar d'acord amb la decisió presa per la seua primera
Tinent d'Alcalde. “Després de diverses reunions
mantingudes, Sarah ha fet el correcte i això es d’agrair. Ha
fet el que havia de fer”, va detallar. Domingo no va amagar
que la relació amb Vallés, arran dels últims esdeveniments
va estar molt tibant durant les últimes setmanes. Cal
recordar que el decret d'enderrocament de l'habitatge va ser
signat i ficat en coneixement de l'afectat fa aproximadament
un mes, malgrat que des del 2011 es coneixia la sentència. 

LA VISIÓ DEL PSPV 
La notícia de la dimissió de la primera tinent d'alcalde de

Benicarló, Sarah Vallés, no ha deixat indiferent ningú. La
regidora va al·legar “una situació personal complicada” en la
carta que va dirigir als mitjans de comunicació explicant els
motius de la seua renúncia. En Benicarló, ningú dubta que la
gota que haja pogut vesar el got, de la qual ella qualifica com
“una legislatura difícil”, ha estat l'enderrocament del xalet del
seu oncle, realitzat per l'ajuntament de Benicarló. en
compliment d'una sentència judicial. Xaro Miralles, portaveu
del grup municipal socialista, va assegurar que la dimissió
de Vallés “obri una crisi dins del govern municipal”. La
popular ostentava els càrrecs de primera tinent d'alcalde,
regidora de Benestar Social, Participació Ciutadana i
Sanitat, a més de presidir l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats. De fet, quan l'alcalde estava de
vacances era ella qui assumia la vara de comandament en
la ciutat. Miralles va assegurar que “no era una regidora
qualsevol. Tenia dedicació exclusiva i era la segona en el
govern municipal. Gestionava l’OACSE, que fins i tot té
pressupost propi”. La socialista va recordar que l'àrea de
Benestar Social “és molt important a Benicarló”. És per això
que no va dubtar a afirmar que “aquesta dimissió obri una
crisi dins del govern municipal, provocada pel fet que
aquesta setmana hi ha hagut l'enderrocament d'una
construcció il·legal”. La socialista va puntualitzar que Vallés
“s'ha vist obligada a dimitir per discrepàncies. L'ajuntament
ha executat una sentència i ella ha discrepat d'aquesta
decisió, no pot donar suport una il·legalitat”. Miralles a més

culpabilitzà el Partit Popular de les
irregularitats urbanístiques que han
proliferat per tot el terme municipal de
Benicarló. “Aquest enderrocament ha estat
conseqüència de tota la política urbanística
que duu l'ajuntament de Benicarló des de fa
moltíssims anys. El PP governa ací des de
l'any 91. I s'ha donat l'esquena a aquestes
il·legalitats, de manera que ara ens hem
trobat que el responsable de tot aquest
desastre és el PP”. Miralles va recordar que
el nou Pla General d'Ordenació Urbana fa
deu anys que s'està tramitant i el PP no ha
estat capaç d'aprovar-lo”. En aquest sentit,

va assegurar que “no sabem què passarà quan s'aprove i
s'hàgen d'ordenar aquestes zones, perquè el conflicte és
greu. Els veïns que disposen de terrenys i no han construït
tenen un perjudici davant els que si que han construït”. Els
temes urbanístics, no obstant això, no són els únics que han
alçat butllofes entre l'equip de govern i Sarah Vallés. Les
seues contínues reclamacions i reivindicacions perquè l'àrea
de Benestar Social gaudira de major disponibilitat
econòmica han provocat diversos cops verbals amb els seus
companys de banqueta popular. Els deutes del Consell, que
va tenir problemes per a abonar les subvencions que devia
a diversos centres socials, també van alçar butllofes en la
gestió de Vallés, que s'ha revelat com una de les més
reivindicatives dels populars. Vallés, segons va anunciar, es
reincorporarà a la seua plaça de funcionària en un dels
centres socials de Benicarló, que va deixar apartat quan es
va embarcar en l'aventura política. 

I LA VERSIÓ DEL REGIDOR D’URBANISME
Com era d'esperar, les xarxes socials i les veus de carrer

han fet les seues pròpies interpretacions sobre la dimissió de
Vallés i l'enderrocament de l'habitatge del seu oncle. No
totes són encertades ni verídiques. Així, el regidor
d'Urbanisme, Pedro López, eixia al pas de les acusacions
abocades contra l'equip de govern per a recordar que “els
mil cinc-cents expedients oberts en l'ajuntament són de
regularització de la legalitat urbanística, que poden ser una
barbacoa o una tanca”. López reconeixia que “els nervis
estan a flor de pell”, encara que va discrepar de la versió de
la portaveu socialista i va sostenir que “açò ha provocat una
cohesió molt forta en el grup municipal, perquè la sentència
estava molt clara i és contundent”. López va discrepar de la
versió que assegura que l'aprovació del PGOU haguera
salvat l'habitatge perquè “la sentència és del 2011 i llavors
tampoc estava fet el PGOU”. De fet, en els informes que va
redactar el consistori, a requeriment del jutjat, es reflecteix
que “el PGOU diu és que la zona és sòl no urbanitzable,
malgrat estar molt consolidada d'habitatges”. El regidor
d'Urbanisme va lamentar que “les crítiques cap a mi han
estat molt dures, s'ha intentat estigmatitzar a l'ajuntament en
aquest tema. Som els garants de portar endavant qualsevol
tipus de sentència i així ha estat. No hem pogut obviar-la i en
possessió de les nostres competències i obligacions hem
hagut d’enderrocar l'habitatge”, va concloure.
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LOCAL ESPORTS

Aquest diumenge es va disputar el XXXIV Cross Ciutat
de Benicarló, organitzat pel Club d'Atletisme Baix
Maestrat, amb la participació de 352 atletes de les tres
províncies de la Comunitat Valenciana. L'eixida i meta van
estar instal·lades a l'Estadi d'Atletisme de la Partida Povet
i el bon temps va animar a molts afeccionats a presenciar
les diferents proves, que van donar inici a les 10 del matí
i finalitzaven abans de les 14.00.

Eric Peñalver, del Playas de Castellón es va imposar en la
prova regna, mentre que Raquel Landín del Pielagos València
ho va fer en categoria femenina. Tots dos ho van fer amb total
autoritat pel que fa als segons classificats, després de recórrer
tots dos un circuit mixt, amb carrers sobre herba, tartán i terra,
amb diversos paranys en el mateix.

L'atleta del Playas de Castellón va prendre l'eixida amb
tranquil·litat, ficat en el grup de cap, com si fóra tapat, atès que
van ser altres atletes els que van anar donant canvis de ritme
per a anar efectuant una selecció natural durant les tres
primeres voltes al circuit. A meitat de la quarta volta Peñalver
va pegar una forta estirada que va sorprendre a la mitja
dotzena d'atletes que seguien en carrera que, quan van
intentar respondre, es van adonar que els havia tret 20 metres
d'avantatge, per la qual cosa l'última volta la va fer en solitari,
com els grans campions, i més tenint en compte que encara
és promesa i va batre als sèniors.

En la carrera femenina Landín va guanyar encara amb
major diferència, ja que va trencar la carrera després de
diverses estirades, quan va voler, però donant molt bones
sensacions l'atleta promeses del Playas Mar Ureña.

text i foto VICENT FERRER

Cross: Eric Peñalver del Playas de Castellón i Raquel Landín del Pielagos València,
guanyadors del XXXIV Cross Ciutat de Benicarló

Benicarló celebra el Nadal instal·lant 18 pessebres en
la ciutat. Associacions, entitats i particulars obrin les
seues cases per a compartir la màgia dels Naixements
amb la resta de la ciutat. 

El consistori s'encarrega d'editar els fullets en els quals se
senyalitzen els emplaçaments belemnístics. I els ciutadans,
recorren durant els dies de festa la ruta dels naixements. Es
tracta d'una tradició molt arrelada a la ciutat, fomentada a
través de l'Associació Belemnística del Baix Maestrat i la
regidoria de Festes. Aquests últims organitzen la ruta oficial,
en la qual formen part els representants municipals, Reina de
les Festes i Cort d'Honor, a més de diverses entitats del
municipi. Però a més, diverses associacions organitzen pel
seu compte la ‘volta als Betlems’ que plena la ciutat per les
vesprades de música i balls. Enguany va obrir el foc el curs de
cants tradicionals i balls de bureo de l’Ateneu Benicarló.
Acompanyats d'instruments tradicionals i interpretant nadales
recuperades de la tradició benicarlanda, van recórrer els
emplaçaments. No van faltar les tradicionals pastes i la
mistela per a calfar la gola dels cantaors. Molts són els
ciutadans particulars que s'uneixen a aquests peculiar volta
pels pesebres de la ciutat en aquests dies de festa. Però a
més, el Nadal benicarlando serà enguany més solidàri que en
altres ocasions. La Regidoria d'Educació, Creu Roja i la
Coordinadora de Penyes han realitzat pels col·legis de la
ciutat la recollida solidària de joguets. Aquest és el quart any
que la Regidoria d'Educació organitza la campanya de
recollida solidària de joguets, una iniciativa que els anys
anteriors ha tingut un important èxit de participació. A més, la
Regidoria de Benestar Social ha organitzat, amb la
col·laboració de diferents entitats locals, diversos actes que
serviran per a arreplegar productes de primera necessitat. Un
d'ells, igual que es va fer l'any passat amb motiu de la
tradicional carrera de Sant Silvestre de Benicarló, els
participants aportaran productes no peribles que després es
repartiran entre col·lectius en risc d'exclusió social.

La pastisseria Petit Four guanya el XX Concurs
d'Aparadors de Nadal

El jurat del Concurs d'Aparadors de Nadal ha concedit a la
pastisseria Petit Four, el primer premi de la vintena edició.
L'Òptica Benavent, la botiga d'esports Triat Esport i la
Perruqueria Cristina han estat reconeguts amb la resta de
premis. Del total de 20 establiments comercials que han
participat en el Concurs d'Aparadors de Nadal, el jurat
qualificador ha decidit atorgar el primer premi a la pastisseria
Petit Four, un clàssic entre els premiats d'aquest concurs al
llarg dels vint anys que fa que s'organitza. El jurat ha valorat
especialment la utilització de materials propis de l'establiment
per a l'elaboració de l'aparador. En aquest cas, l'aparador
estava confeccionat íntegrament amb xocolate. El guanyador
del segon premi ha estat l'Òptica Benavent, mentre que el
premi a l'originalitat l'han concedit a la botiga de roba i
complements esportius Triat Esport, que ja va aconseguir
aquest mateix guardó l'any passat. Finalment, el premi del
públic, ha estat per a Perruqueria Cristina, que ha aconseguit
fins a 307 «M'agrada» a Facebook. El segon classificat en
aquesta categoria ha estat l'establiment Mercería Sheimar i el
tercer Cor de Festa.

text i foto NATÀLIA�SANZ

NADAL DE BETLEMS I SOLIDARI
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El fiscal en cap de la província de Castelló, Francisco
Sanahuja Paulo, s'ha declarat incompetent per a
investigar l'eventual responsabilitat del Govern de
Mariano Rajoy en el tema del magatzem submarí de gas
Castor, i en concret, en la indemnització abonada pel seu
tancament, que va a costar als espanyols 1.350 milions
d'euros (sense incloure els interessos) que pagaran en els
pròxims 30 anys els consumidors de gas a la seua
promotora, Escal UGS, controlada per la constructora
ACS. Sanahuja diu que no hi ha "indici algun d'infracció
penal" i afig que la qüestió excedeix l'àmbit territorial
d'aqueixa fiscalia. 

El 24 d'octubre, Víctor Tormo, diputat de Esquerra Unida
del País Valenciá (EUPV), va registrar un escrit en la Fiscalia
de Castelló, en el marc de les diligències prèvies que instruïa
sobre el cas, en el qual es feia ressò d’una informació
publicada tres dies abans pel diari local Llevant, segons la
qual, el Govern central va ampliar en 2012 "el blindatge de la
clàusula de renúncia i indemnització a la concessionària del
projecte". "Sense aquesta ampliació, el dret de renúncia
hauria expirat al maig de 2013 i Escal UGS no hauria pogut

reclamar la indemnització en els termes actuals", assenyalava
aqueix escrit. En la seua escarida resposta, remesa tot just
onze dies després, Sanahuja assenyala que no resulta "indici
algun d'infracció penal del relatat pel sr. Tormo. A més resulta
prou improbable que qualsevol decisió del Consell de
Ministres de l'Estat haja estat adoptada i signada en l'àmbit
territorial d'aquesta Fiscalia Provincial de Castelló. En
conseqüència procedeix l'arxiu del present Expedient
Governatiu". 

