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Durant els passats 24-27 de Juliol, el Club Natació
Benicarló va participar al campionat d’Espanya d’estiu
infantil de Barcelona amb un fantàstic equip format per 5
nedadors (Gemma Labèrnia, Gemma Rillo, Júlia
Barrachina, Ester Segura i Marc Vea) dirigits per la seua
entrenadora Lucía Vicente.

Durant tota la competició tingueren el suport incondicional
d’un grup de socis i aficionats que es va desplaçar a les
estupendes instal·lacions del Club Natació Barcelona per a
animar als seus.

La gran novetat és que feia 7 anys que el club no
aconseguia classificar un equip de relleus a un campionat
nacional i, a més a més, era la primera vegada en la història
que ho feia en la prova dels 4 x100 estils. Les
nostres xiques (Barrachina, esquena;
Labèrnia, braça; Segura, papallona i Rillo,
crol)  tingueren una bona actuació superant,
inclús, fins a 9 equips que tenien millor marca
d’inscripció que elles.

Pel que fa a les proves individuals,
l’actuació dels de Benicarló fou una mica
irregular, alternant proves molt bones amb
altres en les quals no estigueren al seu nivell
habitual.

Marc Vea, que tenia 8 mínimes nacionals,
va disputar el màxim permès de 6 proves
individuals. Marc va anar de menys a més,
aconseguint millorar la seua marca en 3
proves: 100 lliures, 200 lliures i 200 estils.  

La fondista Ester Segura, per  la seua
part, va tindre una gran actuació als 800
lliures i va estar menys afortunada als 400
lliures.

Júlia Barrachina que no començà bé el
campionat amb uns anormalment fluixos 100
esquena inicials, va millorar als 200 esquena
del divendres per a, després, completar una
gran actuació dissabte en la seua posta del
100 esquena del relleu d’estils.

La excel·lent bracista Gemma Labèrnia
també va tindre una actuació irregular,  una
mica per sota de les seues possibilitats,
començant bastant bé però acabant una
mica cansada el campionat.

En qualsevol cas, és un fet destacable el poder classificar 5
nedadors infantils a un nacional i això dona idea de les bones
perspectives de futur que apunta aquest equip.

Amb aquesta darrera competició es dona per finalitzada la
temporada de competicions en piscina per al nedadors del CN
Benicarló que ara tindran un merescut descans fins al
setembre quan començaran els entrenaments per a la propera
temporada.  

CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’ESTIU A BARCELONA
text i fotos CNB
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La forta pedregada que va descarregar dissabte a
migdia sobre Benicarló va afectar a 10 milions de quilos
d'hortalisses i 10 milions de quilos de cítrics. Les
pèrdues econòmiques s'han quantificat provisionalment
en quasi cinc milions d'euros. El Consell Agrari que es
va reunir d'urgència dilluns passat a la nit va decidir
sol·licitar la rebaixa de mòduls de l'IRPF, donada la
situació que afectarà als llauradors de la ciutat. 

LES CAUSES DEL DESASTRE 

La situació la va causar una tempesta severa amb
reflectivitas d'escàndol (fins a 60 dbz) amb una elevada
ciselladora en la zona. L’storm-splitting, o tempesta
duplicant, va provocar una supercèl·lula que va generar
l'interès de seguidors de tempestes d’arreu el món. Així van
seguir amb atenció aquest important fenomen meteorològic
que es va formar sobre Benicarló. De fet, la situació va
generar, com es va veure, fenòmens severs com és pedra de
gran grandària, pluges torrencials, i xicotets tornados, amb
vents que van arribar fins els 105 Km/h. L’estrall atmosfèric
va ser de llibre, dels que s'estudien a les universitats:
baixada de temperatura de 28 a 16 graus, baixada de
pressió seguida d'un abrupte ascens de 1005 a 1008 mb, i
28,80 l/m2. de pluja en un tres i no res, que al final va ser el
que menys mal va causar. L'alerta groga es va quedar curta
per a les tempestes que es van generar sobre Benicarló, que
van tenir el seu pic màxim a les 15,22h.. 

LES CONSECUÈNCIES A LA CIUTAT

El fort aparell elèctric i la intensa
pedregada, van ser la causant de la
desastrosa situació en la qual va
quedar la ciutat. Les xarxes socials
van començar immediatament a fer
circular nombroses fotos, en les
quals es podia comprovar la
virulència de la tempestat. I és que
al llarg d'una hora, entre les tres i les
quatre del migdia, la ciutat es va
col·lapsar a causa de la intensa
depressió que es va formar sobre la
ciutat. Els carrers es van convertir
en rius davant la incapacitat dels
embornals d'engolir a temps l'aigua,
taponats per la gran quantitat de
calamarsa i les fulles que el vent va
arrancar dels arbres. La inundació
de plantes baixes i soterranis, com
aparcaments, va ser altra de les
conseqüències de la tempesta. La
caiguda d'una palmera en l'avinguda
Marquès de Benicarló va requerir la

intervenció dels bombers del Parc comarcal, que també van
atendre nombrosos serveis. La Policia Local també va
intervenir davant el requeriment dels veïns en diferents
incidents relacionats amb la pluja. El rescat de dos vehicles
en els passos subterranis de la carretera de Càlig i el Camí
de Sant Gregori, van ser altres dels incidents de major
rellevància. 

ELS DANYS EN EL CAMP 

Els tècnics de la Cooperativa Agrícola Benihort ja han fet
les primeres estimacions de les conseqüències que ha tingut
per al camp benicarlando la pedregada devastadora que
dissabte passat va caure sobre el 90% del terme municipal
de Benicarló. Els danys han afectat bàsicament a la
recol·lecció del meló d'Alger i l'enciam, dos dels productes
estrella de la campanya d'estiu de l'horta de Benicarló. Les
conseqüències de la pedregada han estat que el 100% de la
producció d'hortalisses i cítrics han quedat afectats en tot el

text REDACCIÓ fotos NATÀLIA SANZ i VICENT FERRER

El dia de la fi del món a Benicarló

Amb la disputa de les rondes finals va acabar el XXXIII
Torneig d'Estiu de Futbol-Sala “Ciutat de Benicarló”. En la
primera semifinal, que va enfrontar a Superpint/Maritur
amb Bar Candil/Mapfre, es va veure un partit interessant i
tibant, i també igualat. 

Finalment va acabar imposant-se (3-1) l'experiència sobre
la joventut. Però si la primera va ser igualada, la segona
encara ho va ser més, Peluquería Mª José/Fruites Ximo i
Plantacar/Pizzeria Giorgio’s van oferir tot un espectacle que
va fer les delícies del nombrós públic que abarrotava la pista
del Marynton. Al final, empat a tres gols i van ser els penals
els que van decidir el nom de l'equip que acompanyaria a
Superpint/Maritur a la final, que finalment va ser Peluquería
Mª José/Fruites Ximo, després que transformaren els seus
tres llançaments i que el seu porter, José Castañeda,
detinguera l'últim de la sèrie. I el divendres es van disputar els
partits pel 3r/4t lloc i la gran final. En el primer d'ells,
Plantacar/Pizzeria Giorgio’s va eixir en tromba i va sorprendre
als joves jugadors del Bar Candil/Mapfre, que en un vist i no
vist es van trobar amb un 0-3 en contra. Van intentar fins al
final la remuntada i van arribar a acariciar-la, però Plantacar
va saber gestionar molt bé el seu avantatge i va acabar alçant-
se amb la 3a plaça del Torneig. I ja en la gran final, es van
enfrontar els que per a molts aficionats havien estat els dos
millors equips del torneig: Superpint/Maritur i Peluquería Mª
José/Fruites Ximo. El marcat final, 5-1 a favor dels vigents
campions, no reflecteix la igualtat existent en el camp, ja que
en la segona meitat, amb el marcador advers, els de la
Peluquería Mª José van arriscar amb la tàctica de porter-
jugador i els va eixir malament. Finalment, Superpint/Maritur
afegeix la 4a estrella al seu palmarès i es converteix en l'equip

que més vegades ha guanyat el prestigiós Torneig.
L'organització aprofita l'ocasió per a mostrar el seu agraïment
a tots els que han fet possible la celebració del torneig:
participants, col·laboradors, aficionats, i de forma molt
especial a l'Ajuntament de Benicarló i la seua Àrea d'Esports
per haver facilitat amb la seua ajuda i col·laboració la
realització del mateix.

Palmarés XXXIII Torneo de Verano de Fútbol-Sala “Ciutat
de Benicarló”:

Campió: Superpint/Maritur
Subcampió: Peluquería Mª José/Fruites Ximo
3º classificat: Plantacar/Pizzería Giorgio’s
4º classificat: Bar Candil/Mapfre
Esportivitat: Superpint/Maritur
Gol més ràpid: Raúl Mora (Superpint/Maritur)
Màxim Golejador: Víctor Robles (Brasería Sant Gregori)
M.V.P. Torneig: Jesús Gualda (Bar Candil/Mapfre)

text i foto GREGORIO�SEGARRA

Futbol-Sala estiu. Superpint/Maritur, de nou campió
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terme de Benicarló. Pel que fa a les verdures i hortalisses, la
comercialització és del tot impossible, mentre que les
taronges (només les taronges, no les clementines) podran
derivar-se a usos industrials, amb una compensació
econòmica per als agricultors molt baixa, però no es
destinaran al mercat de consumidors. Els tècnics calculen
que s'han perdut entre 5 i 6 milions de quilos de meló d'Alger
i prop de 600.000 quilos d'enciam. En total, comptant altres
verdures com la coliflor o la escarola, les pèrdues de l'horta
arribarien als 10 milions de quilos. Econòmicament,
aquestes pèrdues suposen 1.971.000 euros. 