La infraestructura, que va ser impulsada pel govern de José
Luis Rodríguez Zapatero, és un exemple de llibre de
socialització de les pèrdues d'una empresa privada, ACS, a
càrrec del contribuent. La clau de la pressa que es va donar el
Govern per a indemnitzar a la constructora que presideix
Florentino Pérez radica que un dels principals creditors de la
infraestructura era el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que
tenia 500 milions d'euros compromesos en el projecte a través
d'una emissió de bons. Aqueixa emissió es va portar a terme
al juliol de 2013, tot just un mes abans dels primers
terratrèmols que van precipitar el tancament de Castor, situat
sobre una falla tectònica enfront de les costes de Vinaròs .
Segons l’OCU, el tancament de Castor costarà a tots els
consumidors espanyols la friolera de 4.731 milions d'euros, si
se sumen els interessos als 1.350 milions d'indemnització ja
abonats a la seua promotora, i que ha avançat la banca

RAJOY, INNOCENT EN EL CAS DEL CASTOR

text NATÀLIA�SANZ

La casa tradicional de Santa Cándida, l'Edifici Gòtic, el
Mucbe i la Tourist Info de Benicarló ampliaran els seus
horaris de visita gràcies a la contractació de 7 persones a
través del Pla d'Ocupació Conjunta de les
Administracions Públiques. 

A més, altra persona realitzarà tasques de suport a l'àrea
de Promoció Econòmica. L'Ajuntament ha rebut una
subvenció de 54.265 euros, dels quals el consistori farà una
aportació de 18.088 euros. Així, els contractats es distribuiran
entre les àrees de Turisme, Cultura i Promoció Econòmica
amb un contracte de quatre mesos de durada. De cara a les
pròximes festes de Nadal, i també amb vista a la festivitat de
Sant Antoni, la Festa de la Carxofa i les Falles 2015, l'oferta
cultural es veurà ampliada en la ciutat. L'Àrea de Cultura ha
assumit la contractació de sis persones, que reforçaran el
servei que s'ofereix actualment de promoció i difusió del
patrimoni cultural de Benicarló i permetran que es puguen
obrir tots els caps de setmana els edificis culturals al mateix
temps que donaran un major servei de visites guiades i tallers
didàctics per a escolars. 

Així, la casa tradicional del carrer de Santa Cándida obrirà
els divendres, dissabtes i diumenges de 10.30 a 13.30 hores i
de 17.00 a 20.00 hores. L'Edifici Gòtic obrirà de dimarts a
diumenge de 10.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.00 hores. El

Mucbe podrà continuar amb el seu horari habitual, que és de
dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00
hores, dissabtes de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00
hores i diumenges de 10.30 a 13.30 hores. La Tourist Info, per
la seua banda, també podrà oferir un major servei, sobretot
durant els caps de setmana i festius. Respecte a les visites
guiades, les persones interessades haurien de fer reserva
prèvia al Mucbe i podran visitar tant el poblat ibero de l'El Puig
de la Nau menge fer la ruta del patrimoni històric de Benicarló
pels carrers del nucli antic de la ciutat. L'altra persona
contractada estarà destinada a l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AEDL), on realitzarà tasques de
suport a l'àrea i un projecte de prospecció empresarial i
comercial. El Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions
Públiques preveu la contractació per part de l'Ajuntament de
persones aturades per a l'execució d'obres o serveis d'interès
general o social.

BENICARLÓ CONTRACTA VUIT ATURATS 
PER A LA SEUA OFERTA CULTURAL 

text NATÀLIA�SANZ

ESPORTS

Ciclo-cross.

Doble competició el passat cap de  setmana dels
corredores del Club Ciclista Deportes Balaguer

Doble cap de setmana per als corredors del Club Ciclista
Deportes Balaguer de Benicarló disputant dues proves de
ciclocròs. El dissabte a Vilanova de Castelló, en un circuit ple
de clots i incòmode, amb una zona bruta per la brossa que
van tallar, s’imposava José Julián, en la categoria de màster
50, demostrant haver deixat arrere els problemes físics que
arrossegava. D’altra banda Isabel feia tercera en cadets
fèmines. El diumenge, a Mislata, amb més participació,
novament José Julián s'imposava i deixava clar que està
arribant bé als dos objectius de la temporada: el Campionat
Autonòmic i el Campionat d'Espanya, que són les proves que
queden. Aquesta vegada també estava Mar López que feia
tercera en fèmines junior, el mateix que Isabel que aconseguia
de nou el tercer en fèmines cadets. El diumenge 28 a Carlet
es disputarà el Campionat Autonòmic i el 10-11 de gener el
Campionat d'Espanya a Gijón, per al qual José Julián
Balaguer està seleccionat per la Federació Valenciana.

Bàsquet.

Les juniors benicarlandas, malgrat jugar un bon partit,
no van poder davant el líder, el Port de Sagunt

Bon partit el presenciat el diumenge a les 12.30, an la pista
central del Pavelló Municipal, entre l'equip junior del CB
Benicarló i les del Port de Sagunt, que segueix com a líder de
la classificació. Les benicarlandes ho van donar tot per a
intentar aconseguir donar la sorpresa, però les visitants van
saber tancar millor la zona i van acabar guanyant per deu
punts, 58-48.

Handbol.

Amplia victoria del Handbol Benicarló davant
l’Almassora BM

El passat diumenge al migdia es va disputar, a la pista
annexa del Pavelló Municipal de Benicarló, el partit
corresponent a la Primera Divisió Autonòmica, entre l'Handbol
Benicarló i Almassora BM. Després d'uns primers compassos
d'igualtat, prompte el marcador es va decantar per als
jugadors benicarlandos, que van acabar guanyant per un
contundent 37-16.

text i fotos VICENT�FERRER

CICLO CROSS, BÀSQUET I HANDBOL
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Ara que estem immersos en el cicle de Nadal és, sens
dubte, un bon moment per a recuperar records ,
referències, retalls de Nadals passats. Avui us regalo la
lletra d’una Nadala ben especial, aquella que va publicar
Pau Riba l’any 1970 en el seu disc de referència, potser
n’hauríem de dir de culte, que va anomenar Dioptria.
Senzillament esplèndida. Aneu corrent al YouTube per
escoltar  la cançó. De moment, aquí teniu la lletra de
D’una nit, d’un matí de Nadal.

1ª PART: LA NIT

Llum als carrers, de colors,
campanetes i estrelles,
cançons i nadales que s'emporta el vent
pels racons dels carrers plens de gent.
Lluminosa nit de Nadal!

Panderetes, simbombes,
trompetes de festa, barrets de paper,
grans bigotis postissos, disfresses
i gresca guitarra i timbal.
La joiosa nit de Nadal!

Amb el pas vacil·lant, la trompeta a la boca
i l'ampolla a la mà, de conyac, tot tocant,
tot bevent, caminant solitari i vaiver
per les Rambles avall.
La serena nit de Nadal!

I heus aquí la baralla!
La dona que enmig del carrer vol que torni
a la casa el marit i no es gasti els diners
convidant embriac els companys a xampany.
L'amigable nit de Nadal!

I heus aquí les riuades de gent que només
perquè avui és Nadal s'han llançat al carrer
disfressats, fent soroll i cantant i cridant,
i els petits com els grans.
És la plàcida nit de Nadal;

I heus aquí com les meuques guarnides de festa
quan entren i surten, avui més que mai,
de les habitacions van cantant,
les cançons del Sud de Nadal!

I del que era la Fira de Santa Llúcia,
les branques d'avet i de grèvol i els trossos de pi,
ara en resta sols una foguera
a sota de la catedral.
És la santa nit de Nadal!

Una cega velleta s'hi acosta i s'adorm
i una dona gitana hi apropa la cara i les mans
dels seus fills que gemeguen
de fred i de gana
en la clara nit de Nadal!

Mentre el fum se'n va ple de guspires
i mentre un caixó vell s'enfonsa en el foc,
grups de gent que han anat a l'església
se'n van cap a prendre torrons i xampany.
Són poquets que ja tornen de la missa del gall.
Aquesta és la nit de Nadal!

2ª PART: EL MATÍ

Tímid, sortirà el sol
i el gall ja haurà cantat durant la missa
d'ahir a mitjanit
quan els infants i els vells dormien.
potser, si hi ha sort,
l'acollirà un tapís blanc de neu festiva
que la gent gran, ahir,
sentí com queia lenta en volves molt petites.

Sortirà el sol, silent,
i buscarà els forats de les persianes
i els ulls adormits
que s'han tancat de matinada
ulls morts de la gent
que s'han passat la nit de 'tasca' en 'tasca'
els buscarà en el llit
i els homes es regiraran tibant les mantes.

Despertarà el Nadal
però els homes no podran alçar la testa
tothom, dut pel son,
ignorarà que sense pressa,
tot sol, un bon jai
se'n va petjant la neu blanca vers l'església
i no sabran, tampoc,
que el bon Nadal s'espera ha temps a la finestra.

Qui sap si algun infant
s'aixecarà i veurà les cases blanques
i amb crits, molt content,
ho anunciarà als germans i als pares
«hi ha neu!» —cridarà
i els germanets correran a la terrassa
mentre que els grans, també,
per fê'l callar voldran tirar-li una sabata.

Potser tots els infants
sortiran gairebé sense vestir-se
allà on la neu
serà més blanca i més bonica

Una Nadala especial

text JOAN�HERAS

Fronteres

LOCAL

Els alumnes d'Infantil del
CEIP Ródenas vam rebre la
visita dels patges de Ses
Majestats els Reis Mags
d'Orient. Vestits de pastorets i
pastoretes vam anar amb les
mestres i els familiars que ens
van acompanyar a entregar-los
la carta i cantar una Nadala. A
canvi, els emissaris dels Reis
ens van donar xuxes i la
promesa que si ens hem portat
bé ens duran almenys algun
dels regals que els hem
demanat. Bon Nadal!

text CPR

Els patges visiten el cole del CP Ródenas
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què amenaça la façana.

Divisió de la matèria
És curiós, però açò de Podemos,

almenys a nivell de poble, sembla
que se n’ha anat una mica de mare.
Segons sembla, hi ha diversos
Podemos circulant per ací que es
disputen la paternitat de la criatura.
Així, es va enviar als mitjans de
comunicació una nota parlant de la
8a assemblea que la signava un
Podemos que no era el Podemos
que tocava i que va enviar una altra
nota desmentint la primera nota
enviada pels Podemos que no són
de Podemos segons els Podemos
del desmentit. Osti, tu, quin embolic!
A veure si ens aclarim perquè no ho
entenem del tot. Doncs, resulta que
ara tenim un Podemos original que
diu desconèixer el Podemos
suplantador que demana que el
primer es retracte. I ara ni nosaltres
sabem qui són uns i qui són els
altres, i entre ells... tampoc. Però no
penseu que açò nomes passa ací,
no. A d’altres pobles sembla ser que
també està passant el mateix i, si
no, mireu el que passa amb Podem
Reus, que sembla que també està
duplicat. La conversa twittera que es
porten és tan flipant com la nota dels
d’ací dient que no són el que eren.
O s'apunten uns i altres a la cabra
guanyadora o tenen infiltrats de les
cabres perdedores que miren de
boicotejar-los el tram final de la

cursa. Això deu passar quan en un
partit (?) desapareixen els carnets
de tota la vida i només val el
certificat digital. Ja sabíem que
l'esquerra, a diferència de la dreta,
era infinitament divisible... però açò

ja és massa! I la cosa sembla que
no acaba ací, no. Ara ja van saco i
es tracten, entre ells, desqualificant-
se. Llàstima, molts, ens temem, que
açò pot acabar... com Camot. Ja ho
sabeu, no? Amb els...

ve de la pàgina anterior

i el fred que farà
no el sentiran quan veuran que la joguina
serveix per fer combats
fins que s'aixeca el pare, l'àvia o es trenca un vidre.

Uns ninots fets de neu
escoltaran la veu de les campanes
que molt de matí
criden a missa les criades
que amb fred, potser amb vent,
caminaran arrambades a les cases
des d'on rebran, d'un tir,
la bola blanca que un infant haurà tirada.

Més tard, l'olor del gall
s'escamparà pel pis i per les cambres
i el nas de tothom
s'eixamplarà d'un cantó a l'altre
mentre que somriuran
i obriran les parpelles ensonyades
i diran, poc a poc:
per fi Nadal! a veure què ens duran a taula!

ve de la pàgina anterior

Marta Escudero, candidata de
Compromís a l’alcaldia de Benicarló

Tal com va
quedar decidit per
unanimitat a
l ’ a s s e m b l e a
e x t r a o r d i n à r i a
celebrada la
passada setmana i
una vegada
aconseguits els
avals necessaris,
Marta Escudero
serà la candidata de
Compromís a
l’alcaldia de
Benicarló. En
p a r a u l e s
d’Escudero: “estic
molt contenta i

il·lusionada amb aquest repte. Contenta perquè he
tingut el suport per unanimitat del nostre col·lectiu, i
ill·usionada perquè són temps de canvi per a Benicarló
i tinc el convenciment personal i fonamentat, que la
gent de Compromís pot liderar i liderarà eixe canvi.
Estic molt satisfeta de formar part d’eixe equip.”