Pel que fa als cítrics, els efectes de la pedregada es faran
notar durant tota la campanya d'hivern. De moment s'han
calculat 4 milions quilos de clementines afectats i 6 milions
de quilos de taronges. Les pèrdues econòmiques superaran
probablement els 2.600.000 euros. El Consell Agrari, que es
va reunir d'urgència el dilluns a la nit, va decidir sol·licitar la
rebaixa de mòduls de l'IRPF, encara que, tal i com ha
declarat el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, les
conseqüències de la pedregada van més enllà. "Els

ve de la pàgina anterior

La I Enduro MTB Morella Singletracks es convertirà en
la primera prova d'aquesta modalitat que es dispute en
terres valencianes amb el reconeixement de la Federació
de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Després de les
reunions mantingudes a València i de la modificació
d'algun tram del circuit per a adaptar-ho al reglament de
l'Open d'Espanya Enduro 2014, s'ha aconseguit l'objectiu
de ser pioners en aquesta disciplina. 

Aquesta prova tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre i ja està
despertant una gran expectació. La I Enduro MTB Morella
Singletracks combinarà l'esport amb el patrimoni de la ciutat,
com per exemple el descens que es realitzarà des del més alt
del castell, i els seus paisatges tan idonis per a la pràctica de
l'enduro. Prova d'açò són alguns dels espectaculars tràilers
que s'estan llançant en les xarxes socials i que estan tenint
milers de reproduccions. 

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Morella, Amadeu
Bordás, destacava que “estem organitzant una prova molt
important i ser la primera competició que es disputa en
aquesta modalitat a la Comunitat Valenciana ajuda a les
nostres aspiracions, que no són unes altres que convertir a
l'Enduro Race Morella Singletracks en un referent de l'enduro
a nivell nacional”. A més, afegeix que “s’està treballant per a
fer una competició espectacular amb descensos pel casc
urbà, com del més alt del castell, i recorreguts cronometrats
per senda, que faran que Morella respire un gran ambient
biker el primer cap de setmana d'octubre”. Finalment, Bordás
explicava que “el projecte Morella Singletracks va nàixer fa un
any i ja compta amb una important trajectòria, repercussió i
organització d'esdeveniments, com la Mediterranean Xtrem, i
esperem que posicione a Morella com una gran ciutat per a la
pràctica de la BTT”. 

El 4 i 5 d'Octubre del present any, els afeccionats al MTB
més lúdic i autèntic tenen una cita inexcusable a Morella. El
circuit programat serà una mostra de l'enorme domini dedicat
a l'enduro i a l'all mountain que constitueix la zona. A més, la
primera especial tindrà per escenari la joia medieval que

representa el casc urbà de Morella, descendint 200 m. de
desnivell des del cim del seu castell fins a l'exterior del recinte
emmurallat. Amb açò, tant bikers com a visitants podran gaudir
d'un dels pobles més bonics d'Espanya des de la perspectiva
més espectacular. El cap de setmana serà una festa de la
bicicleta, on també els més xicotets tindran el seu espai amb
activitats dissabte i diumenge. La celebració d'aquesta
competició, al costat de la de la Mediterranean Xtrem, suposa
la confirmació de Morella com a destinació de referència dins
del BTT a nivell nacional.

text VICENT�FERRER

I Enduro MTB Morella Singletracks
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La Platja Nord de
Peníscola ha estat, durant el
cap de setmana passat,
escenari d'un torneig amateur
de water-voley, en el qual han
participat 29 parelles
procedents de la Comunitat
Valenciana, Aragó, Madrid i
fins i tot del país gal. 

Quatre dies d'activitats
playeras i competició que es
resolia el diumenge amb els
creaments entre les 16 millors
parelles. Durant els dies del
torneig, a més, els
acompanyants i espectadors
assistents, han pogut gaudir de
classes gratuïtes de salsa en la platja a càrrec de la Sala de
festes Mambo i classes de cross training de la mà de Jorge
Belmonte. 

”Este tipus d'esdeveniments que conjuguen competició,
esport i platja tenen molt d’èxit i dinamitzen un dels entorns

millor valorats de la nostra destinació, el litoral; la nostra
aposta per aquest tipus d'activitats és total i les quasi 500
persones han pogut gaudir del torneig i les activitats
complementàries ho han valorat també molt positivament” ha
assegurat l'alcalde, Andrés Martínez, després de valorar amb
l'organització l'esdeveniment.

En el torneig amateur de water-voley de Peníscola participaren 29 parelles
text VICENT�FERRER  

fotos LAURA�HIDALGO

númeross són molt freds però darrere hi ha molta gent que
ho ha perdut tot". Tant el regidor com el gerent de Benihort,
Guillermo Edo, han reconegut que la pedregada "ha estat un
pal molt fort" per al sector del camp i que afectarà greument
no només a la comercialització dels productes, sinó també a
la generació de llocs de treball, entre uns altres. Tanmateix,
han assegurat que continuaran treballant per a eixir
endavant. Ara mateix, els llauradors ja preparen el terreny
per a la campanya d'hivern amb la plantació de les preuades
carxofes de Benicarló.

ve de la pàgina anterior
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OPINIÓ LOCAL

Benicarló no pot rebre l'antic centre de salut perquè el
nou no té espai per a situar les ambulàncies que allí
s’aparquen provisionalment. Sarah Vallés, regidora de
Benestar Social, ha recordat que en l'actualitat l'espai
exterior de l'edifici de l’antic Centre de Salut s'utilitza per
a aparcar les ambulàncies del centre nou. 

“Cal fer un acta notarial per a certificar que allí ha finalitzat
l'activitat. I si la fem, on posem les ambulàncies?”, va explicar
Vallés. La petició de reversió de l'antic centre de salut de
Benicarló, de propietat municipal i cedit a la conselleria de
Sanitat, requereix per a la seua formalització que s'alce acta
de la finalització de l'activitat, circumstància que en aquest
moment no es compleix perquè les ambulàncies s'aparquen
en un espai del jardí que es va habilitar per a això. El trasllat
de les instal·lacions al nou centre, no obstant això, va deixar a
aquest servei en l'antic, atès que no es va preveure un espai
per a elles tot i la quantitat de metres quadrats que envolten la
part del darrere del nou edifici. 

La qüestió naix a col·lació de la reclamació presentada per
diverses associacions de la ciutat, a les quals el consistori els
va prometre la cessió d'espais per a realitzar les seues
activitats. Així ho va recordar la edil socialista Rosanna Marzá,
que va apuntar que “hi ha en aquests moments 900 metres
quadrats sense ús i cap projecte redactat, pel que no sabem
ni quant costaran les obres. Es podria fer una cessió temporal
d'espais ja que els diners que havien consignat per a
l'adaptació de l'espai, s'han hagut de destinar a altres
partides”. I és que dels 70 000 euros que el consistori tenia
consignat per a l'adaptació de l'espai “vint mil s'han hagut de
destinar finalment a la compra d'una furgoneta adaptada i amb
els cinquanta mil restants, no havia suficient per a realitzar
totes les obres necessàries en l'antic centre”. La edil de
Benestar Social va continuar explicant que va iniciar una
ronda de consultes amb les entitats que havien sol·licitat un
espai “i ja vam veure que no podíem donar-los solució, per la
qual cosa les hem repartit per altres espais públics”. 

A més, Vallés va referir que en l'espai que la Fundació
Bancaixa Castelló va cedir a l'ajuntament per a instal·lar el
menjador social “han sorgit necessitats i xicotetes reparacions
que cal realitzar, com l'ampliació de la potència elèctrica” atès
que l'espai també acull entitats com l'associació del Alzehimer,
la del Càncer i altres de caràcter social. Així les coses, la edil
va anunciar que la quantitat restant de la partida es destinarà
“a la reforma del centre geriàtric, que considerem més
necessària en aquests moments”.

UN CENTRE DE SALUT NOU SENSE APARCAMENT PER A LES AMBULÀNCIES

text i foto NATÀLIA�SANZ

Jo no se si és perquè la calor em reblaneix lo cervell, o
perquè les neurones també se n'han anat de vacances,
però per més que he intentat llegir això de la zona
protegida que anuncien a bombo i plateret a la portada, no
he tres res de profit. Al la fi, un nomenament molt
espectacular, però que a la pràctica no tinc massa clar
quines repercussions tindrà. Molt bones intencions, molt
bons propòsits, però a l'hora de la veritat, no res. Ja
voldria jo que algú em digués d'ací a uns quants anys que
m'havia equivocat i que tot allò que acabo de llegir s'ha dut
a la pràctica en la seua totalitat. Que les bones intencions
s'han convertit en realitat i que allò que semblava utòpic
ha esdevingut real i palpable. Què vol que li diga, senyora
Garcia, jo soc molt pessimista amb aquestes coses i veig
molt complicat que això algun dia siga una realitat.
Sobretot si tenim en compte el mal que ja li hem fet al
nostre entorn i la impossibilitat de recuperar-lo.

Avui m'he proposat comentar totes i cadascuna de les
notícies que he llegit fins que s'acabe l'espai que tinc. He
pensat que és una manera de fer rutllar el cervell, tan
apàtic i dropo aquests dies. Si aquest exercici el feren
alguns, potser uns altres podrien descansar. 

Llegeixo que estan fent obres a la nostra costa. Això és
una gran notícia. I a més a més la pagarà un ministeri al
que fins ara li ha costat molt gastar-se un duro al nostre
poble. Ja fa massa anys que la nostra costa està totalment
abandonada per les autoritats. Mentre als pobles dels
voltants s'han fet obres faraòniques i inversions
multimilionàries, nosaltres ens hem limitat a vore com ens
passen de llarg, o com no ens arriben. No és molt el que
es toca, però millor això que no res. Jo estic totalment
convençut que l'ànima de tot plegat no és altre que el
nostre Jaime Mundo, fruit de les intenses gestions
realitzades mentre vota perquè el nom del seu poble
desaparegui del palau de les Corts o signa a favor de l'indult
per a un condemnat del seu partit. Què faríem sense ell!
Aprofitant l'avinentesa, voldria demanar que siga nomenat
diputat vitalici pel seu gran bagatge polític i el seu treball
constant a favor del seu poble. Algú hauria de redactar una
moció per tal de portar-la al proper ple municipal.