“Benicarló es troba a un carreró sense sortida”
assenyala Escudero. “Els que ens van prometre avançar

"en la buena dirección" les passades eleccions, s'han
perdut. Les rutes que han seguit són erràtiques, no porten
a cap lloc. I ara cal trobar nous camins, per fomentar
l'ocupació, d'una manera solidària i sostenible, per
conservar el nostre patrimoni, les nostres tradicions i les
nostres festes, per millorar les nostres infraestructures, per
promocionar el nostre poble, per afavorir el nostre comerç,
per garantir una educació i una sanitat de qualitat per als
benicarlandos. Camins que no obliden la nostra agricultura
i pesca, la nostra indústria. Camins que  asseguren uns
bons serveis al nostre poble, camins per protegir el
benestar dels nostres. 

Per això vull assolir este repte, el d'obrir nous camins.
Camins com cal, amb un destí. Camins que desperten
l'esperança i la confiança. Camins per a tots, que arriben a
les necessitats de tots. Camins ambiciosos, però també
camins humils i reals. Camins nostres, arrelats, que ens
facen sentir orgullosos de ser el que som. És l’hora d’obrir
nous camins per a Benicarló, i jo estic disposada a fer-ho”,
afegeix.

Escudero és actual portaveu local de la coalició, a més
de ser membre de l’executiva comarcal de Compromís
Maestrat-Ports, i membre de l’executiva nacional de Bloc
Nacionalista Valencià (partit integrant de la coalició). Cal
recordar que a les passades eleccions municipals i
autonòmiques de 2011, Escudero ja va formar part de la
llista municipal del Bloc-Compromís,ocupant el 6é lloc, i
que a més es va presentar a les eleccions autonòmiques
per a les Corts Valencianes per la província de Castelló a
la tercera posició de la llista electoral.



campaven pels carrers com “Pedro
por su casa” i a cada cantonada et
trobaves amb una tanca o un camió
que et barrava el pas fent
emprenyar conductors i veïns i
sense haver dit res abans a la
nostra policia. Ara, almenys, les
acompanyen, en la bona tradició
fallera que ja amara fins i tot les
actuacions policials. No fos cas que
la grua no tingués un home
d'uniforme a qui donar el bracet.   

Per donar i vendre en diversos
formats

La veritat és que ací quan no ens
en passem quatre pobles, quan no
ens quedem curts. Això del terme
mig a ca nostra, almenys a
nosaltres, ens pareix que no
existeix. La setmana passada vam
veure en la secció de la panissola
com es feia esment del fet que
havien sortit tres llibrets amb les
activitats que xiquets i grans podrien
trobar durant aquest Nadal al nostre
poble. Doncs, sí. No un! Ni dos!
Tres! Tres llibrets d’activitats
diverses patrocinats tots per
l'Il·lustríssim. Per a corroborar-ho
hem volgut buscar-los els tres a
veure si era cert. I, sens dubte, ho
era. Si mireu la imatge que
acompanya aquesta nota veureu
que tenim “El programa d’actes de
Nadal i Reis”, el “Bocabadats,
programa cultural” i, per tancar-ho,
el del “Mercado Navideño de
Artesania”. Qui en dóna més? Serà
per actes? Última hora!!! I és de
debò. Ha aparegut un quart
programa d’actes de Nadal, el de
Generacció! No tres! Quatre
programes diferents! Quatre! De
bojos. No podem anar bé... de cap
de les maneres.

L'atac del cons!
Uns paràgrafs més amunt heu

vist quina és la utilitat dels cons de
senyalització que normalment
utilitza l'ajuntament. Heu vist com,
fins i tot, pot fer la funció d’una font...
però sense font i ara podreu veure

com també serveix per senyalitzar
una zona perillosa en un carrer
transitat. La majoria de les vegades
aquesta serà la seua funció més
comuna i, així, si us fixeu, molt
propet de l’anterior col·locació, se'n
van ficar, una mica a la babalà
diríem nosaltres, dos més, bé millor
seria dir un i dos pedaços, per
indicar una façana que està en molt
mal estat. No fa molt, en aquesta
secció ja havíem parlat de com cada
vegada podem trobar edificis en un

estat lamentable que són, o poden
ser, un perill per als vianants. Doncs
aquest, sens dubte, n'és un i està
clar que li caldria una bona pala
abans algú prenga mal. A veure, no
és per molestar, que també, no ho
negarem, si no ho fem nosaltres qui
ho farà?, però aquell con sencer i
l'altre mig escagarrancit, tirats allí
per casualitat, com abandonats, en
una façana de més de quinze
metres no semblen ser la millor
manera de previndre del perill amb

ve de la pàgina anterior
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Durant les darreres setmanes he estat llegint la
novel·la L'avi de 100 anys que va saltar per la
finestra,  de Jonas Jonasson, en la versió en castellà.
Havia sentit a parlar relativament bé del llibre, com a
literatura d'entreteniment de certa qualitat, divertida.
No m'esperava, per tant, haver de fer tants esforços
per acabar-me-la. És possible que tinga poc sentit de
l'humor (no ho descarto en absolut), però em va
avorrir i fins i tot en algun moment em va irritar.

Pocs dies després d'acabar aquesta novel·la, vaig
veure una pel·lícula considerada unànimement com una
de les millors dels últims anys: Amor, de Michael Haneke.
No em va agradar molt, francament. Tractava temes que,
a priori, podien haver configurat una obra que
m'emocionara i em fera vibrar sentimentalment: la vellesa,
la decrepitud, els sentiments d'una parella d'ancians
davant la malaltia, la certitud de la mort. Però em va
paréixer freda i distant, no em va arribar a involucrar en
absolut, la vaig trobar excessivament llarga, i amb unes
imatges metafòriques que no vaig arribar a copsar. No
goso dir, evidentment, que siga una mala pel·lícula;
només que no em va agradar.

El fet que coincidís en el temps la lectura de L'avi i el
visionat d'Amor, em va fer reflexionar. En tots dos casos
m'havia apartat del parer més generalitzat. Eren casos
diferents, és clar. En el del llibre, l'opinió majoritària no era
necessàriament d'experts literaris, sinó de la massa
lectora. La pel·lícula, en canvi, no era un èxit de públic,
sinó més aviat de la crítica minoritària. Vaig pensar, però,
com de difícil és gestionar i treballar el gust propi.

M'explicaré. Quan era encara més jove, em
neguitejava no estar d'acord amb l'opinió de la crítica al
voltant d'un llibre o una pel·lícula. Si la gent que hi entenia
més que jo (els estudiosos de la literatura, els crítics de
cinema) consideraven que allò era una obra "bona", jo
havia de ser capaç de veure-li els mèrits. I m'esforçava a

llegir i entendre'n els arguments. Vist amb perspectiva,
aquesta actitud, de poca personalitat si voleu, em va
ajudar a ser humil en els judicis culturals, i a educar-me el
gust.

Amb els anys, m'adono que tinc el gust molt més
treballat. No em va preocupar massa que no m'agradés
un llibre que era considerat per mig món com una lectura
recomable i sumament divertida. Fa anys que considero
que tinc el paladar literari prou personalitzat per a fiar-me
de les meues percepcions, encara que discrepen de
l'opinió majoritària, fins i tot de la crítica especialitzada. És
clar que he fet de la literatura part de la meua feina, i això
ha fet que em puga fiar molt del meu gust.

En el cinema, però, i en la música, encara no em puc
permetre la mateixa actitud. Sóc encara com aquell jove
de vint anys que s'esforçava a educar-se el gust, i
m'adono que encara em queda camí per recorrer, tot i
haver avançat molt. Però tinc menys, diguem-ne,
"vergonya intel·lectual", si se'n pot dir així. No em fa
res proclamar que no m'ha agradat una pel·lícula
teòricament excel·lent. Espero, tanmateix, no haver
arribat a creure que ja no puc educar-me, que ja no puc
aprendre. Espero seguir aprenent a entendre i valorar una
obra artística, perquè aquesta voluntat de voler anar més
enllà m'ha fet més sensible i més capaç de valorar
belleses que abans no entenia.

Educar-se el gust
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

“QUIEN SIEMBRA VIENTOS...”

Doncs això. Rajoy i els seus –bisbes inclosos- s’han
passat tot el temps d’oposició, en guerra oberta contra les
iniciatives pactades pels socialistes amb la resta de forces
polítiques. I un dels episodis més cruents foren les
manifestacions contra les avortistes, alhora que defensant
(!) la vida dels no nascuts, mentre els importava un rave la
dels infants d’arreu del món, abandonats a la seua (di)sort,
que moren cada dia, de fam, de misèria, d’abusos de tot
tipus i de fer de soldats en guerres criminals.

Ara, però, aquella postura falsària i hipòcrita se’ls torna
a la contra, en haver retirat –per càlculs purament
electoralistes-, la “seua” llei de l’avortament, per la
indignació –“Rajoy traidor”, es llegia a les pancartes- dels
milers de manifestants -als que ell havia acompanyat no fa
molt-, decebuts amb les promeses del de Pontevedra.

I és que la dreta oblida, sovint, les dites castellanes més
clarividents, com ara allò de... “Quien siembra vientos
recoge tempestades”.

Doncs això.
Marc Antoni Adell
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La veus? Ja no la veus!
A primera vista, si mireu la

imatge, segurament pensareu que
quina cosa d’especial té perquè la
traguem em aquesta secció. El con
és, a primera vista, l’única cosa que
destaca per sobre de la resta. I què?
Que com és Nadal es pot confondre
amb un gorro d’eixos de sant
Nicolau o d'eixos dels barrufet o, fins
i tot, si ens apureu d’una barretina?
Però us hi heu situat? Veieu on és el
con? Doncs sí, allí al primer oval, al
passeig de l’Estació. I què fa un con
allí, mig perdut, a la vorera, entre
banquets i faroles? Doncs, més d’un
deveu estar pensant que algú de la
brigadilla se’l va deixar per alguna
part i finalment ha anat a parar allí.
Tot i no ser així, no aneu del tot
desencaminats perquè el con de
marres el que fa és evitar que ningú
entropesse amb la canonada que
suposem ha quedat allí al
descobert. I és que, per si no ho
sabíeu, en aquest lloc, inicialment,
hi havia una fonteta, ben boniqueta,
que servia per refrescar-se la gent.
Sobretot, els agüelets que sempre

ocupen els banquets que hi ha al
costat. Doncs ara, com que sempre
hi ha cafres que es pensen que el
mobiliari urbà és d’usar i tirar, la font
també és mobiliari urbà, sembla ser
que se la van carregar i, finalment,
com es pot veure, l’han canviat per
un con del que òbviament no raja
res. Està clar que el primer que ha
d’haver és civisme per no fer malbé
el que és de tots però també,
suposem, una mica de
manteniment, que no aniria
malament per a restaurar la font que
hi havia. Segur que els agüelets ho
agrairien. I el con, també, ja que a

aquestes hores segur que ha
desaparegut d’alguna patada que li
haurà pegat un dels cafres que
devia trencar la font anterior. Els
cons, per senyalitzar, molt bé. Per a
substituir... doncs com que no! A
vore si restauren la font com Déu
mana. I, si no volen que la trenquen,
una càmera d’eixes que tenen per
vigilar, allí a la rotonta de l’oval,
tampoc aniria malament. És una
idea. Tot i que tenint en compte que
allí hi ha una falla... potser no ens
interessa la retransmissió de
gateres en directe. I una altra cosa:
no és tampoc la primera font
d'aquestes de fosa que desapareix
del poble. Com a mínim, en
recordem una a la plaça de la
Constitució que també va passar a
millor vida, segurament en un xalet o
altre de la contornada. Si
efectivament l'han trencada, bé
podrien instal·lar els fragments al
MUCBE, com un recordatori de les
fonts d'on durant tants anys han
begut els benicarlandos i com a
memòria del que no hem de fer. No
res, era una altra idea... perquè
ningú malpense. 

L'ofrena de les grues
Bé, una vegada més, hem tornat

a bussejar en el pou de saviesa que
són els partes dels nostres amics,
ho diem amb tota la bona intenció,
no sigueu roïns ni malpensats, de la
policia municipal i, com sempre,
hem descobert que, en el seu tràfec
diari, sempre tenen quefers d’allò
més... Mireu el text, literal, “09:41 Se
realiza un acompañamiento a una
grúa de grandes dimensiones desde
la Calle Vinaròs al Camí Mallols.”
Amb el seu estil particular, planer
com cap altre, fan fàcil el que,
segurament deu ser ben complicat...
tenint en compte les suposades
grans dimensions de l’aparell. Us
imagineu si la gran grua no anés
“acompanyada” per la nostra eficient
policia benicarlanda? Podria ser
com quan en l’època bona de la
construcció les formigoneres

text LA COLLA DE TAFANERS

Au, ja està. La casa ha estat enderrocada. Després d'onze
requeriments per part del jutjat, s'ha produït la execució de la
sentència. Jo no sé res de lluites internes dins del partit que
governa el nostre ajuntament, però és molt simptomàtic que
aquest esdeveniment desencadene la dimissió de la primera
tinent d'alcalde. Això és una cosa que a mi, senyora Garcia,
em fa pensar. Ja sap que no soc persona que perda el temps
en temes urbanístics ni polítics, però dins de la meua
ignorància he de pensar que aquests dos esdeveniments
tenen un lligam difícilment rebatible. La senyora Vallés diu el
que diu a la seua nota de premsa. A mi em sorprèn molt que
diga que després de set anys se n'ha adonat que aquest no
era el seu lloc, coincidint amb l'enderroc de l'habitatge d'un
parent seu. Amb això no vull dir que aquest siga l'únic motiu,
però si tenim em compte que a penes falten sis mesos per a
les pròximes eleccions municipals, ha triat un moment ben
estrany per a deixar el seu càrrec. Tampoc no vull pensar, que
no ho penso, que la ja ex regidora haja estat al consistori per
tal d'evitar allò que al final ha resultat inevitable, i quan ha
arribat el moment, se n'ha anat. Repeteixo que no ho penso,
però potser a algú se li ha pogut passar pel cap.

La lectura de la sentència no deixa lloc al més mínim dubte
i és molt clara i precisa. Què hagués passat si no s'hagués
denunciat? I si el PGOU hagués estat aprovat? Les respostes
a aquestes preguntes no les sabrem, però el fet clar és que lo
xalet ja no existeix. La veritat, senyora Garcia, és que fa una
mica de fredat vore les fotos. Un
xalet tan preciós sent víctima
d'una màquina. En fi, són coses
que podien passar i han passat.

Continua lo moviment dels
partits polítics tot preparant la
cursa que tindrà com a meta els
seients del nostre consistori. Els
que primer han començat han
estat els nous. Clar, s'han de
donar a conèixer a la gent amb la
sana i gens interessada intenció
d'entrar en massa a l'ajuntament.
Cares conegudes i no tan
conegudes estan sortint a les
fotos i als mitjans de
comunicació. En canvi, els grans
partits s'ho prenen amb calma.
Es veu que no tenen pressa
perquè ells són els que porten la
veu cantant a l'ajuntament. Un
bipartidisme còmode que fa que
la majoria absoluta dels actuals
governants deixe poc de marge

de maniobra a l'oposició. Tampoc no se sap si el partit de
Rosa Díez té intencions de presentar candidatura al nostre
poble. De moment tot és una gran incògnita, però sembla que
els que poden fer més mal als actuals governants són els
"movimiento ciudadano". Els altres arreplegarien els de cert
sector d'esquerres. Sembla, com sempre, que la única
candidatura de caire nacionalista serà la de Compromís que,
amb el seriós treball dels seus representants a les Corts
Valencianes, aspiren a ser la veu dels nacionalistes. 

Mire, senyora Garcia, no volia parlar de política i ja veu, he
omplert gairebé mitja pàgina. Es que, si vol que li diga la
veritat, aquesta setmana no em motiva cap tema ni notícia. Es
veu que estic tan amarat d'esperit nadalenc, que la felicitat
que sento no em deixa pensar. Tot és bonic, tota la gent em
desitja molta felicitat i molt d'amor. Els carrers plens de
llumetes, la gent gastant a dues mans perquè la crisi ja s'ha
acabat i jo intentant omplir aquesta fulla. Estic desbordant de
felicitat. La gent me la desitja tant, que ja no sé què fer amb
tanta felicitat. Felicitat, felicitat, felicitat.... Ooooh!! I no només
això. Hi ha gent que fins i tot em felicita l'any dos mil quinze
per davant. Això és una bogeria, no ho puc suportar. Però això
si, tinc reserves de felicitat per al proper lustre.

Per a acabar ja de una la darrera pàgina de l'any dos mil
catorze, li diré, senyora Garcia, que a vore si aconsegueix
convèncer a aquells que fa temps que han penjat la ploma i
que tan bones estones ens han fet passar en anteriors
números. Seria un magnífic regal de reis.  

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

text EL LECTOR



Carxofa nadalenca: no cal fer-se de mal voler en aquestes dates tan assenyalades i, per això, veient
la quantitat d’associacions que estan ficant el seu granet de sorra perquè tinguem un Nadal cultural i
esportiu ben lluït al nostre poble, creiem que han de ser elles les que han de rebre el nostre més preuat
guardó: la carxofa. Enhorabona a totes i gràcies pel vostre esforç!

M I S C E L · L À N I A

Urbanisme i aire fresc

Certament, parlar de l’urbanisme, en este poble,
s’està convertint en un problema. Bé, millor seria dir un
maldecap continuat per a l’equip de govern, de
Marcelino i el regidor d’Urbanisme Pedro López, que
només surten del foc ja estan caient directament a les
brases.

Si la setmana passada l’afer de la regidora Vallés, amb
l’enderrocament de la casa del seu oncle, va rensar la corda
de la tibantor entre ella i l’equip de govern fins a trencar-se,
amb la seua dimissió, aquesta setmana el sainet continua. I
la cosa hauria de ser per fer-s’ho mirar atés que
l’ajuntament, o siga tots nosaltres, haurem de pagar vora
80.000 euros, a l’empresa Vibresa SL, per la responsabilitat
patrimonial al no haver iniciat l’ajuntament el procediment de
cobrament de les quotes d’urbanització perquè aquesta
poguera cobrar.

Ploure sobre mullat, que diria la dita, si tenim en compte
que no és la primera vegada que, i al pas que anem no serà
l’última, una cagada, disculpen vostés el to escatològic però
no és per a menys, com aquesta, ens costa un bon grapat

de milers d’euros a tots els benicarlandos. El cas Odemira,
de memòria prou recent, ja va ficar damunt la taula la
ineficàcia en matèria urbanística del govern municipal del
PP quan, per uns terrenys que valien 360.000 mil euros,
acabarem pagant vora el mig milió. Ací, els oblits populars,
ens estan deixant les arques municipals dels benicarlandos
més esquilades que una ovella al començament de l’estiu.  

En el cas Odemira es deixen advocat per representar-nos
i ara se n’obliden de passar les quotes d’urbanització. I a
pagar-ho...  Algú pot demanar més incompetència. I qui
dimiteix? Només la regidora Vallés i no, precisament, per
cap d’aquetes dos ficades de pota urbanístiques.

Si les responsabilitats de les “cantades” urbanístiques
foren assumides sempre pels qui les cometen, segurament,
molts s’ho farien mirar, i molt, a l’hora de fer aquesta mena
de xapusses. Inclosa, la d’haver arribat a la demolició d’una
edificació... que mai hauria d’haver-se alçat. O s’hauria
d’haver aturat en el primer moment atés que, mecanismes
per fer acomplir la llei, suposadament, l’ajuntament els té,
no? En cas contrari, estaríem davant de tota una
administració d’incompetens. I no pot ser això? O, sí?

En tot cas, s’ho haurien de fer mirar, i molt. I si no són
capaços de veure’s les seues greus errades millor que se’n
vagen tots a casa i que deixen aire fresc. Ja n’hi ha prou que
la ciutadania siga la que assumisca els costos d’elles.
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CARXOFA I PANISSOLA

“Bon Nadal!”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

La propera setmana, La Veu, es pren una setmana de vacances. Tornarem
el 9 de gener amb més força que mai, si cap, per emprendre el que ha de

ser el nostre 20 aniversari. Us hi esperem! Bon Nadal i moltes gràcies!
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Tot i no ser així, no aneu del tot
desencaminats perquè el con de
marres el que fa és evitar que ningú
entropesse amb la canonada que
suposem ha quedat allí al
descobert. I és que, per si no ho
sabíeu, en aquest lloc, inicialment,
hi havia una fonteta, ben boniqueta,
que servia per refrescar-se la gent.
Sobretot, els agüelets que sempre

ocupen els banquets que hi ha al
costat. Doncs ara, com que sempre
hi ha cafres que es pensen que el
mobiliari urbà és d’usar i tirar, la font
també és mobiliari urbà, sembla ser
que se la van carregar i, finalment,
com es pot veure, l’han canviat per
un con del que òbviament no raja
res. Està clar que el primer que ha
d’haver és civisme per no fer malbé
el que és de tots però també,
suposem, una mica de
manteniment, que no aniria
malament per a restaurar la font que
hi havia. Segur que els agüelets ho
agrairien. I el con, també, ja que a

aquestes hores segur que ha
desaparegut d’alguna patada que li
haurà pegat un dels cafres que
devia trencar la font anterior. Els
cons, per senyalitzar, molt bé. Per a
substituir... doncs com que no! A
vore si restauren la font com Déu
mana. I, si no volen que la trenquen,
una càmera d’eixes que tenen per
vigilar, allí a la rotonta de l’oval,
tampoc aniria malament. És una
idea. Tot i que tenint en compte que
allí hi ha una falla... potser no ens
interessa la retransmissió de
gateres en directe. I una altra cosa:
no és tampoc la primera font
d'aquestes de fosa que desapareix
del poble. Com a mínim, en
recordem una a la plaça de la
Constitució que també va passar a
millor vida, segurament en un xalet o
altre de la contornada. Si
efectivament l'han trencada, bé
podrien instal·lar els fragments al
MUCBE, com un recordatori de les
fonts d'on durant tants anys han
begut els benicarlandos i com a
memòria del que no hem de fer. No
res, era una altra idea... perquè
ningú malpense. 

L'ofrena de les grues
Bé, una vegada més, hem tornat

a bussejar en el pou de saviesa que
són els partes dels nostres amics,
ho diem amb tota la bona intenció,
no sigueu roïns ni malpensats, de la
policia municipal i, com sempre,
hem descobert que, en el seu tràfec
diari, sempre tenen quefers d’allò
més... Mireu el text, literal, “09:41 Se
realiza un acompañamiento a una
grúa de grandes dimensiones desde
la Calle Vinaròs al Camí Mallols.”
Amb el seu estil particular, planer
com cap altre, fan fàcil el que,
segurament deu ser ben complicat...
tenint en compte les suposades
grans dimensions de l’aparell. Us
imagineu si la gran grua no anés
“acompanyada” per la nostra eficient
policia benicarlanda? Podria ser
com quan en l’època bona de la
construcció les formigoneres

text LA COLLA DE TAFANERS

Au, ja està. La casa ha estat enderrocada. Després d'onze
requeriments per part del jutjat, s'ha produït la execució de la
sentència. Jo no sé res de lluites internes dins del partit que
governa el nostre ajuntament, però és molt simptomàtic que
aquest esdeveniment desencadene la dimissió de la primera
tinent d'alcalde. Això és una cosa que a mi, senyora Garcia,
em fa pensar. Ja sap que no soc persona que perda el temps
en temes urbanístics ni polítics, però dins de la meua
ignorància he de pensar que aquests dos esdeveniments
tenen un lligam difícilment rebatible. La senyora Vallés diu el
que diu a la seua nota de premsa. A mi em sorprèn molt que
diga que després de set anys se n'ha adonat que aquest no
era el seu lloc, coincidint amb l'enderroc de l'habitatge d'un
parent seu. Amb això no vull dir que aquest siga l'únic motiu,
però si tenim em compte que a penes falten sis mesos per a
les pròximes eleccions municipals, ha triat un moment ben
estrany per a deixar el seu càrrec. Tampoc no vull pensar, que
no ho penso, que la ja ex regidora haja estat al consistori per
tal d'evitar allò que al final ha resultat inevitable, i quan ha
arribat el moment, se n'ha anat. Repeteixo que no ho penso,
però potser a algú se li ha pogut passar pel cap.

La lectura de la sentència no deixa lloc al més mínim dubte
i és molt clara i precisa. Què hagués passat si no s'hagués
denunciat? I si el PGOU hagués estat aprovat? Les respostes
a aquestes preguntes no les sabrem, però el fet clar és que lo
xalet ja no existeix. La veritat, senyora Garcia, és que fa una
mica de fredat vore les fotos. Un
xalet tan preciós sent víctima
d'una màquina. En fi, són coses
que podien passar i han passat.