M'estalviaré això que diu lo Consell Valencià de Cultura
sobre el gas de Florentino.

Compromís vol la continuïtat de les caixes rurals. Anem a
vore, tenim clar qui té la paella pel mànec al sistema financer
espanyol? Sabem tots qui pren les decisions? Doncs si tenim
clares aquestes respostes, anem a preguntar-li si està a favor
de les intencions del govern de Rajoy. Com segurament eixe
suposar reial decret ha d'haver tingut el vist-i-plau dels qui
tenen la última paraula, com deia no se qui, "ajo, agua y
resina". I a combregar amb rodes de molí. I qui no entre al joc,
que s'atenga a les conseqüències.

Mire senyora Garcia, la notícia eixa dels exàmens del
carnet de conduir m'ha provocar sentiments contradictoris. Per
un costat em sembla una gran putada el fet d'haver de
desplaçar-se a Castelló a fer un examen. Però per un altre
costat penso que per què hem d'anar a tot al poble del costat.
Què hem fet nosaltres per a estar tan marginats? Ens
mereixem aital greuge? Sense cap mena de dubte, la resposta
és que sí. No hem sabut mai anar a demanar res, mentre que
els altres s'ho han trobat tot fet. Les poquetes coses que tenim
ens han costat grans esforços, davant l'enveja dels veïns que
no comprenien com això no anava al seu poble. La solidaritat
dels nostres veïns cap a nosaltres és tan gran com
l'honorabilitat de la família Pujol Ferrusola.

M'ha sobtat llegir això dels camps de treball per a joves. Uf!
Es tracta de solidaritat. I li he de dir que quan he vist a la foto
a la regidora Vallés, m'he tranquil•litzat. Reconec que quan la
veig parlant per la tele, em quedo escoltant-la. M'agraden molt
les coses que diu i com les diu. Té un domini de l'escena i del
micròfon que m'imanta. No puc canviar de canal.

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

text EL LECTOR
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LOCAL OPINIÓ

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha animat
al sector agro alimentari de la Comunitat Valenciana a
seguir apostant pel mercat exterior per a garantir el futur
de l'agricultura valenciana i impulsar el desenvolupament
de l'economia agrària.

En la seua visita a la cooperativa Sant Isidre de Benicarló,
el cap del Consell ha subratllat que prova del “gran potencial
exportador del sector” -el primer de la Comunitat- és que les
exportacions agroalimentàries van arribar al 14,2% del total
nacional, en els cinc primers mesos de l'any. “Som la tercera
regió més exportadora d'Espanya. En 2013, les exportacions
van créixer un 8,1% respecte el 2012, el que equival a 5.483
milions d'euros”, va afegir. A més, el President Fabra va incidir
en la importància d'aquest sector que empra a prop de
100.000 persones, i genera una producció d'aproximadament
12.000 milions d'euros a l'any. Així mateix, la Comunitat
compta amb 370 cooperatives agràries que generen més de
22.000 ocupacions, el 35% del total d'ocupacions en les
cooperatives agràries d'Espanya. “Les cooperatives són grans
impulsores del desenvolupament de l'economia agrària de la
Comunitat, ja que representen al voltant del 60% de la
producció agrària”, ha assegurat. Per tot això, per al Consell
és “un sector estratègic” i l'objectiu és “continuar potenciant el
sector cooperatiu com model empresarial arrelat en el
territori”. Fruit d'aquest impuls és la nova Llei de Cooperatives

que, entre altres aspectes, posa a la disposició d'aquestes
empreses eines jurídiques més modernes per a facilitar el seu
funcionament i la participació dels seus socis. “La Generalitat
seguirà, com fins a ara, donant suport al sector cooperatiu
perquè estem convençuts que un sector cooperatiu fort
beneficia a tots, a les seues bases, als agricultors i als
productors”, va asseverar. 

La Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló (Benihort)
es va constituir en 1946, i actualment compta amb més de
1.800 socis. Amb una facturació anual de quasi 42 milions
d'euros, 330 treballadors i un volum anual de 40.000 tones de
cítrics i 30.000 tones d'hortalisses comercialitzades, Benihort
és una gran empresa agrícola de la província de Castelló. A
més, s'ha convertit en el millor aparador de la qualitat dels
productes del camp i l'horta de Benicarló i de tot el Baix
Maestrat. “Des de fa quasi 30 anys, Benihort ha vingut
col·laborant amb la Generalitat, el IVIA i la Universitat
Politècnica, per a impulsar la I+D+i en l'àmbit agrari”,
vadestacar. El President va explicar que la cooperativa és avui
un “referent dins del cooperativisme agrari valencià”, gràcies a
una gestió empresarial dinàmica basada en la qualitat del
producte, la modernització de les instal·lacions, la
competitivitat i la recerca de nous productes i serveis. Per això,
ha felicitat a la cooperativa “per aquests 68 anys en els quals
us heu consolidat com una institució fonamental per a l'activitat
agrària i el desenvolupament econòmic de Benicarló”.

ALBERTO FABRA VISITA BENIHORT

text REDACCIÓ 

Hi ha veus que, com un bon i suggerent autoretrat -
pensem, per exemple, en un Durero, un Velázquez,  un
Picasso o un Miró-, tenen la capacitat de dibuixar –amb
traços ben perfilats i d’un realisme precís o bé a cops
d’apunts més expressius que fotogràfics- els trets de la
pròpia personalitat i del paisatge que defineix a l’artista.
Sovint, aquest paisatge no es defineix  només amb
elements emocionals , experiencials o ideològics de
l’artista sinó que demanen al paisatge que els dóna sentit
una necessària presència que faci més  comprensible,
més clar, allò que com a artistes són. Montse Castellà és
una cantautora que sap dibuixar, amb una sensibilitat molt
especial, les formes més definidores del seu paisatge
personal i per això canta allò que sent i allò que pensa
sempre des del paisatge –en el seu sentit més ple i
definidor, no només entès com un decorat amable de les
pròpies vivències o del moment creatiu- de les Terres de
l’Ebre. Les Terres de l’Ebre en general i Tortosa en
particular amb la seva olor de maçana, amb el seu color
groc una mica embrutit i envellit, amb la força d’una ciutat
que s’ha de veure i gaudir sobretot quan el sol se’n va.
Unes Terres de l’Ebre i una Tortosa que són el que són
perquè lo riu els dóna vida, els dóna sentit, els dóna
història i identitat. El riu i les terres que s’han fet fèrtils
gràcies a l’aigua just quan el riu està a punt de desfer-se
en mar són l’element essencial de vida que ha fet fèrtil la
creativitat d’una dona que, després de dedicar-se
professionalment a la cançó com a vocalista d’orquestra
de festa major ha encetat un camí que ja es podria donar
com a perfectament consolidat com a cantautora, com a
creadora d’una manera de fer cançons molt personal. I tot
aquest paisatge de cançons s’ha anat pintant des de
l’arrelament al seu riu i a la seva ciutat, aquesta Tortosa
que es troba a la cantonada d’un mapa.

Els discos de la Montse Castellà són un petit univers
on diversos elements configuren un paisatge ben definit
–tal i com podríem anar resseguint les diverses textures
de l’Ebre mentre va fent el seu curs. La combinació
curiosa d’elements comprèn cançons de factura diguem-
ne més convencional  -unes peces d’uns tres minuts en
què la música i la lletra parlen de sentiments, records,
desigs o revoltes- amb peces construïdes a partir de
fragments de poemes o, encara més sorprenent, a partir
d’articles de premsa. La combinació també ens presenta
alguns fragments recitats damunt d’una melodia que els
dóna força i cançons cantades en català –amb tota la
força de la seva manera de parlar el català pròpia de les
Terres de l’Ebre, sense cap conseció a imposicions de
formes estàndards- i cançons cantades en castellà –fins i
tot hi ha , en el seu darrer disc GEMINIS dues cançons
que tenen la versió en català i la versió en castellà. En
aquest disc hi trobem cançons que són una versió
musicada de fragments d’articles publicats a la revista

GEMINIS, una revista editada per Gerard Vergés –mort
just el passat dia de Sant Jordi- i Jesús Massip a Tortosa
entre el 1952 i el 1961.Aquesta revista –que va veure
néixer 43 números- és un referent en el món de les
publicacions culturals en ple franquisme. Montse Castellà
ha volgut reivindicar la importància d’aquesta aventura
cultural i ha utilitzat alguns fragments d’articles per fer-ne
cançons. Els poetes de la generació del 27, Carles Riba i
la màgia d’aquell Cadaqués que va ser un dels escenaris
de la relació entre Dalí i Lorca són alguns dels temes de
les seves cançons. El collage de textos que ja va practicar
en el seu anterior disc, L’escriptor inexistent -un treball
també molt i molt recomanable- ara fa un gir més complex
i s’endinsa en la utilització de textos d’articles per dibuixar
el seu paisatge personal, un paisatge on s’entrellacen el
riu, la poesia, els records d’infantesa, la denúncia de les
desigualtats socials, el record tràgic de les Terres de
l’Ebre com  escenari d’una guerra, la força de l’amor com
a motor i, necessàriament,  els colors del riu i de la ciutat,
la seua, que té olor de maçana.    

Sembla que ara la Montse Castellà torna a cantar com
a vocalista en un creuer. El passat mes de juny va fer un
concert a les Terres de l’Ebre per acomiadar-se dels
escenaris com a cantautora durant una llarga temporada.
Espero que durant aquest temps –sembla que lluny del
seu paisatge definidor- li permeti seguir treballant com a
compositora de paisatges de cançons que, quan tingui
l’oportunitat de fer-nos-les conèixer,ens tornin a
sorprendre i a emocionar. Des que vam descobrir, una
mica per casualitat, la Montse Castellà en un concert
d’estiu al Parc Garbí de La Ràpita –sabíem que existia i
que HAVIA ACTUAT A L’INTERESSANT Festival
EntreCultures de Tortosa-, sovint ens acompanya a casa
nostra. Si encara no la coneixeu, obriu-li les portes i ja
m’explicareu què us ha semblat.    