Continua lo moviment dels
partits polítics tot preparant la
cursa que tindrà com a meta els
seients del nostre consistori. Els
que primer han començat han
estat els nous. Clar, s'han de
donar a conèixer a la gent amb la
sana i gens interessada intenció
d'entrar en massa a l'ajuntament.
Cares conegudes i no tan
conegudes estan sortint a les
fotos i als mitjans de
comunicació. En canvi, els grans
partits s'ho prenen amb calma.
Es veu que no tenen pressa
perquè ells són els que porten la
veu cantant a l'ajuntament. Un
bipartidisme còmode que fa que
la majoria absoluta dels actuals
governants deixe poc de marge

de maniobra a l'oposició. Tampoc no se sap si el partit de
Rosa Díez té intencions de presentar candidatura al nostre
poble. De moment tot és una gran incògnita, però sembla que
els que poden fer més mal als actuals governants són els
"movimiento ciudadano". Els altres arreplegarien els de cert
sector d'esquerres. Sembla, com sempre, que la única
candidatura de caire nacionalista serà la de Compromís que,
amb el seriós treball dels seus representants a les Corts
Valencianes, aspiren a ser la veu dels nacionalistes. 

Mire, senyora Garcia, no volia parlar de política i ja veu, he
omplert gairebé mitja pàgina. Es que, si vol que li diga la
veritat, aquesta setmana no em motiva cap tema ni notícia. Es
veu que estic tan amarat d'esperit nadalenc, que la felicitat
que sento no em deixa pensar. Tot és bonic, tota la gent em
desitja molta felicitat i molt d'amor. Els carrers plens de
llumetes, la gent gastant a dues mans perquè la crisi ja s'ha
acabat i jo intentant omplir aquesta fulla. Estic desbordant de
felicitat. La gent me la desitja tant, que ja no sé què fer amb
tanta felicitat. Felicitat, felicitat, felicitat.... Ooooh!! I no només
això. Hi ha gent que fins i tot em felicita l'any dos mil quinze
per davant. Això és una bogeria, no ho puc suportar. Però això
si, tinc reserves de felicitat per al proper lustre.

Per a acabar ja de una la darrera pàgina de l'any dos mil
catorze, li diré, senyora Garcia, que a vore si aconsegueix
convèncer a aquells que fa temps que han penjat la ploma i
que tan bones estones ens han fet passar en anteriors
números. Seria un magnífic regal de reis.  

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

text EL LECTOR



campaven pels carrers com “Pedro
por su casa” i a cada cantonada et
trobaves amb una tanca o un camió
que et barrava el pas fent
emprenyar conductors i veïns i
sense haver dit res abans a la
nostra policia. Ara, almenys, les
acompanyen, en la bona tradició
fallera que ja amara fins i tot les
actuacions policials. No fos cas que
la grua no tingués un home
d'uniforme a qui donar el bracet.   

Per donar i vendre en diversos
formats

La veritat és que ací quan no ens
en passem quatre pobles, quan no
ens quedem curts. Això del terme
mig a ca nostra, almenys a
nosaltres, ens pareix que no
existeix. La setmana passada vam
veure en la secció de la panissola
com es feia esment del fet que
havien sortit tres llibrets amb les
activitats que xiquets i grans podrien
trobar durant aquest Nadal al nostre
poble. Doncs, sí. No un! Ni dos!
Tres! Tres llibrets d’activitats
diverses patrocinats tots per
l'Il·lustríssim. Per a corroborar-ho
hem volgut buscar-los els tres a
veure si era cert. I, sens dubte, ho
era. Si mireu la imatge que
acompanya aquesta nota veureu
que tenim “El programa d’actes de
Nadal i Reis”, el “Bocabadats,
programa cultural” i, per tancar-ho,
el del “Mercado Navideño de
Artesania”. Qui en dóna més? Serà
per actes? Última hora!!! I és de
debò. Ha aparegut un quart
programa d’actes de Nadal, el de
Generacció! No tres! Quatre
programes diferents! Quatre! De
bojos. No podem anar bé... de cap
de les maneres.

L'atac del cons!
Uns paràgrafs més amunt heu

vist quina és la utilitat dels cons de
senyalització que normalment
utilitza l'ajuntament. Heu vist com,
fins i tot, pot fer la funció d’una font...
però sense font i ara podreu veure

com també serveix per senyalitzar
una zona perillosa en un carrer
transitat. La majoria de les vegades
aquesta serà la seua funció més
comuna i, així, si us fixeu, molt
propet de l’anterior col·locació, se'n
van ficar, una mica a la babalà
diríem nosaltres, dos més, bé millor
seria dir un i dos pedaços, per
indicar una façana que està en molt
mal estat. No fa molt, en aquesta
secció ja havíem parlat de com cada
vegada podem trobar edificis en un

estat lamentable que són, o poden
ser, un perill per als vianants. Doncs
aquest, sens dubte, n'és un i està
clar que li caldria una bona pala
abans algú prenga mal. A veure, no
és per molestar, que també, no ho
negarem, si no ho fem nosaltres qui
ho farà?, però aquell con sencer i
l'altre mig escagarrancit, tirats allí
per casualitat, com abandonats, en
una façana de més de quinze
metres no semblen ser la millor
manera de previndre del perill amb

ve de la pàgina anterior
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Durant les darreres setmanes he estat llegint la
novel·la L'avi de 100 anys que va saltar per la
finestra,  de Jonas Jonasson, en la versió en castellà.
Havia sentit a parlar relativament bé del llibre, com a
literatura d'entreteniment de certa qualitat, divertida.
No m'esperava, per tant, haver de fer tants esforços
per acabar-me-la. És possible que tinga poc sentit de
l'humor (no ho descarto en absolut), però em va
avorrir i fins i tot en algun moment em va irritar.

Pocs dies després d'acabar aquesta novel·la, vaig
veure una pel·lícula considerada unànimement com una
de les millors dels últims anys: Amor, de Michael Haneke.
No em va agradar molt, francament. Tractava temes que,
a priori, podien haver configurat una obra que
m'emocionara i em fera vibrar sentimentalment: la vellesa,
la decrepitud, els sentiments d'una parella d'ancians
davant la malaltia, la certitud de la mort. Però em va
paréixer freda i distant, no em va arribar a involucrar en
absolut, la vaig trobar excessivament llarga, i amb unes
imatges metafòriques que no vaig arribar a copsar. No
goso dir, evidentment, que siga una mala pel·lícula;
només que no em va agradar.

El fet que coincidís en el temps la lectura de L'avi i el
visionat d'Amor, em va fer reflexionar. En tots dos casos
m'havia apartat del parer més generalitzat. Eren casos
diferents, és clar. En el del llibre, l'opinió majoritària no era
necessàriament d'experts literaris, sinó de la massa
lectora. La pel·lícula, en canvi, no era un èxit de públic,
sinó més aviat de la crítica minoritària. Vaig pensar, però,
com de difícil és gestionar i treballar el gust propi.

M'explicaré. Quan era encara més jove, em
neguitejava no estar d'acord amb l'opinió de la crítica al
voltant d'un llibre o una pel·lícula. Si la gent que hi entenia
més que jo (els estudiosos de la literatura, els crítics de
cinema) consideraven que allò era una obra "bona", jo
havia de ser capaç de veure-li els mèrits. I m'esforçava a

llegir i entendre'n els arguments. Vist amb perspectiva,
aquesta actitud, de poca personalitat si voleu, em va
ajudar a ser humil en els judicis culturals, i a educar-me el
gust.

Amb els anys, m'adono que tinc el gust molt més
treballat. No em va preocupar massa que no m'agradés
un llibre que era considerat per mig món com una lectura
recomable i sumament divertida. Fa anys que considero
que tinc el paladar literari prou personalitzat per a fiar-me
de les meues percepcions, encara que discrepen de
l'opinió majoritària, fins i tot de la crítica especialitzada. És
clar que he fet de la literatura part de la meua feina, i això
ha fet que em puga fiar molt del meu gust.

En el cinema, però, i en la música, encara no em puc
permetre la mateixa actitud. Sóc encara com aquell jove
de vint anys que s'esforçava a educar-se el gust, i
m'adono que encara em queda camí per recorrer, tot i
haver avançat molt. Però tinc menys, diguem-ne,
"vergonya intel·lectual", si se'n pot dir així. No em fa
res proclamar que no m'ha agradat una pel·lícula
teòricament excel·lent. Espero, tanmateix, no haver
arribat a creure que ja no puc educar-me, que ja no puc
aprendre. Espero seguir aprenent a entendre i valorar una
obra artística, perquè aquesta voluntat de voler anar més
enllà m'ha fet més sensible i més capaç de valorar
belleses que abans no entenia.

Educar-se el gust
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

“QUIEN SIEMBRA VIENTOS...”

Doncs això. Rajoy i els seus –bisbes inclosos- s’han
passat tot el temps d’oposició, en guerra oberta contra les
iniciatives pactades pels socialistes amb la resta de forces
polítiques. I un dels episodis més cruents foren les
manifestacions contra les avortistes, alhora que defensant
(!) la vida dels no nascuts, mentre els importava un rave la
dels infants d’arreu del món, abandonats a la seua (di)sort,
que moren cada dia, de fam, de misèria, d’abusos de tot
tipus i de fer de soldats en guerres criminals.

Ara, però, aquella postura falsària i hipòcrita se’ls torna
a la contra, en haver retirat –per càlculs purament
electoralistes-, la “seua” llei de l’avortament, per la
indignació –“Rajoy traidor”, es llegia a les pancartes- dels
milers de manifestants -als que ell havia acompanyat no fa
molt-, decebuts amb les promeses del de Pontevedra.

I és que la dreta oblida, sovint, les dites castellanes més
clarividents, com ara allò de... “Quien siembra vientos
recoge tempestades”.

Doncs això.
Marc Antoni Adell
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què amenaça la façana.

Divisió de la matèria
És curiós, però açò de Podemos,

almenys a nivell de poble, sembla
que se n’ha anat una mica de mare.
Segons sembla, hi ha diversos
Podemos circulant per ací que es
disputen la paternitat de la criatura.
Així, es va enviar als mitjans de
comunicació una nota parlant de la
8a assemblea que la signava un
Podemos que no era el Podemos
que tocava i que va enviar una altra
nota desmentint la primera nota
enviada pels Podemos que no són
de Podemos segons els Podemos
del desmentit. Osti, tu, quin embolic!
A veure si ens aclarim perquè no ho
entenem del tot. Doncs, resulta que
ara tenim un Podemos original que
diu desconèixer el Podemos
suplantador que demana que el
primer es retracte. I ara ni nosaltres
sabem qui són uns i qui són els
altres, i entre ells... tampoc. Però no
penseu que açò nomes passa ací,
no. A d’altres pobles sembla ser que
també està passant el mateix i, si
no, mireu el que passa amb Podem
Reus, que sembla que també està
duplicat. La conversa twittera que es
porten és tan flipant com la nota dels
d’ací dient que no són el que eren.
O s'apunten uns i altres a la cabra
guanyadora o tenen infiltrats de les
cabres perdedores que miren de
boicotejar-los el tram final de la

cursa. Això deu passar quan en un
partit (?) desapareixen els carnets
de tota la vida i només val el
certificat digital. Ja sabíem que
l'esquerra, a diferència de la dreta,
era infinitament divisible... però açò

ja és massa! I la cosa sembla que
no acaba ací, no. Ara ja van saco i
es tracten, entre ells, desqualificant-
se. Llàstima, molts, ens temem, que
açò pot acabar... com Camot. Ja ho
sabeu, no? Amb els...

ve de la pàgina anterior

i el fred que farà
no el sentiran quan veuran que la joguina
serveix per fer combats
fins que s'aixeca el pare, l'àvia o es trenca un vidre.

Uns ninots fets de neu
escoltaran la veu de les campanes
que molt de matí
criden a missa les criades
que amb fred, potser amb vent,
caminaran arrambades a les cases
des d'on rebran, d'un tir,
la bola blanca que un infant haurà tirada.

Més tard, l'olor del gall
s'escamparà pel pis i per les cambres
i el nas de tothom
s'eixamplarà d'un cantó a l'altre
mentre que somriuran
i obriran les parpelles ensonyades
i diran, poc a poc:
per fi Nadal! a veure què ens duran a taula!

ve de la pàgina anterior

Marta Escudero, candidata de
Compromís a l’alcaldia de Benicarló

Tal com va
quedar decidit per
unanimitat a
l ’ a s s e m b l e a
e x t r a o r d i n à r i a
celebrada la
passada setmana i
una vegada
aconseguits els
avals necessaris,
Marta Escudero
serà la candidata de
Compromís a
l’alcaldia de
Benicarló. En
p a r a u l e s
d’Escudero: “estic
molt contenta i

il·lusionada amb aquest repte. Contenta perquè he
tingut el suport per unanimitat del nostre col·lectiu, i
ill·usionada perquè són temps de canvi per a Benicarló
i tinc el convenciment personal i fonamentat, que la
gent de Compromís pot liderar i liderarà eixe canvi.
Estic molt satisfeta de formar part d’eixe equip.”

“Benicarló es troba a un carreró sense sortida”
assenyala Escudero. “Els que ens van prometre avançar

"en la buena dirección" les passades eleccions, s'han
perdut. Les rutes que han seguit són erràtiques, no porten
a cap lloc. I ara cal trobar nous camins, per fomentar
l'ocupació, d'una manera solidària i sostenible, per
conservar el nostre patrimoni, les nostres tradicions i les
nostres festes, per millorar les nostres infraestructures, per
promocionar el nostre poble, per afavorir el nostre comerç,
per garantir una educació i una sanitat de qualitat per als
benicarlandos. Camins que no obliden la nostra agricultura
i pesca, la nostra indústria. Camins que  asseguren uns
bons serveis al nostre poble, camins per protegir el
benestar dels nostres. 

Per això vull assolir este repte, el d'obrir nous camins.
Camins com cal, amb un destí. Camins que desperten
l'esperança i la confiança. Camins per a tots, que arriben a
les necessitats de tots. Camins ambiciosos, però també
camins humils i reals. Camins nostres, arrelats, que ens
facen sentir orgullosos de ser el que som. És l’hora d’obrir
nous camins per a Benicarló, i jo estic disposada a fer-ho”,
afegeix.

Escudero és actual portaveu local de la coalició, a més
de ser membre de l’executiva comarcal de Compromís
Maestrat-Ports, i membre de l’executiva nacional de Bloc
Nacionalista Valencià (partit integrant de la coalició). Cal
recordar que a les passades eleccions municipals i
autonòmiques de 2011, Escudero ja va formar part de la
llista municipal del Bloc-Compromís,ocupant el 6é lloc, i
que a més es va presentar a les eleccions autonòmiques
per a les Corts Valencianes per la província de Castelló a
la tercera posició de la llista electoral.
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Ara que estem immersos en el cicle de Nadal és, sens
dubte, un bon moment per a recuperar records ,
referències, retalls de Nadals passats. Avui us regalo la
lletra d’una Nadala ben especial, aquella que va publicar
Pau Riba l’any 1970 en el seu disc de referència, potser
n’hauríem de dir de culte, que va anomenar Dioptria.
Senzillament esplèndida. Aneu corrent al YouTube per
escoltar  la cançó. De moment, aquí teniu la lletra de
D’una nit, d’un matí de Nadal.

1ª PART: LA NIT

Llum als carrers, de colors,
campanetes i estrelles,
cançons i nadales que s'emporta el vent
pels racons dels carrers plens de gent.
Lluminosa nit de Nadal!

Panderetes, simbombes,
trompetes de festa, barrets de paper,
grans bigotis postissos, disfresses
i gresca guitarra i timbal.
La joiosa nit de Nadal!

Amb el pas vacil·lant, la trompeta a la boca
i l'ampolla a la mà, de conyac, tot tocant,
tot bevent, caminant solitari i vaiver
per les Rambles avall.
La serena nit de Nadal!

I heus aquí la baralla!
La dona que enmig del carrer vol que torni
a la casa el marit i no es gasti els diners
convidant embriac els companys a xampany.
L'amigable nit de Nadal!

I heus aquí les riuades de gent que només
perquè avui és Nadal s'han llançat al carrer
disfressats, fent soroll i cantant i cridant,
i els petits com els grans.
És la plàcida nit de Nadal;

I heus aquí com les meuques guarnides de festa
quan entren i surten, avui més que mai,
de les habitacions van cantant,
les cançons del Sud de Nadal!

I del que era la Fira de Santa Llúcia,
les branques d'avet i de grèvol i els trossos de pi,
ara en resta sols una foguera
a sota de la catedral.
És la santa nit de Nadal!

Una cega velleta s'hi acosta i s'adorm
i una dona gitana hi apropa la cara i les mans
dels seus fills que gemeguen
de fred i de gana
en la clara nit de Nadal!

Mentre el fum se'n va ple de guspires
i mentre un caixó vell s'enfonsa en el foc,
grups de gent que han anat a l'església
se'n van cap a prendre torrons i xampany.
Són poquets que ja tornen de la missa del gall.
Aquesta és la nit de Nadal!

2ª PART: EL MATÍ

Tímid, sortirà el sol
i el gall ja haurà cantat durant la missa
d'ahir a mitjanit
quan els infants i els vells dormien.
potser, si hi ha sort,
l'acollirà un tapís blanc de neu festiva
que la gent gran, ahir,
sentí com queia lenta en volves molt petites.

Sortirà el sol, silent,
i buscarà els forats de les persianes
i els ulls adormits
que s'han tancat de matinada
ulls morts de la gent
que s'han passat la nit de 'tasca' en 'tasca'
els buscarà en el llit
i els homes es regiraran tibant les mantes.

Despertarà el Nadal
però els homes no podran alçar la testa
tothom, dut pel son,
ignorarà que sense pressa,
tot sol, un bon jai
se'n va petjant la neu blanca vers l'església
i no sabran, tampoc,
que el bon Nadal s'espera ha temps a la finestra.

Qui sap si algun infant
s'aixecarà i veurà les cases blanques
i amb crits, molt content,
ho anunciarà als germans i als pares
«hi ha neu!» —cridarà
i els germanets correran a la terrassa
mentre que els grans, també,
per fê'l callar voldran tirar-li una sabata.

Potser tots els infants
sortiran gairebé sense vestir-se
allà on la neu
serà més blanca i més bonica

Una Nadala especial

text JOAN�HERAS

Fronteres

LOCAL

Els alumnes d'Infantil del
CEIP Ródenas vam rebre la
visita dels patges de Ses
Majestats els Reis Mags
d'Orient. Vestits de pastorets i
pastoretes vam anar amb les
mestres i els familiars que ens
van acompanyar a entregar-los
la carta i cantar una Nadala. A
canvi, els emissaris dels Reis
ens van donar xuxes i la
promesa que si ens hem portat
bé ens duran almenys algun
dels regals que els hem
demanat. Bon Nadal!

text CPR

Els patges visiten el cole del CP Ródenas
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LOCAL

El fiscal en cap de la província de Castelló, Francisco
Sanahuja Paulo, s'ha declarat incompetent per a
investigar l'eventual responsabilitat del Govern de
Mariano Rajoy en el tema del magatzem submarí de gas
Castor, i en concret, en la indemnització abonada pel seu
tancament, que va a costar als espanyols 1.350 milions
d'euros (sense incloure els interessos) que pagaran en els
pròxims 30 anys els consumidors de gas a la seua
promotora, Escal UGS, controlada per la constructora
ACS. Sanahuja diu que no hi ha "indici algun d'infracció
penal" i afig que la qüestió excedeix l'àmbit territorial
d'aqueixa fiscalia. 

El 24 d'octubre, Víctor Tormo, diputat de Esquerra Unida
del País Valenciá (EUPV), va registrar un escrit en la Fiscalia
de Castelló, en el marc de les diligències prèvies que instruïa
sobre el cas, en el qual es feia ressò d’una informació
publicada tres dies abans pel diari local Llevant, segons la
qual, el Govern central va ampliar en 2012 "el blindatge de la
clàusula de renúncia i indemnització a la concessionària del
projecte". "Sense aquesta ampliació, el dret de renúncia
hauria expirat al maig de 2013 i Escal UGS no hauria pogut

reclamar la indemnització en els termes actuals", assenyalava
aqueix escrit. En la seua escarida resposta, remesa tot just
onze dies després, Sanahuja assenyala que no resulta "indici
algun d'infracció penal del relatat pel sr. Tormo. A més resulta
prou improbable que qualsevol decisió del Consell de
Ministres de l'Estat haja estat adoptada i signada en l'àmbit
territorial d'aquesta Fiscalia Provincial de Castelló. En
conseqüència procedeix l'arxiu del present Expedient
Governatiu". 

La infraestructura, que va ser impulsada pel govern de José
Luis Rodríguez Zapatero, és un exemple de llibre de
socialització de les pèrdues d'una empresa privada, ACS, a
càrrec del contribuent. La clau de la pressa que es va donar el
Govern per a indemnitzar a la constructora que presideix
Florentino Pérez radica que un dels principals creditors de la
infraestructura era el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que
tenia 500 milions d'euros compromesos en el projecte a través
d'una emissió de bons. Aqueixa emissió es va portar a terme
al juliol de 2013, tot just un mes abans dels primers
terratrèmols que van precipitar el tancament de Castor, situat
sobre una falla tectònica enfront de les costes de Vinaròs .
Segons l’OCU, el tancament de Castor costarà a tots els
consumidors espanyols la friolera de 4.731 milions d'euros, si
se sumen els interessos als 1.350 milions d'indemnització ja
abonats a la seua promotora, i que ha avançat la banca

RAJOY, INNOCENT EN EL CAS DEL CASTOR

text NATÀLIA�SANZ

La casa tradicional de Santa Cándida, l'Edifici Gòtic, el
Mucbe i la Tourist Info de Benicarló ampliaran els seus
horaris de visita gràcies a la contractació de 7 persones a
través del Pla d'Ocupació Conjunta de les
Administracions Públiques. 

A més, altra persona realitzarà tasques de suport a l'àrea
de Promoció Econòmica. L'Ajuntament ha rebut una
subvenció de 54.265 euros, dels quals el consistori farà una
aportació de 18.088 euros. Així, els contractats es distribuiran
entre les àrees de Turisme, Cultura i Promoció Econòmica
amb un contracte de quatre mesos de durada. De cara a les
pròximes festes de Nadal, i també amb vista a la festivitat de
Sant Antoni, la Festa de la Carxofa i les Falles 2015, l'oferta
cultural es veurà ampliada en la ciutat. L'Àrea de Cultura ha
assumit la contractació de sis persones, que reforçaran el
servei que s'ofereix actualment de promoció i difusió del
patrimoni cultural de Benicarló i permetran que es puguen
obrir tots els caps de setmana els edificis culturals al mateix
temps que donaran un major servei de visites guiades i tallers
didàctics per a escolars. 

Així, la casa tradicional del carrer de Santa Cándida obrirà
els divendres, dissabtes i diumenges de 10.30 a 13.30 hores i
de 17.00 a 20.00 hores. L'Edifici Gòtic obrirà de dimarts a
diumenge de 10.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.00 hores. El

Mucbe podrà continuar amb el seu horari habitual, que és de
dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00
hores, dissabtes de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00
hores i diumenges de 10.30 a 13.30 hores. La Tourist Info, per
la seua banda, també podrà oferir un major servei, sobretot
durant els caps de setmana i festius. Respecte a les visites
guiades, les persones interessades haurien de fer reserva
prèvia al Mucbe i podran visitar tant el poblat ibero de l'El Puig
de la Nau menge fer la ruta del patrimoni històric de Benicarló
pels carrers del nucli antic de la ciutat. L'altra persona
contractada estarà destinada a l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AEDL), on realitzarà tasques de
suport a l'àrea i un projecte de prospecció empresarial i
comercial. El Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions
Públiques preveu la contractació per part de l'Ajuntament de
persones aturades per a l'execució d'obres o serveis d'interès
general o social.

BENICARLÓ CONTRACTA VUIT ATURATS 
PER A LA SEUA OFERTA CULTURAL 

text NATÀLIA�SANZ

ESPORTS

Ciclo-cross.

Doble competició el passat cap de  setmana dels
corredores del Club Ciclista Deportes Balaguer

Doble cap de setmana per als corredors del Club Ciclista
Deportes Balaguer de Benicarló disputant dues proves de
ciclocròs. El dissabte a Vilanova de Castelló, en un circuit ple
de clots i incòmode, amb una zona bruta per la brossa que
van tallar, s’imposava José Julián, en la categoria de màster
50, demostrant haver deixat arrere els problemes físics que
arrossegava. D’altra banda Isabel feia tercera en cadets
fèmines. El diumenge, a Mislata, amb més participació,
novament José Julián s'imposava i deixava clar que està
arribant bé als dos objectius de la temporada: el Campionat
Autonòmic i el Campionat d'Espanya, que són les proves que
queden. Aquesta vegada també estava Mar López que feia
tercera en fèmines junior, el mateix que Isabel que aconseguia
de nou el tercer en fèmines cadets. El diumenge 28 a Carlet
es disputarà el Campionat Autonòmic i el 10-11 de gener el
Campionat d'Espanya a Gijón, per al qual José Julián
Balaguer està seleccionat per la Federació Valenciana.

Bàsquet.

Les juniors benicarlandas, malgrat jugar un bon partit,
no van poder davant el líder, el Port de Sagunt

Bon partit el presenciat el diumenge a les 12.30, an la pista
central del Pavelló Municipal, entre l'equip junior del CB
Benicarló i les del Port de Sagunt, que segueix com a líder de
la classificació. Les benicarlandes ho van donar tot per a
intentar aconseguir donar la sorpresa, però les visitants van
saber tancar millor la zona i van acabar guanyant per deu
punts, 58-48.