Àlbum de cançons /3. Montse Castellà

text JOAN�HERAS

Fronteres
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La creació d'un banc Malo de l'energia, el pagament de
la indemnització a través de la factura del gas o dels
pressupostos de l'Estat o la nacionalització de les
instal·lacions, no asseguren la fi dels perills ambientals,
socials i financers del projecte Castor. 

Així ho assenyala un informe de les organitzacions
Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma
d'Auditoria Ciutadana del Deute i Ecologistes en Acció.
Segons aqueix document, les opcions impliquen que la
ciutadania assumisca la compensació a Escal UGS, i fins i tot
el pagament del manteniment de la planta, que quedaria
aparcada però podria ser utilitzada en un futur. “Fins i tot el
cost d'un desmantellament sense jutjar als promotors, hauria
de ser assumit pels contribuents”, assenyala. Aquestes
organitzacions exigeixen “voluntat política” al Govern per a
explorar i dur “fins a les últimes conseqüències la porta
entreoberta que va deixar el Tribunal Suprem per a anul·lar el
dret a indemnització, “evitant que siga la ciutadania qui
assumisca el pagament dels deutes generats pel projecte”.
Defensen el “no abonament del dèbit i el desmuntatge
immediat de les instal·lacions” perquè la població “quede a
fora d'una hipoteca a més de 20 anys que no és seua”.

SOLUCIONS AL CASTOR
text NATÀLIA�SANZ

arrodoneixen amb uns tubs aeris
d’aire condicionat que converteixen
l'espai en l'interior de la nau d'Alien.
Però no n'hi havia prou i durant
l'estrena de tan magnífiques
instal·lacions, tant la porta de
davant com la de darrere van estar
obertes de bat a bat... De què ens
serveix llavors l'aire condicionat?
Bé, això sí que ho sabem: per a
mesclar-lo amb el de la corrent
d’aire que circulava entre les portes
obertes i que no resulte tan gelat. És
clar que tot açò que hem escrit no
és més que política, que és al que
ens dediquem nosaltres. Les coses
en realitat són com les registra la
nota de premsa amb què
l'Ajuntament donava a conèixer la

instal·lació: 
“Aire condicionat per al

Magatzem de la Mar
El Magatzem de la Mar ja compta

amb una instal·lació d'aire
condicionat que millora notablement

la qualitat dels actes que
s'organitzen. La climatització ha
tingut un cost de 34.700 euros, on
s'inclou també el reforç de la
il·luminació que s'instal·larà aquesta
setmana.”

ve de la pàgina anterior

L'Ajuntament de Benicarló i l'entitat Mans Unides Benicarló
han signat un any més un conveni de col·laboració per a
finançar un projecte d’empoderament social, productiu i
educatiu dirigit a 270 dones indígenes de Guatemala.
L'aportació municipal serà de 5.000 euros. El conveni se signa
des de fa 18 anys i en aquest cas, els 5.000 euros que aporta
l'Ajuntament es destinaran a finançar un projecte
d’empoderament social, productiu i educatiu de la dona
indígena kiché del municipi de Nahualá, a Guatemala. Amb
aquest projecte, que està valorat en 193.732,69 euros,
s'espera aconseguir millores importants en les condicions de
vida de les dones indígenes de 13 comunitats i donar-los
l'oportunitat d'incorporar-se a un programa d'anivellació
acadèmica, de millorar la vida productiva i comercial en
aspectes avícoles i agrícoles i al mateix temps involucrar-les
en un procés de formació i integració. A pesar que les
beneficiàries directes seran 270 dones, el projecte beneficiarà
indirectament a més de 1.600 persones. L'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, ha confirmat que, a pesar de la difícil
situació econòmica, "l'Ajuntament continuarà mentre puga
col·laborant amb aquest tipus de projectes que ajuden a
dignificar un poc la vida a les persones més desfavorides". Per
la seua banda, la presidenta de Mans Unides Benicarló, Tere
Melet, ha agraït l'esforç de l'Ajuntament i la continuïtat de la
col·laboració del consistori. 

D'altra banda, l'alcalde de Benicarló i el president del Club
de la Tercera Edat han signat el conveni anual que suposa una
aportació de 4.500 euros que es destinen a finançar les
activitats anuals de l'entitat. Paral·lelament, la Regidoria de
Benestar Social destina 4.500 euros més a programes
específics relacionats amb la gent major. Amb aqueixa
quantitat, l'entitat planta cara a les activitats i cursos que
organitza. En concret, l'Ajuntament aporta 4.500 euros que el
Club de la Tercera Edat gestiona de forma directa i que van
destinats a finançar una programació anual que inclou des de
cursos d'informàtica, de balls de saló o de ioga fins a
esdeveniments socials com el dia de la paella o la Coral de
Gent Major. Precisament sobre el curs d'alfabetització
informàtica, tant l'Ajuntament com el Club de la Tercera Edat
han fet una crida per a animar a aquelles persones amb
coneixements informàtics de base que es presenten com
voluntaris per a ajudar a la gent major a conèixer un poc millor
el món dels ordinadors. Sobre aquest tema, l'Ajuntament s'ha
compromès a instal·lar tres equipaments informàtics en la sala
de formació del Club, que s'afegiran als sis equips que hi ha
actualment i que es queden curts per la gran quantitat de
demanda dels socis. A més de l'aportació directa de 4.500
euros, l'Ajuntament destina altres 4.500 euros en el programa
específic que la Regidoria de Benestar Social dedica a la gent
major. En total són 9.000 euros que mostren el compromís de
l'Ajuntament amb la millora de la qualitat de vida de la gent
major de Benicarló.

BENICARLÓ COL·LABORA AMB ENTITATS SOCIALS 

text REDACCIÓ 

AGENDA
Divendres 8

18.30 h Teatre infantil. L'Associació Cultural
Diabolus presenta Xup-Xup. Alguna cosa està fent
xup-xup dins l'olla. Un so? Una mà? Un peu? O
una rialla amb olor de préssec? Què passa si
posem una mica de julivert amb música de Bach?
Umm... alguna cosa està fent xup-xup. Un espec-
tacle per a xiquets de 0 a 4 anys. Auditori. Preu
entrada: 3 EUR. Organitza: Assoc. Cultural
Diabolus.

Diumenge 10

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

Dimarts 19

20.00 h Concert a càrrec de la Coral Gent Gran.
Claustre del Mucbe. Organitza: Club de la Tercera
Edat.

Diumenge 24

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



d’any! I no serà perquè el lletrero de
marres no és ben grandet... eh! 

Privatitza, que sempre en queda!
I parlant de l’administració

espanyola, com sempre arriba
l’estiu i trau els buldòzers al carrer
amb diürnitat i traïdoria per
continuar, mentre el món està de
vacances amb la privatització
descarada de tot allò que és públic.
Ara li ha tocat al registre civil. Apa,
d’un calbot fa desaparèixer els
registres civils i en passa funcions i
competències als del mercantil. Això
sí, ho justifica en tres raons,
experiència, capacitat d’inversió i
gratuïtat de tràmits. A vore que ho
entenguem, experiència no la
posarem en dubte, capacitat
d’inversió no la neguem, ara, això
de gratuïtat pel ciutadà... Que són
les noves germanetes de la caritat?
Damunt que ho paguen tot, al
ciutadà no li costarà res? Ací hi ha
mosca. A nosaltres, de menudets ja
ens van dir sempre que duros a
quatre pessetes no en donaven
enlloc. I ara amb els euros, encara
menys! Però de tota la fanfàrria de
justificacions, a nosaltres ens ha
arribat a l’anima la de la frase
epistolar que ho justifica tot segons
el govern de Mariano y sus
muchachos, i que diu així “esto se
consigue gracias a la
interoperabilidad entre los registros
y las administraciones”.
Estupefactes! Recollons amb la
“interoperabilidad” aquesta! Quanta
paraula ampul·losa i malsonant que
ni apareix al diccionari, per fer-nos
combregar amb rodes de molí, que
la iniciativa privada ho farà tot
debades! Que es pensen que ens
xuclem el dit? No se'n recorden fa
quatre dies que el mateix govern ha
cedit l'explotació dels millors avions
contraincendis a una empresa
privada tot i que la gestió per part de
l'exèrcit havia demostrat ser molt
més eficient i econòmica per a
l'Estat? És allò tan vell: perds diners
amb el servei? Doncs el véns i
contractes al comprador. Pots

continuar perdent
diners però ara amb
la butxaca plena... i
qui vinga darrere, que
arree! 

Deteriorament a la
plaça de la
Constitució

Han dut vostès els
xiquets a l'àrea lúdica
de la plaça de la
Constitució? Què
podríem dir de l'estat
en què es troba el
terra encoixinat de la
zona dels
gronxadors? Es
tracta d'un material
elàstic i amortidor
perquè els xiquets no
es facen mal, bé,
però resulta que va
desapareixent sense
que ningú hi pose
remei. I ja dura la
cosa un bon grapat
de mesos, com si
tinguérem una plaga
de rosegadors, veient
com allò es va
acurçant de tal
manera que
qualsevol dia ni a
sota dels tobogans o gronxadors hi
haurà àrea de protecció. La imatge
és eloqüent. Es veu com ja la falta
del material aïllant és més que
evident per a tots els usuaris...
menys per als que ho han de
mantindre. Que no hi ha ningú que
revise les instal·lacions d’esbarjo
dels xiquets? Doncs, per si no pot
sortir de l'oficina, ací té la foto per
mirar-s’ho una mica. D’ací uns
mesos tornarem. A vore si ho
trobem com quan fa uns 20 o 30
anyets, amb bona cosa de terreta
fangosa que també amortia les
trompades... i no passava res. O
sempre hi havia la solució d’una
capçana, que, pensant-ho bé,
també era privatitzar: cada família
se la duia de casa i així evitava
tràmits innecessaris.

Punts de vista sobre l'aire

condicionat
Que no hi havia un altre lloc on

penjar l'aire condicionat a l'espai dit
de les Drassanes  magatzem d'allà
baix al camí la Mar? Entrar a eixe
espai és com fer-ho a la cambra
dels horrors, de la quantitat de
barbaritats que s'hi han fet d'ençà
de la restauració. Per començar els
lavabos es van instal·lar a la part de
darrere (per la qual cosa cal
travessar l'escenari per anar a fer un
pipí en cas de necessitat!); després,
la meitat de la nau de l’edifici, per
il·luminació d’algú, l'ocupa l'escenari
(cosa que deixa els espais
desproporcionats); encara més,
l'orientació dels finestrals del final
contribueix a enriquir els
espectacles perquè deixa veure la
roba penjada del veïnat mentre es
fa qualsevol acte i, a causa del
contrallum, crema qualsevol foto
que es vulga fer... Ara ho

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

La platja de la Mar Xica compta amb una boia
microbiològica per controlar les sortides de l'emissari
submarí. Cada 24 hores la boia recull aigua superficial de
la mar i avalua la presència de bacteris, a més d'altres
paràmetres com el pH, la salinitat o la temperatura.

L'empresa encarregada de la gestió de l'aigua a Benicarló,
Sorea, ha fondejat una boia microbiològica en les proximitats
del difusor de l'emissari de Benicarló, amb la funció de prendre
mostres d'aigua per a la gestió de la qualitat de les aigües de
bany. A través del seu soci tecnològic Aqualogy, empresa
especialitzada en enginyeria hidràulica, energètica i de
sistemes, s'ha reproduït un mètode estàndard de laboratori, de
manera totalment autònoma, per detectar diversos bacteris
com E. coli o coliformes totals (paràmetres d'obligat control pel
RD 1341/2007). Cada 24 hores, la boia, desenvolupada
conjuntament amb l'empresa gallega Hèrcules Control i la
Universitat de Vigo, recull aigua superficial del mar i,
mitjançant un sistema de processament d'imatge, avalua la
presència de bacteris. El sistema també permet monitoritzar
paràmetres fisicoquímics com la temperatura, la conductivitat,
la salinitat o el pH de l'aigua. Per al fondeig de la boia, situada
a 2,4 quilòmetres de la costa, s'ha requerit la col·laboració de
bussos experts, així com d'una embarcació amb
posicionament dinàmic i grua en coberta. El projecte
d'investigació continuarà durant tot l'estiu de 2014, un període
durant el qual es millorarà i depurarà el sensor microbiològic i

s'integraran tots els resultats en el sistema de gestió de la
qualitat de les aigües de bany Cowama, que ja funciona a
Benicarló des de 2012. Fins al moment, totes les dades
referents a qualitat de l'aigua són bones. L'Ajuntament ha
posat en coneixement de Capitania Marítima i també dels
ports de Benicarló, Vinaròs i Peníscola la presència de la boia
per evitar possibles incidents.

UNA BOIA PER A CONTROLAR LA qUALITAT DE L'AIGUA DE LA MAR

textREDACCIÓ
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Bonyigues de cavall a la Mar Xica
Hi ha amants dels cavalls que

consideren que això de posar-los
pes i arrossegar-lo és una mena
d’esport. Òbviament, el concepte
d’esport mentre tu no t’esllomes
depèn de qui porta el pes. Així
mentre qui el mena com a molt amb
un mocador es podria llevar la suor,
el cavall, tot i no poder dir res, deu
pensar que quina càrrega inútil em
fan arrossegar “els amants dels
cavalls”... El deu compensar saber

que ho fa per tradició. I si ja és difícil
arrossegar vinga sacs de pes sobre
una superfície plana, què ens diríeu
si ho haguéreu de fer sobre les

pedres? Doncs sí, sobre les pedres
de la Mar Xica. I és que sembla que
els suposats amics d’aquest “esport”
s’han construït una pista

d’entrenament sobre la platja en
qüestió. No sabem qui els deu haver
donat permís ni si en feia falta, però
allí estan i se'ls pot veure. Com
també es veuen les bonyigues que
els animalets deixen pel camí entre
esforç i esforç... i que després ningú
no arreplega. Pregunta: Si els amos
dels gossos han d'anar amb una
bosseta per replegar las caguerades
canines, per què no ho fan també
els amants d’aquests animals? Que
l’ordenança benicarlanda no ho
preveu? Doncs, només cal fer-s’ho
mirar una mica i passejar-se pel lloc
en qüestió i veure les dos coses: el
patiment dels animals i les
bonyigues al mig de la platja. Per si
de cas el vigilants de la platja
benicarlandos encara no se
n’havien adonat ací tenen la imatge
que un tafaner ha pogut captar. Ara
a vore si els multen... amb la nova
ordenança de convivència
ciutadana. Cada vegada és nota
més la falta del faraó Kuen-ka en
aquests temes!

Enrere com els crancs
Que l'administració espanyola té

nul·la sensibilitat cap a les altres
llengües oficials diferents de
l'espanyol, per desgràcia, ho tenim
més que sabut. I d'això, a la platja
del Morrongo en tenim un bon
exemple amb el rètol gegant que hi
han ficat per demostrar-ho. Fa uns
anys encara trobàvem alguna cosa
en aquell “bilingüe” mal entés que
sempre posava en cursiva i en
segon lloc el valencià, igual que si
fos una llengua estrangera, i servia
per continuar amb el predomini de
l’espanyol però ara ni això. Qui
mana ací... Madrit! I damunt amb la
vergonyosa complicitat de l’equip de
govern de l'ajuntament encapçalat
per Marcelino. A vore, siguem
precisos i afegim el muts i a la gàbia
dels grups de l’oposició. Que en
tenim d’oposició? Amb quina felicitat
viuen els que  “manen” a la casa
gran. Sembla que per aquests les
vacances ja duren tot el que va

text LA COLLA DE TAFANERS

La Guàrdia Civil va detenir el passat dia 28 a una dona
veïna de Benicarló, com suposada autora d'un delicte de
descobriment i revelació de secrets, i el dia 30 a un baró,
veí d'Alcalá de Xivert, com suposat autor dels delictes de
corrupció de menors i amenaces (sextorsió). 

La primera actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar arran
d'una denúncia presentada en la caserna de Benicarló on una
dona informava que s'havia publicat a través d'Internet, en
una coneguda web, un anunci en el qual suposadament la
víctima oferia serveis i intercanvis sexuals amb totes les
seues dades personals, generant un tràfic continu de cridades
telefòniques. Per dit motiu els guàrdies civils van iniciar una
investigació per a esclarir el fet que va donar com resultat la
identificació, localització i detenció d'una dona de 34 anys
d'edat i nacionalitat espanyola, com suposada autora d'un
delicte de descobriment i revelació de secrets, actuant com
revenja a fi d'alterar la reputació de la víctima. D'altra banda la
segona actuació dels agents es va iniciar al tenir coneixement,
que una menor estava sent víctima d'amenaces a través d'una
coneguda xarxa social d'Internet i una plataforma de
missatgeria instantània de telefonia, sol·licitant-la l'enviament
de fotografies i vídeos cada vegada més comprometedores,
fent-la xantatge amb difondre cert material fotogràfic de la
víctima que prèviament l'autor havia obtingut. Immediatament
els guàrdies civils van iniciar una investigació per a esclarir els
fets, donant com resultat la identificació, localització i detenció
d'una persona de 19 anys d'edat i de nacionalitat marroquina,

com suposat autor d'un delicte d'amenaces i corrupció de
menors. Els detinguts, en unió de les diligències instruïdes,
han estat posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció nombre
3 de Vinaròs. L'actuació ha estat realitzada per efectius de la
Guàrdia Civil de Benicarló.

L'extorsió sexual o “Sextorsión”, és una de les noves
modalitats delictives afavorida per les noves tecnologies, es
tracta d'un fenomen delictiu que amenaça amb fer públic
aspectes de la privadesa i intimitat de les seues víctimes
mitjançant la circulació i publicació d'arxius tipus fotografia,
àudio i vídeo a través de la telefonia mòbil o Internet. La
Guàrdia Civil davant aquest fenomen emergent, fins i tot entre
els més joves, aconsella no exposar-se ni provocar així com
tampoc difondre aquest tipus de material ja que a causa de els
béns jurídics implicats en alguns dels seus continguts
(privadesa, honor i intimitat i la pròpia imatge) poden arribar a
ser constitutius de delicte.

NOUS DELICTES SEXUALS TELEMÀTICS

text REDACCIÓ



Carxofa: Per a la colla de gegants. Tot i el gran preparatiu que van fer dissabte passat per celebrar el
cinquè aniversari de Mar i Tossa, i la majoria d'edat de Tolo, la climatologia els va jugar una mala passada
i van haver de suspendre tots els actes programats. Des d'ací els enviem força carxofera perquè, malgrat
l’adversitat, no van perdre el somriure en tota la vesprada... Segur que altre dia sortiran i tots podrem xalar
amb la seua desfilada.

Panissola: Pels responsables de refer la Costa Nord. Esta clar que refer aquesta zona no és feina fàcil,
ara, això d’omplir-la de formigó i fusta a dojo... .  No hi havia altra manera de frenar l’erosió... sense haver
de modificar greument el paisatge original? Les timbes formaven part del nostre patrimoni natural...  i ara
les han reconvertit en noves parets de formigó. Veure’m el que dura l’apanyo sense actuar també a la
mateixa mar. Aviat tindrem roques de formigó?