Handbol.

Amplia victoria del Handbol Benicarló davant
l’Almassora BM

El passat diumenge al migdia es va disputar, a la pista
annexa del Pavelló Municipal de Benicarló, el partit
corresponent a la Primera Divisió Autonòmica, entre l'Handbol
Benicarló i Almassora BM. Després d'uns primers compassos
d'igualtat, prompte el marcador es va decantar per als
jugadors benicarlandos, que van acabar guanyant per un
contundent 37-16.

text i fotos VICENT�FERRER

CICLO CROSS, BÀSQUET I HANDBOL
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LOCAL ESPORTS

Aquest diumenge es va disputar el XXXIV Cross Ciutat
de Benicarló, organitzat pel Club d'Atletisme Baix
Maestrat, amb la participació de 352 atletes de les tres
províncies de la Comunitat Valenciana. L'eixida i meta van
estar instal·lades a l'Estadi d'Atletisme de la Partida Povet
i el bon temps va animar a molts afeccionats a presenciar
les diferents proves, que van donar inici a les 10 del matí
i finalitzaven abans de les 14.00.

Eric Peñalver, del Playas de Castellón es va imposar en la
prova regna, mentre que Raquel Landín del Pielagos València
ho va fer en categoria femenina. Tots dos ho van fer amb total
autoritat pel que fa als segons classificats, després de recórrer
tots dos un circuit mixt, amb carrers sobre herba, tartán i terra,
amb diversos paranys en el mateix.

L'atleta del Playas de Castellón va prendre l'eixida amb
tranquil·litat, ficat en el grup de cap, com si fóra tapat, atès que
van ser altres atletes els que van anar donant canvis de ritme
per a anar efectuant una selecció natural durant les tres
primeres voltes al circuit. A meitat de la quarta volta Peñalver
va pegar una forta estirada que va sorprendre a la mitja
dotzena d'atletes que seguien en carrera que, quan van
intentar respondre, es van adonar que els havia tret 20 metres
d'avantatge, per la qual cosa l'última volta la va fer en solitari,
com els grans campions, i més tenint en compte que encara
és promesa i va batre als sèniors.

En la carrera femenina Landín va guanyar encara amb
major diferència, ja que va trencar la carrera després de
diverses estirades, quan va voler, però donant molt bones
sensacions l'atleta promeses del Playas Mar Ureña.

text i foto VICENT FERRER

Cross: Eric Peñalver del Playas de Castellón i Raquel Landín del Pielagos València,
guanyadors del XXXIV Cross Ciutat de Benicarló

Benicarló celebra el Nadal instal·lant 18 pessebres en
la ciutat. Associacions, entitats i particulars obrin les
seues cases per a compartir la màgia dels Naixements
amb la resta de la ciutat. 

El consistori s'encarrega d'editar els fullets en els quals se
senyalitzen els emplaçaments belemnístics. I els ciutadans,
recorren durant els dies de festa la ruta dels naixements. Es
tracta d'una tradició molt arrelada a la ciutat, fomentada a
través de l'Associació Belemnística del Baix Maestrat i la
regidoria de Festes. Aquests últims organitzen la ruta oficial,
en la qual formen part els representants municipals, Reina de
les Festes i Cort d'Honor, a més de diverses entitats del
municipi. Però a més, diverses associacions organitzen pel
seu compte la ‘volta als Betlems’ que plena la ciutat per les
vesprades de música i balls. Enguany va obrir el foc el curs de
cants tradicionals i balls de bureo de l’Ateneu Benicarló.
Acompanyats d'instruments tradicionals i interpretant nadales
recuperades de la tradició benicarlanda, van recórrer els
emplaçaments. No van faltar les tradicionals pastes i la
mistela per a calfar la gola dels cantaors. Molts són els
ciutadans particulars que s'uneixen a aquests peculiar volta
pels pesebres de la ciutat en aquests dies de festa. Però a
més, el Nadal benicarlando serà enguany més solidàri que en
altres ocasions. La Regidoria d'Educació, Creu Roja i la
Coordinadora de Penyes han realitzat pels col·legis de la
ciutat la recollida solidària de joguets. Aquest és el quart any
que la Regidoria d'Educació organitza la campanya de
recollida solidària de joguets, una iniciativa que els anys
anteriors ha tingut un important èxit de participació. A més, la
Regidoria de Benestar Social ha organitzat, amb la
col·laboració de diferents entitats locals, diversos actes que
serviran per a arreplegar productes de primera necessitat. Un
d'ells, igual que es va fer l'any passat amb motiu de la
tradicional carrera de Sant Silvestre de Benicarló, els
participants aportaran productes no peribles que després es
repartiran entre col·lectius en risc d'exclusió social.

La pastisseria Petit Four guanya el XX Concurs
d'Aparadors de Nadal

El jurat del Concurs d'Aparadors de Nadal ha concedit a la
pastisseria Petit Four, el primer premi de la vintena edició.
L'Òptica Benavent, la botiga d'esports Triat Esport i la
Perruqueria Cristina han estat reconeguts amb la resta de
premis. Del total de 20 establiments comercials que han
participat en el Concurs d'Aparadors de Nadal, el jurat
qualificador ha decidit atorgar el primer premi a la pastisseria
Petit Four, un clàssic entre els premiats d'aquest concurs al
llarg dels vint anys que fa que s'organitza. El jurat ha valorat
especialment la utilització de materials propis de l'establiment
per a l'elaboració de l'aparador. En aquest cas, l'aparador
estava confeccionat íntegrament amb xocolate. El guanyador
del segon premi ha estat l'Òptica Benavent, mentre que el
premi a l'originalitat l'han concedit a la botiga de roba i
complements esportius Triat Esport, que ja va aconseguir
aquest mateix guardó l'any passat. Finalment, el premi del
públic, ha estat per a Perruqueria Cristina, que ha aconseguit
fins a 307 «M'agrada» a Facebook. El segon classificat en
aquesta categoria ha estat l'establiment Mercería Sheimar i el
tercer Cor de Festa.

text i foto NATÀLIA�SANZ

NADAL DE BETLEMS I SOLIDARI
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El Benicarló va jugar l'últim partit de l'any a casa contra
el Torreblanca i, molt, però que molt injustament, va ser
derrotat per un 1 gol a 2. 

Ens convenia guanyar perquè, amb dades a la mà,
haguérem pogut deixar definitivament un rival directe enfonsat
del tot. Abans del matx nosaltres teníem dèsset punts i ells
onze; si guanyàvem ens posàvem amb vint i ja obríem una
bretxa que es diu profunda i potser insalvable. Però na ser així.
No sé ben bé com, als deu minuts en van marcar un gol i els
nostres no van saber reaccionar. Amb el marcador a favor, els
torreblanquins van fer tota una exhibició de males arts.
Llençaven les pilotes al avia del tren en cada rebuig, queien
morts durant un parell de minuts cada vegada quan sentin de
prop no ja les botes sinó l'alé d'algun defensa nostre. Antifutbol
total adobat amb una manca d'esportivitat esfereïdora. Allò
que, per exemple els nostres llençaven la pilota fora quan ells
en tenien algun d'estés sobre la gespa i ells que la tornaven
ben lluny tot fotent-se'n dels xiulets del públic i de les queixes
dels jugadors d'ací. El CDB no va xutar massa vegades entre
entre els tres pals durant tota la prima part; no en va xutar ni
una, vaja. Sort que feia una tarde amb un temps agradable i el
solet que em pegava als ulls em va permetre més d'un instant
de relax intens. No, no estic parlant de la Margot, que se'n va
anar amb el papa a comprar guarniments nadalencs per a
l'arbre. La mama es va disgustar una mica perquè a casa
sempre hem sigut més de fer el betlem. En moltes ocasions en
el sentit literal de la paraula. 

A la segona part, vam sortir disposats no ja a empatar el
partit sinó a guanyar-lo. Atac i gol continu. Tira, tira i tira, amunt
tots. Però, com ens passa de vegades als desgraciats, els
forasters van fer una lleugera aproximació a porta i un defensa
nostre -no vaig distingir qui- no se li va acudir res més que
tocar la pilota amb una mà. Penal i zero a dos. No ens vam
enfonsar ni desmotivar. Ans al contrari, esperonats sobretot
per la jovenalla del GR21, vam tornar a posar setge a la
porteria forastera. I va passar una cosa curiosa. Els nostres
van llençar la pilota fora de banda, els torreblanquins es van
fer el ronso per perdre temps, va anar un dels nostres, va
sacar, l'àrbitre va deixar continuar la jugada i, nyas, golasso de
Marcos Cano que li la va colar per baix cama al diminut porter
foraster. Quina rissa més grossa. Tots aquells encerclant
l'àrbitre i volent-se'l menjar i els d'ací amb presses per

reprendre el joc. I vam seguir i vam seguir. I aquells que
queien i feien faltes i es mascava la tangana. A punt vam estar
de marcar tres o quatre vegades, però la mala sort i la mala
punteria, no ens ho van permetre. En una entrada terrorífica,
criminal gairebé, l'àrbitre es va vore obligat a expulsar un
jugador del Torreblanca. Ni amb deu. Faltant uns sis o set
minuts, un altre desmai; un defensa es d'ells, dels dolents, va
quedar estés a la vora de la ratlla de banda. Dels brams que
pegava diràs que es moria. Va entrar el massatgista a pas lent,
va arribar al lloc del fet i va començar a fer relacions públiques,
Layo Burriel es va posar nerviós i agarrant per les aixelles el
moribund el va treure fora del camp, el moribund, morint-se,
morint-se, a redolons va tornar a ficar-se sobre el terreny de
joc, cabrejada general i l'àrbitre, que no sabia què fer, va
acabar per mostrar-li targeta roja al nostre aguerrit
migcampista. Estic segur que és perquè Layo és hypster i hi
ha gent que els té mania amb la barba, la cueta topo, els
tatuatges i en general aquesta estètica que óna personalitat. 

Tot plegat es va acabar al minut noranta-sis, però s'hauria
d'haver acabat, com a mínim i ho dic ben seriosament, al minut
cent cinc. Si el partit s'arriba a allargar el temps que tocava, no
és que els guanyem, no, és que se'n van cap a casa amb una
cofa de gols. 

No passa res. Lluitarem fins que caldrà i estic segur que el
Torreblanca estarà per baix de nosaltres al final de la
temporada. No vull acabar sense fe un mínim esment a la
olorosa situació per la qual està passant el Vinaròs Club de
Futbol. Hi ha qui diu que després de festes no tornaran a jugar.
Quina llàstima, perquè voldria no ja que jugaren la promoció
sinó que fins i tot pujaren a tercera divisió. Les coses com més
amunt pugen...

text VICENT T.�PERIS

MOLT MAL RESULTAT La dimissió de la regidora 
Sarah Vallés porta cua

Aquesta setmana passada també ens
deixava les conseqüències de la
dimissió de Sarah Vallés com regidora
de l'ajuntament de Benicarló.

Així, José Joaquín Pérez Ollo passa a
ocupar el lloc de primer tinent d'alcalde. Per
la seua banda Rocío Martínez assumeix de
moment la resta de les competències que
Vallés tenia com regidora: l'àrea de
Benestar Social, Participació Ciutadana i
Sanitat, la presidència de l'Organisme Autònom de Centres
Especialitzats (OACSE) i la direcció de l'Oficina Municipal de
Normalització Lingüística. Pel que fa al nou regidor, els
següents en la llista electoral són Laura Bellés Roca, Mamen
Iruretagoyena Fernández, Rafael Delshorts Lisón i Domingo
Cerdà Marzá. L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, es
va mostrar d'acord amb la decisió presa per la seua primera
Tinent d'Alcalde. “Després de diverses reunions
mantingudes, Sarah ha fet el correcte i això es d’agrair. Ha
fet el que havia de fer”, va detallar. Domingo no va amagar
que la relació amb Vallés, arran dels últims esdeveniments
va estar molt tibant durant les últimes setmanes. Cal
recordar que el decret d'enderrocament de l'habitatge va ser
signat i ficat en coneixement de l'afectat fa aproximadament
un mes, malgrat que des del 2011 es coneixia la sentència. 