M I S C E L · L À N I A

Entre no saber ploure... i ploure sobre mullat

Ho hem dit moltes vegades, ací en aquesta zona, no
sap ploure. I així, aquest dissabte passat, van confluir, a
l’estil “Cuarto Milenio”, totes les forces
meteorològiques i les seus deïtats, per obsequiar-nos
amb el seu espectacle natural de la fi del món en versió
cadufera. I allà va que trona, el cel ens va caure,
literalment al damunt. En menys d’una hora més de 28
l/m2 amb vents de més de 105km/h i, aquest va ser el
principal problema, pedra. I pedra de la gran!

La part nord de la ciutat i sobretot les zones del camp
d’aqueixa zona van patir l’impacte salvatge de la pedregada
que va deixar erm el 90% d’aquell territori malmeten de
manera quasi completa la collita d’hortalisses i taronges, a
més del meló d’Alger i enciam. Certament un cop molt dur
per a un sector que ve patint les inclemències del temps,

amb la sequera continuada que portàvem, juntament amb
els baixos preus que els hi paguen als mercats.

Totes les mesures que es puguen prendre per a pal•liar
aquesta greu destrossa econòmica, més de 2,5 milions de
pèrdues, seran poques i, per això, calen respostes
contundents per part de l’administració per ajudar el sector a
superar aquets greu entrebanc. Pensem que l’agricultura és,
per a Benicarló, un dels sector estratègics de la seua
economia i no prendre mesures clares, i sobretot efectives,
per ajudar-lo, acabarà redundant negativament sobre
l’economia de tot Benicarló.

De retruc, aquests aiguats, també sempre ens tornen a
traure els grans empastres que són algunes de les
infraestructures viàries d’aquest poble i que sembla que, per
molts alcaldes que tinguem, ni un ha estat capaç d’apanyar
correctament. Ens referim als diversos ponts, inundables,
que envolten el nostre terme. És una autèntica vergonya que
a dia d’avui no hi haja pont benicarlando que, cada vegada
que plou, unes vegades poc i altres prou, no s’inunde,
deixant-nos, en molts casos, pràcticament incomunicats.

Ja seria hora que algun responsable polític, del color que
siga, demanara d’una vegada responsabilitats a qui
pertocara perquè les imatges d’aquestes infraestructures
inundades no passen més i, de camí, ho resolgueren
correctament d’una vegada. Ah, i no amb un senyal de zona
inundable!

I és que en aquest poble ja n’hi ha prou de ploure sobre
mullat!
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OPINIÓ

Bonyigues de cavall a la Mar Xica
Hi ha amants dels cavalls que

consideren que això de posar-los
pes i arrossegar-lo és una mena
d’esport. Òbviament, el concepte
d’esport mentre tu no t’esllomes
depèn de qui porta el pes. Així
mentre qui el mena com a molt amb
un mocador es podria llevar la suor,
el cavall, tot i no poder dir res, deu
pensar que quina càrrega inútil em
fan arrossegar “els amants dels
cavalls”... El deu compensar saber

que ho fa per tradició. I si ja és difícil
arrossegar vinga sacs de pes sobre
una superfície plana, què ens diríeu
si ho haguéreu de fer sobre les

pedres? Doncs sí, sobre les pedres
de la Mar Xica. I és que sembla que
els suposats amics d’aquest “esport”
s’han construït una pista

d’entrenament sobre la platja en
qüestió. No sabem qui els deu haver
donat permís ni si en feia falta, però
allí estan i se'ls pot veure. Com
també es veuen les bonyigues que
els animalets deixen pel camí entre
esforç i esforç... i que després ningú
no arreplega. Pregunta: Si els amos
dels gossos han d'anar amb una
bosseta per replegar las caguerades
canines, per què no ho fan també
els amants d’aquests animals? Que
l’ordenança benicarlanda no ho
preveu? Doncs, només cal fer-s’ho
mirar una mica i passejar-se pel lloc
en qüestió i veure les dos coses: el
patiment dels animals i les
bonyigues al mig de la platja. Per si
de cas el vigilants de la platja
benicarlandos encara no se
n’havien adonat ací tenen la imatge
que un tafaner ha pogut captar. Ara
a vore si els multen... amb la nova
ordenança de convivència
ciutadana. Cada vegada és nota
més la falta del faraó Kuen-ka en
aquests temes!

Enrere com els crancs
Que l'administració espanyola té

nul·la sensibilitat cap a les altres
llengües oficials diferents de
l'espanyol, per desgràcia, ho tenim
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del Morrongo en tenim un bon
exemple amb el rètol gegant que hi
han ficat per demostrar-ho. Fa uns
anys encara trobàvem alguna cosa
en aquell “bilingüe” mal entés que
sempre posava en cursiva i en
segon lloc el valencià, igual que si
fos una llengua estrangera, i servia
per continuar amb el predomini de
l’espanyol però ara ni això. Qui
mana ací... Madrit! I damunt amb la
vergonyosa complicitat de l’equip de
govern de l'ajuntament encapçalat
per Marcelino. A vore, siguem
precisos i afegim el muts i a la gàbia
dels grups de l’oposició. Que en
tenim d’oposició? Amb quina felicitat
viuen els que  “manen” a la casa
gran. Sembla que per aquests les
vacances ja duren tot el que va
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veïna de Benicarló, com suposada autora d'un delicte de
descobriment i revelació de secrets, i el dia 30 a un baró,
veí d'Alcalá de Xivert, com suposat autor dels delictes de
corrupció de menors i amenaces (sextorsió). 

La primera actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar arran
d'una denúncia presentada en la caserna de Benicarló on una
dona informava que s'havia publicat a través d'Internet, en
una coneguda web, un anunci en el qual suposadament la
víctima oferia serveis i intercanvis sexuals amb totes les
seues dades personals, generant un tràfic continu de cridades
telefòniques. Per dit motiu els guàrdies civils van iniciar una
investigació per a esclarir el fet que va donar com resultat la
identificació, localització i detenció d'una dona de 34 anys
d'edat i nacionalitat espanyola, com suposada autora d'un
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revenja a fi d'alterar la reputació de la víctima. D'altra banda la
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Guàrdia Civil davant aquest fenomen emergent, fins i tot entre
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ser constitutius de delicte.

NOUS DELICTES SEXUALS TELEMÀTICS

text REDACCIÓ



d’any! I no serà perquè el lletrero de
marres no és ben grandet... eh! 

Privatitza, que sempre en queda!
I parlant de l’administració

espanyola, com sempre arriba
l’estiu i trau els buldòzers al carrer
amb diürnitat i traïdoria per
continuar, mentre el món està de
vacances amb la privatització
descarada de tot allò que és públic.
Ara li ha tocat al registre civil. Apa,
d’un calbot fa desaparèixer els
registres civils i en passa funcions i
competències als del mercantil. Això
sí, ho justifica en tres raons,
experiència, capacitat d’inversió i
gratuïtat de tràmits. A vore que ho
entenguem, experiència no la
posarem en dubte, capacitat
d’inversió no la neguem, ara, això
de gratuïtat pel ciutadà... Que són
les noves germanetes de la caritat?
Damunt que ho paguen tot, al
ciutadà no li costarà res? Ací hi ha
mosca. A nosaltres, de menudets ja
ens van dir sempre que duros a
quatre pessetes no en donaven
enlloc. I ara amb els euros, encara
menys! Però de tota la fanfàrria de
justificacions, a nosaltres ens ha
arribat a l’anima la de la frase
epistolar que ho justifica tot segons
el govern de Mariano y sus
muchachos, i que diu així “esto se
consigue gracias a la
interoperabilidad entre los registros
y las administraciones”.
Estupefactes! Recollons amb la
“interoperabilidad” aquesta! Quanta
paraula ampul·losa i malsonant que
ni apareix al diccionari, per fer-nos
combregar amb rodes de molí, que
la iniciativa privada ho farà tot
debades! Que es pensen que ens
xuclem el dit? No se'n recorden fa
quatre dies que el mateix govern ha
cedit l'explotació dels millors avions
contraincendis a una empresa
privada tot i que la gestió per part de
l'exèrcit havia demostrat ser molt
més eficient i econòmica per a
l'Estat? És allò tan vell: perds diners
amb el servei? Doncs el véns i
contractes al comprador. Pots

continuar perdent
diners però ara amb
la butxaca plena... i
qui vinga darrere, que
arree! 

Deteriorament a la
plaça de la
Constitució

Han dut vostès els
xiquets a l'àrea lúdica
de la plaça de la
Constitució? Què
podríem dir de l'estat
en què es troba el
terra encoixinat de la
zona dels
gronxadors? Es
tracta d'un material
elàstic i amortidor
perquè els xiquets no
es facen mal, bé,
però resulta que va
desapareixent sense
que ningú hi pose
remei. I ja dura la
cosa un bon grapat
de mesos, com si
tinguérem una plaga
de rosegadors, veient
com allò es va
acurçant de tal
manera que
qualsevol dia ni a
sota dels tobogans o gronxadors hi
haurà àrea de protecció. La imatge
és eloqüent. Es veu com ja la falta
del material aïllant és més que
evident per a tots els usuaris...
menys per als que ho han de
mantindre. Que no hi ha ningú que
revise les instal·lacions d’esbarjo
dels xiquets? Doncs, per si no pot
sortir de l'oficina, ací té la foto per
mirar-s’ho una mica. D’ací uns
mesos tornarem. A vore si ho
trobem com quan fa uns 20 o 30
anyets, amb bona cosa de terreta
fangosa que també amortia les
trompades... i no passava res. O
sempre hi havia la solució d’una
capçana, que, pensant-ho bé,
també era privatitzar: cada família
se la duia de casa i així evitava
tràmits innecessaris.

Punts de vista sobre l'aire

condicionat
Que no hi havia un altre lloc on

penjar l'aire condicionat a l'espai dit
de les Drassanes  magatzem d'allà
baix al camí la Mar? Entrar a eixe
espai és com fer-ho a la cambra
dels horrors, de la quantitat de
barbaritats que s'hi han fet d'ençà
de la restauració. Per començar els
lavabos es van instal·lar a la part de
darrere (per la qual cosa cal
travessar l'escenari per anar a fer un
pipí en cas de necessitat!); després,
la meitat de la nau de l’edifici, per
il·luminació d’algú, l'ocupa l'escenari
(cosa que deixa els espais
desproporcionats); encara més,
l'orientació dels finestrals del final
contribueix a enriquir els
espectacles perquè deixa veure la
roba penjada del veïnat mentre es
fa qualsevol acte i, a causa del
contrallum, crema qualsevol foto
que es vulga fer... Ara ho

ve de la pàgina anterior
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La platja de la Mar Xica compta amb una boia
microbiològica per controlar les sortides de l'emissari
submarí. Cada 24 hores la boia recull aigua superficial de
la mar i avalua la presència de bacteris, a més d'altres
paràmetres com el pH, la salinitat o la temperatura.

L'empresa encarregada de la gestió de l'aigua a Benicarló,
Sorea, ha fondejat una boia microbiològica en les proximitats
del difusor de l'emissari de Benicarló, amb la funció de prendre
mostres d'aigua per a la gestió de la qualitat de les aigües de
bany. A través del seu soci tecnològic Aqualogy, empresa
especialitzada en enginyeria hidràulica, energètica i de
sistemes, s'ha reproduït un mètode estàndard de laboratori, de
manera totalment autònoma, per detectar diversos bacteris
com E. coli o coliformes totals (paràmetres d'obligat control pel
RD 1341/2007). Cada 24 hores, la boia, desenvolupada
conjuntament amb l'empresa gallega Hèrcules Control i la
Universitat de Vigo, recull aigua superficial del mar i,
mitjançant un sistema de processament d'imatge, avalua la
presència de bacteris. El sistema també permet monitoritzar
paràmetres fisicoquímics com la temperatura, la conductivitat,
la salinitat o el pH de l'aigua. Per al fondeig de la boia, situada
a 2,4 quilòmetres de la costa, s'ha requerit la col·laboració de
bussos experts, així com d'una embarcació amb
posicionament dinàmic i grua en coberta. El projecte
d'investigació continuarà durant tot l'estiu de 2014, un període
durant el qual es millorarà i depurarà el sensor microbiològic i

s'integraran tots els resultats en el sistema de gestió de la
qualitat de les aigües de bany Cowama, que ja funciona a
Benicarló des de 2012. Fins al moment, totes les dades
referents a qualitat de l'aigua són bones. L'Ajuntament ha
posat en coneixement de Capitania Marítima i també dels
ports de Benicarló, Vinaròs i Peníscola la presència de la boia
per evitar possibles incidents.

UNA BOIA PER A CONTROLAR LA qUALITAT DE L'AIGUA DE LA MAR

textREDACCIÓ
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La creació d'un banc Malo de l'energia, el pagament de
la indemnització a través de la factura del gas o dels
pressupostos de l'Estat o la nacionalització de les
instal·lacions, no asseguren la fi dels perills ambientals,
socials i financers del projecte Castor. 

Així ho assenyala un informe de les organitzacions
Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma
Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Plataforma
d'Auditoria Ciutadana del Deute i Ecologistes en Acció.
Segons aqueix document, les opcions impliquen que la
ciutadania assumisca la compensació a Escal UGS, i fins i tot
el pagament del manteniment de la planta, que quedaria
aparcada però podria ser utilitzada en un futur. “Fins i tot el
cost d'un desmantellament sense jutjar als promotors, hauria
de ser assumit pels contribuents”, assenyala. Aquestes
organitzacions exigeixen “voluntat política” al Govern per a
explorar i dur “fins a les últimes conseqüències la porta
entreoberta que va deixar el Tribunal Suprem per a anul·lar el
dret a indemnització, “evitant que siga la ciutadania qui
assumisca el pagament dels deutes generats pel projecte”.
Defensen el “no abonament del dèbit i el desmuntatge
immediat de les instal·lacions” perquè la població “quede a
fora d'una hipoteca a més de 20 anys que no és seua”.

SOLUCIONS AL CASTOR
text NATÀLIA�SANZ

arrodoneixen amb uns tubs aeris
d’aire condicionat que converteixen
l'espai en l'interior de la nau d'Alien.
Però no n'hi havia prou i durant
l'estrena de tan magnífiques
instal·lacions, tant la porta de
davant com la de darrere van estar
obertes de bat a bat... De què ens
serveix llavors l'aire condicionat?
Bé, això sí que ho sabem: per a
mesclar-lo amb el de la corrent
d’aire que circulava entre les portes
obertes i que no resulte tan gelat. És
clar que tot açò que hem escrit no
és més que política, que és al que
ens dediquem nosaltres. Les coses
en realitat són com les registra la
nota de premsa amb què
l'Ajuntament donava a conèixer la

instal·lació: 
“Aire condicionat per al

Magatzem de la Mar
El Magatzem de la Mar ja compta

amb una instal·lació d'aire
condicionat que millora notablement

la qualitat dels actes que
s'organitzen. La climatització ha
tingut un cost de 34.700 euros, on
s'inclou també el reforç de la
il·luminació que s'instal·larà aquesta
setmana.”

ve de la pàgina anterior

L'Ajuntament de Benicarló i l'entitat Mans Unides Benicarló
han signat un any més un conveni de col·laboració per a
finançar un projecte d’empoderament social, productiu i
educatiu dirigit a 270 dones indígenes de Guatemala.
L'aportació municipal serà de 5.000 euros. El conveni se signa
des de fa 18 anys i en aquest cas, els 5.000 euros que aporta
l'Ajuntament es destinaran a finançar un projecte
d’empoderament social, productiu i educatiu de la dona
indígena kiché del municipi de Nahualá, a Guatemala. Amb
aquest projecte, que està valorat en 193.732,69 euros,
s'espera aconseguir millores importants en les condicions de
vida de les dones indígenes de 13 comunitats i donar-los
l'oportunitat d'incorporar-se a un programa d'anivellació
acadèmica, de millorar la vida productiva i comercial en
aspectes avícoles i agrícoles i al mateix temps involucrar-les
en un procés de formació i integració. A pesar que les
beneficiàries directes seran 270 dones, el projecte beneficiarà
indirectament a més de 1.600 persones. L'alcalde de la ciutat,
Marcelino Domingo, ha confirmat que, a pesar de la difícil
situació econòmica, "l'Ajuntament continuarà mentre puga
col·laborant amb aquest tipus de projectes que ajuden a
dignificar un poc la vida a les persones més desfavorides". Per
la seua banda, la presidenta de Mans Unides Benicarló, Tere
Melet, ha agraït l'esforç de l'Ajuntament i la continuïtat de la
col·laboració del consistori. 

D'altra banda, l'alcalde de Benicarló i el president del Club
de la Tercera Edat han signat el conveni anual que suposa una
aportació de 4.500 euros que es destinen a finançar les
activitats anuals de l'entitat. Paral·lelament, la Regidoria de
Benestar Social destina 4.500 euros més a programes
específics relacionats amb la gent major. Amb aqueixa
quantitat, l'entitat planta cara a les activitats i cursos que
organitza. En concret, l'Ajuntament aporta 4.500 euros que el
Club de la Tercera Edat gestiona de forma directa i que van
destinats a finançar una programació anual que inclou des de
cursos d'informàtica, de balls de saló o de ioga fins a
esdeveniments socials com el dia de la paella o la Coral de
Gent Major. Precisament sobre el curs d'alfabetització
informàtica, tant l'Ajuntament com el Club de la Tercera Edat
han fet una crida per a animar a aquelles persones amb
coneixements informàtics de base que es presenten com
voluntaris per a ajudar a la gent major a conèixer un poc millor
el món dels ordinadors. Sobre aquest tema, l'Ajuntament s'ha
compromès a instal·lar tres equipaments informàtics en la sala
de formació del Club, que s'afegiran als sis equips que hi ha
actualment i que es queden curts per la gran quantitat de
demanda dels socis. A més de l'aportació directa de 4.500
euros, l'Ajuntament destina altres 4.500 euros en el programa
específic que la Regidoria de Benestar Social dedica a la gent
major. En total són 9.000 euros que mostren el compromís de
l'Ajuntament amb la millora de la qualitat de vida de la gent
major de Benicarló.

BENICARLÓ COL·LABORA AMB ENTITATS SOCIALS 

text REDACCIÓ 

AGENDA
Divendres 8

18.30 h Teatre infantil. L'Associació Cultural
Diabolus presenta Xup-Xup. Alguna cosa està fent
xup-xup dins l'olla. Un so? Una mà? Un peu? O
una rialla amb olor de préssec? Què passa si
posem una mica de julivert amb música de Bach?
Umm... alguna cosa està fent xup-xup. Un espec-
tacle per a xiquets de 0 a 4 anys. Auditori. Preu
entrada: 3 EUR. Organitza: Assoc. Cultural
Diabolus.

Diumenge 10

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

Dimarts 19

20.00 h Concert a càrrec de la Coral Gent Gran.
Claustre del Mucbe. Organitza: Club de la Tercera
Edat.

Diumenge 24

17.30 h Mercat artesanal (fins a les 21.30 h). Pl.
dels Mestres del Temple. Organitza: Associació
d'Artesans de Benicarló.
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El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha animat
al sector agro alimentari de la Comunitat Valenciana a
seguir apostant pel mercat exterior per a garantir el futur
de l'agricultura valenciana i impulsar el desenvolupament
de l'economia agrària.

En la seua visita a la cooperativa Sant Isidre de Benicarló,
el cap del Consell ha subratllat que prova del “gran potencial
exportador del sector” -el primer de la Comunitat- és que les
exportacions agroalimentàries van arribar al 14,2% del total
nacional, en els cinc primers mesos de l'any. “Som la tercera
regió més exportadora d'Espanya. En 2013, les exportacions
van créixer un 8,1% respecte el 2012, el que equival a 5.483
milions d'euros”, va afegir. A més, el President Fabra va incidir
en la importància d'aquest sector que empra a prop de
100.000 persones, i genera una producció d'aproximadament
12.000 milions d'euros a l'any. Així mateix, la Comunitat
compta amb 370 cooperatives agràries que generen més de
22.000 ocupacions, el 35% del total d'ocupacions en les
cooperatives agràries d'Espanya. “Les cooperatives són grans
impulsores del desenvolupament de l'economia agrària de la
Comunitat, ja que representen al voltant del 60% de la
producció agrària”, ha assegurat. Per tot això, per al Consell
és “un sector estratègic” i l'objectiu és “continuar potenciant el
sector cooperatiu com model empresarial arrelat en el
territori”. Fruit d'aquest impuls és la nova Llei de Cooperatives

que, entre altres aspectes, posa a la disposició d'aquestes
empreses eines jurídiques més modernes per a facilitar el seu
funcionament i la participació dels seus socis. “La Generalitat
seguirà, com fins a ara, donant suport al sector cooperatiu
perquè estem convençuts que un sector cooperatiu fort
beneficia a tots, a les seues bases, als agricultors i als
productors”, va asseverar. 

La Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló (Benihort)
es va constituir en 1946, i actualment compta amb més de
1.800 socis. Amb una facturació anual de quasi 42 milions
d'euros, 330 treballadors i un volum anual de 40.000 tones de
cítrics i 30.000 tones d'hortalisses comercialitzades, Benihort
és una gran empresa agrícola de la província de Castelló. A
més, s'ha convertit en el millor aparador de la qualitat dels
productes del camp i l'horta de Benicarló i de tot el Baix
Maestrat. “Des de fa quasi 30 anys, Benihort ha vingut
col·laborant amb la Generalitat, el IVIA i la Universitat
Politècnica, per a impulsar la I+D+i en l'àmbit agrari”,
vadestacar. El President va explicar que la cooperativa és avui
un “referent dins del cooperativisme agrari valencià”, gràcies a
una gestió empresarial dinàmica basada en la qualitat del
producte, la modernització de les instal·lacions, la
competitivitat i la recerca de nous productes i serveis. Per això,
ha felicitat a la cooperativa “per aquests 68 anys en els quals
us heu consolidat com una institució fonamental per a l'activitat
agrària i el desenvolupament econòmic de Benicarló”.

ALBERTO FABRA VISITA BENIHORT

text REDACCIÓ 

Hi ha veus que, com un bon i suggerent autoretrat -
pensem, per exemple, en un Durero, un Velázquez,  un
Picasso o un Miró-, tenen la capacitat de dibuixar –amb
traços ben perfilats i d’un realisme precís o bé a cops
d’apunts més expressius que fotogràfics- els trets de la
pròpia personalitat i del paisatge que defineix a l’artista.
Sovint, aquest paisatge no es defineix  només amb
elements emocionals , experiencials o ideològics de
l’artista sinó que demanen al paisatge que els dóna sentit
una necessària presència que faci més  comprensible,
més clar, allò que com a artistes són. Montse Castellà és
una cantautora que sap dibuixar, amb una sensibilitat molt
especial, les formes més definidores del seu paisatge
personal i per això canta allò que sent i allò que pensa
sempre des del paisatge –en el seu sentit més ple i
definidor, no només entès com un decorat amable de les
pròpies vivències o del moment creatiu- de les Terres de
l’Ebre. Les Terres de l’Ebre en general i Tortosa en
particular amb la seva olor de maçana, amb el seu color
groc una mica embrutit i envellit, amb la força d’una ciutat
que s’ha de veure i gaudir sobretot quan el sol se’n va.
Unes Terres de l’Ebre i una Tortosa que són el que són
perquè lo riu els dóna vida, els dóna sentit, els dóna
història i identitat. El riu i les terres que s’han fet fèrtils
gràcies a l’aigua just quan el riu està a punt de desfer-se
en mar són l’element essencial de vida que ha fet fèrtil la
creativitat d’una dona que, després de dedicar-se
professionalment a la cançó com a vocalista d’orquestra
de festa major ha encetat un camí que ja es podria donar
com a perfectament consolidat com a cantautora, com a
creadora d’una manera de fer cançons molt personal. I tot
aquest paisatge de cançons s’ha anat pintant des de
l’arrelament al seu riu i a la seva ciutat, aquesta Tortosa
que es troba a la cantonada d’un mapa.

Els discos de la Montse Castellà són un petit univers
on diversos elements configuren un paisatge ben definit
–tal i com podríem anar resseguint les diverses textures
de l’Ebre mentre va fent el seu curs. La combinació
curiosa d’elements comprèn cançons de factura diguem-
ne més convencional  -unes peces d’uns tres minuts en
què la música i la lletra parlen de sentiments, records,
desigs o revoltes- amb peces construïdes a partir de
fragments de poemes o, encara més sorprenent, a partir
d’articles de premsa. La combinació també ens presenta
alguns fragments recitats damunt d’una melodia que els
dóna força i cançons cantades en català –amb tota la
força de la seva manera de parlar el català pròpia de les
Terres de l’Ebre, sense cap conseció a imposicions de
formes estàndards- i cançons cantades en castellà –fins i
tot hi ha , en el seu darrer disc GEMINIS dues cançons
que tenen la versió en català i la versió en castellà. En
aquest disc hi trobem cançons que són una versió
musicada de fragments d’articles publicats a la revista

GEMINIS, una revista editada per Gerard Vergés –mort
just el passat dia de Sant Jordi- i Jesús Massip a Tortosa
entre el 1952 i el 1961.Aquesta revista –que va veure
néixer 43 números- és un referent en el món de les
publicacions culturals en ple franquisme. Montse Castellà
ha volgut reivindicar la importància d’aquesta aventura
cultural i ha utilitzat alguns fragments d’articles per fer-ne
cançons. Els poetes de la generació del 27, Carles Riba i
la màgia d’aquell Cadaqués que va ser un dels escenaris
de la relació entre Dalí i Lorca són alguns dels temes de
les seves cançons. El collage de textos que ja va practicar
en el seu anterior disc, L’escriptor inexistent -un treball
també molt i molt recomanable- ara fa un gir més complex
i s’endinsa en la utilització de textos d’articles per dibuixar
el seu paisatge personal, un paisatge on s’entrellacen el
riu, la poesia, els records d’infantesa, la denúncia de les
desigualtats socials, el record tràgic de les Terres de
l’Ebre com  escenari d’una guerra, la força de l’amor com
a motor i, necessàriament,  els colors del riu i de la ciutat,
la seua, que té olor de maçana.    

Sembla que ara la Montse Castellà torna a cantar com
a vocalista en un creuer. El passat mes de juny va fer un
concert a les Terres de l’Ebre per acomiadar-se dels
escenaris com a cantautora durant una llarga temporada.
Espero que durant aquest temps –sembla que lluny del
seu paisatge definidor- li permeti seguir treballant com a
compositora de paisatges de cançons que, quan tingui
l’oportunitat de fer-nos-les conèixer,ens tornin a
sorprendre i a emocionar. Des que vam descobrir, una
mica per casualitat, la Montse Castellà en un concert
d’estiu al Parc Garbí de La Ràpita –sabíem que existia i
que HAVIA ACTUAT A L’INTERESSANT Festival
EntreCultures de Tortosa-, sovint ens acompanya a casa
nostra. Si encara no la coneixeu, obriu-li les portes i ja
m’explicareu què us ha semblat.    

Àlbum de cançons /3. Montse Castellà

text JOAN�HERAS

Fronteres
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Benicarló no pot rebre l'antic centre de salut perquè el
nou no té espai per a situar les ambulàncies que allí
s’aparquen provisionalment. Sarah Vallés, regidora de
Benestar Social, ha recordat que en l'actualitat l'espai
exterior de l'edifici de l’antic Centre de Salut s'utilitza per
a aparcar les ambulàncies del centre nou. 

“Cal fer un acta notarial per a certificar que allí ha finalitzat
l'activitat. I si la fem, on posem les ambulàncies?”, va explicar
Vallés. La petició de reversió de l'antic centre de salut de
Benicarló, de propietat municipal i cedit a la conselleria de
Sanitat, requereix per a la seua formalització que s'alce acta
de la finalització de l'activitat, circumstància que en aquest
moment no es compleix perquè les ambulàncies s'aparquen
en un espai del jardí que es va habilitar per a això. El trasllat
de les instal·lacions al nou centre, no obstant això, va deixar a
aquest servei en l'antic, atès que no es va preveure un espai
per a elles tot i la quantitat de metres quadrats que envolten la
part del darrere del nou edifici. 

La qüestió naix a col·lació de la reclamació presentada per
diverses associacions de la ciutat, a les quals el consistori els
va prometre la cessió d'espais per a realitzar les seues
activitats. Així ho va recordar la edil socialista Rosanna Marzá,
que va apuntar que “hi ha en aquests moments 900 metres
quadrats sense ús i cap projecte redactat, pel que no sabem
ni quant costaran les obres. Es podria fer una cessió temporal
d'espais ja que els diners que havien consignat per a
l'adaptació de l'espai, s'han hagut de destinar a altres
partides”. I és que dels 70 000 euros que el consistori tenia
consignat per a l'adaptació de l'espai “vint mil s'han hagut de
destinar finalment a la compra d'una furgoneta adaptada i amb
els cinquanta mil restants, no havia suficient per a realitzar
totes les obres necessàries en l'antic centre”. La edil de
Benestar Social va continuar explicant que va iniciar una
ronda de consultes amb les entitats que havien sol·licitat un
espai “i ja vam veure que no podíem donar-los solució, per la
qual cosa les hem repartit per altres espais públics”. 

A més, Vallés va referir que en l'espai que la Fundació
Bancaixa