LA VISIÓ DEL PSPV 
La notícia de la dimissió de la primera tinent d'alcalde de

Benicarló, Sarah Vallés, no ha deixat indiferent ningú. La
regidora va al·legar “una situació personal complicada” en la
carta que va dirigir als mitjans de comunicació explicant els
motius de la seua renúncia. En Benicarló, ningú dubta que la
gota que haja pogut vesar el got, de la qual ella qualifica com
“una legislatura difícil”, ha estat l'enderrocament del xalet del
seu oncle, realitzat per l'ajuntament de Benicarló. en
compliment d'una sentència judicial. Xaro Miralles, portaveu
del grup municipal socialista, va assegurar que la dimissió
de Vallés “obri una crisi dins del govern municipal”. La
popular ostentava els càrrecs de primera tinent d'alcalde,
regidora de Benestar Social, Participació Ciutadana i
Sanitat, a més de presidir l'Organisme Autònom de Centres
Socials Especialitzats. De fet, quan l'alcalde estava de
vacances era ella qui assumia la vara de comandament en
la ciutat. Miralles va assegurar que “no era una regidora
qualsevol. Tenia dedicació exclusiva i era la segona en el
govern municipal. Gestionava l’OACSE, que fins i tot té
pressupost propi”. La socialista va recordar que l'àrea de
Benestar Social “és molt important a Benicarló”. És per això
que no va dubtar a afirmar que “aquesta dimissió obri una
crisi dins del govern municipal, provocada pel fet que
aquesta setmana hi ha hagut l'enderrocament d'una
construcció il·legal”. La socialista va puntualitzar que Vallés
“s'ha vist obligada a dimitir per discrepàncies. L'ajuntament
ha executat una sentència i ella ha discrepat d'aquesta
decisió, no pot donar suport una il·legalitat”. Miralles a més

culpabilitzà el Partit Popular de les
irregularitats urbanístiques que han
proliferat per tot el terme municipal de
Benicarló. “Aquest enderrocament ha estat
conseqüència de tota la política urbanística
que duu l'ajuntament de Benicarló des de fa
moltíssims anys. El PP governa ací des de
l'any 91. I s'ha donat l'esquena a aquestes
il·legalitats, de manera que ara ens hem
trobat que el responsable de tot aquest
desastre és el PP”. Miralles va recordar que
el nou Pla General d'Ordenació Urbana fa
deu anys que s'està tramitant i el PP no ha
estat capaç d'aprovar-lo”. En aquest sentit,

va assegurar que “no sabem què passarà quan s'aprove i
s'hàgen d'ordenar aquestes zones, perquè el conflicte és
greu. Els veïns que disposen de terrenys i no han construït
tenen un perjudici davant els que si que han construït”. Els
temes urbanístics, no obstant això, no són els únics que han
alçat butllofes entre l'equip de govern i Sarah Vallés. Les
seues contínues reclamacions i reivindicacions perquè l'àrea
de Benestar Social gaudira de major disponibilitat
econòmica han provocat diversos cops verbals amb els seus
companys de banqueta popular. Els deutes del Consell, que
va tenir problemes per a abonar les subvencions que devia
a diversos centres socials, també van alçar butllofes en la
gestió de Vallés, que s'ha revelat com una de les més
reivindicatives dels populars. Vallés, segons va anunciar, es
reincorporarà a la seua plaça de funcionària en un dels
centres socials de Benicarló, que va deixar apartat quan es
va embarcar en l'aventura política. 

I LA VERSIÓ DEL REGIDOR D’URBANISME
Com era d'esperar, les xarxes socials i les veus de carrer

han fet les seues pròpies interpretacions sobre la dimissió de
Vallés i l'enderrocament de l'habitatge del seu oncle. No
totes són encertades ni verídiques. Així, el regidor
d'Urbanisme, Pedro López, eixia al pas de les acusacions
abocades contra l'equip de govern per a recordar que “els
mil cinc-cents expedients oberts en l'ajuntament són de
regularització de la legalitat urbanística, que poden ser una
barbacoa o una tanca”. López reconeixia que “els nervis
estan a flor de pell”, encara que va discrepar de la versió de
la portaveu socialista i va sostenir que “açò ha provocat una
cohesió molt forta en el grup municipal, perquè la sentència
estava molt clara i és contundent”. López va discrepar de la
versió que assegura que l'aprovació del PGOU haguera
salvat l'habitatge perquè “la sentència és del 2011 i llavors
tampoc estava fet el PGOU”. De fet, en els informes que va
redactar el consistori, a requeriment del jutjat, es reflecteix
que “el PGOU diu és que la zona és sòl no urbanitzable,
malgrat estar molt consolidada d'habitatges”. El regidor
d'Urbanisme va lamentar que “les crítiques cap a mi han
estat molt dures, s'ha intentat estigmatitzar a l'ajuntament en
aquest tema. Som els garants de portar endavant qualsevol
tipus de sentència i així ha estat. No hem pogut obviar-la i en
possessió de les nostres competències i obligacions hem
hagut d’enderrocar l'habitatge”, va concloure.
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L'Ajuntament de Benicarló ha estat condemnat a
abonar 77.780 euros a la mercantil Vibresa SL. En el seu
moment el consistori no va iniciar el procediment
d’apremi perquè l'empresa urbanitzadora cobrara les
quotes d'urbanització del PAI situat entre l'avinguda
Papa Luna i el carrer Peníscola, que estava sent executat
per les empreses Abuc i promocions, SL, Llar 3 i Delta
Cases.

D’aquesta manera el consistori haurà de plantar cara a la
seua responsabilitat patrimonial per no haver iniciat el
procediment de constrenyiment per al cobrament de les
mateixes, així com a l'incompliment de terminis i absència de
diligències d'impuls de procediments de constrenyiment. La
urbanitzadora, a més d'aquesta reclamació, també té al seu
favor una sentència del jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de Castelló, del passat 30 de juny, que reconeix el
seu dret a conèixer la identitat de la persona o autoritat
responsable de la tramitació del procediment de
constrenyiment, els motius pels quals no es van realitzar els
manaments d'embargament dins del procediment de
constrenyiment i les raons per les quals no s'ha fet efectiu
l'aval bancari que garantia alguna de les quotes
d'urbanització. Aquestes peticions, de moment, no han tingut
resposta. La notícia es coneixia durant l'últim plenari celebrat
en el consistori, quan es va desestimar l'al·legació
presentada per l'empresa urbanitzadora a una modificació
pressupostària en la qual no es consignava partida
econòmica per a pagar-li.

L'edil d'Hisenda, José María Serrano, va anunciar que
“els diners ja s'ha tret del pressupost de 2014” i dijous passat
al matí es va fer una “transferència de crèdit” procedent del

capítol 1 per a poder pagar aqueixa indemnització. Ara serà
el departament de Tresoreria el que, una vegada consignats
els diners, ordene el pagament, el procediment del qual
durarà aproximadament 46 dies. Serrano va detallar que les
tres empreses moroses “estan en període executiu des de fa
temps. Hem sol·licitat fins el registre mercantil de Madrid si
aquestes empreses tenen propietats en la resta d'Espanya”.
L'explicació de Serrano no va satisfer als membres de
l'oposició. En el cas de la portaveu del grup municipal
socialista, Xaro Miralles, va lamentar que el consistori no
cobrara les quotes en el seu moment i emprenguera
mecanismes com les providències de constrenyiment. “El
més greu és que ara ho haurien de pagar tots els ciutadans
de Benicarló i desconeixem quan l'ajuntament podrà cobrar
les quotes d'urbanització d'aqueixes empreses moroses. Ara
l'empresari és insolvent, no obstant això, en el seu moment
en l'acta figurava que tenia unes finques a les quals se li
haguera pogut tirar mà, cosa que no s'ha fet”, va recordar
Miralles. “Són quotes d'urbanització que ha de cobrar un
particular, i a nosaltres ens preocupa com cobrarà
l'ajuntament. No es van cobrar per no fer les coses quan
s'havien de fer”, va sostenir la portaveu socialista. A més,
“casos com aquest, tenim el d’Odemira, on d'uns terrenys
que valien 360.000 euros es van acabar pagant milió i mig.
Es tracta d'una mala gestió de l'ajuntament en matèria
urbanística”, va lamentar. Per la seua banda, l'edil de
Compromís, Joan Manuel Ferrer, va criticar que en el seu
moment no haguera executat l'aval de BBVA que garantia el
pagament dels deutors d'aquest PAI i es preguntava per què
“no s'ha donat resposta a la sol·licitud d'execució del passat
3 d'octubre”. De la mateixa manera, va lamentar la demora
en el pagament a l'empresa urbanitzadora, una empresa
local per a la que deixar de percebre aqueixos 77.000 euros
suposa que la deixen “amb l'aigua al coll”. 

text REDACCIÓ

Més ficades de pota urbanísticopopulars
L’Ajuntament condemnat a pagar vora 80.000 euros

Divendres 19 de desembre la Penya Setrill esdevenia
cau poètic per acollir càlidament i entranyable a Tríptic i el
seu espectacle Paraula i Música.

Amb el local ple de socis i gent que es va apropar per tal de
gaudir de les petites i grans històries del grup, l’acte se
iniciava amb una intervenció del president de l’entitat, José
Luis Guzmán, que a través d’un aproximació als integrants del
grup, donava pas al recital, una acció plena de prosa poètica,
poesia pura i textos que amalgamen els registres variats i
diversos de les veus de Patrici Gil i Alícia Coscollano, tot
temperat per la guitarra i la sensibilitat d’Enrique Cornelles. El
bon tarannà de la gent de la Penya va aconseguir revestir de
familiaritat l’esdeveniment cultural, que va estar carregat de
ironia, crítica, dolçor, profunditat emocional i contundència.
Cal destacar l’aportació musical de Miguel Maura, que va
atorgar-li el punt vital arrelat a la terra amb la seua
interpretació de La Muixeranga al text d’Alícia: ‘Bledes’.

Alguns dels moments àlgids de la travessia de la tarda van
transcórrer durant la lectura de Setge, Clergues o La Pastora
per part de Patrici, i de De sobte ja no hi eres, Cambalache o
La Por, per part d’Alícia. En aquesta ocasió, a més, es va
introduir un intercanvi: Alícia va llegir el poema Espardenyes,
de Patrici; i Patrici el poema Bèstia ferida, d’Alícia. L’acció
poètica va finalitzar amb el solo de guitarra de Cornelles
arribant a bon port. El públic assistent  poc després,
acomiadava a Tríptic posant-se dempeus i oferint un llarg
aplaudiment que els components del grup poètic van rebre
des de l’escenari.  

text REDACCIÓ

Penya Setrill: entranyable acollida a Tríptic
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El Club Natació Benicarló retorna, per la porta gran, a
la primera divisió autonòmica, després de l’apoteòsica
victòria aconseguida a la copa autonòmica disputada a
Natzaret (València), aquest darrer cap de setmana 

Els de Benicarló, dirigits per Myriam Martínez, presentaren
un equip molt equilibrat, format per 21 nedadors: Miguel
Piñana, Marcos Fuente, Marc Ávila, Alberto Añó, Carlos
Fuente, Adrián Adell, David Valdearcos, Javier Marzà, David
Curto, Marc Vea, David García, Lucía Piñana, Nerea Sorando,
Irene Sorando, Marta Valdearcos, Carla Fresquet, Clàudia
Barrachina, Ester Segura, Gemma Rillo, Júlia Barrachina i
Gemma Labèrnia.

Començaren fortíssims, sense donar opcions als altres
equips, deixant ben clar que anaven directes a guanyar.
Mantingueren aquest asfixiant ritme, sense descans durant
tota la competició, fins aconseguir, destacadíssims, la victòria
final a la classificació.

L’equip masculí, que presentava, a priori, més dubtes, pel
que fa al seu estat de forma, va superar les expectatives més
optimistes i amb una demostració de lluita i esforç, va
aconseguir moltíssims punts, treballant de valent, des dels
més veterans fins al benjamí David García, de 12 anys, que
debutà a la copa en la dura prova dels 1500 metres. 

Marc Vea ens va dir “ací estic jo” a la prova dels 200 lliures,
aconseguint la mínima nacional i baixant, per primer cop a la
seua carrera, dels 2 minuts (1.59.79 M).

Què dir de l’equip femení, que, probablement, és el més
poderós que ha tingut mai el Club Natació Benicarló. El seu
domini va ser incontestable. Guanyaren amb solvència tots
els relleus disputats i la majoria de les proves individuals.

Els equips de relleus femenins varen fer les millors
marques de la història del club. 

A nivell individual, cal destacar especialment a una
fabulosa Ester Segura que va ratificar la seua mínima
nacional dels 800 lliures i va aconseguir una nova mínima
estatal als 200 lliures (2.14.43 M). També va estar
espectacular la bracista Gemma Labèrnia, que va arrodonir la

seua demostració amb la mínima nacional dels 200 braça
(2.48.91 M).

Els nombrosos aficionats que donaren suport, des de les
grades, a l’equip, s’ho passaren d’allò més bé i estigueren ben
orgullosos d’aquest fantàstic grup de nedadors. 

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
COPA NADAL A LA PLATJA DEL MORRONGO DE

BENICARLÓ, A LES 12 H,  DIUMENGE 28 DESEMBRE 2014

text CNB

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ, CAMPIÓ DE LA COPA AUTONÒMICA
DE SEGONA DIVISIÓ A VALÈNCIA




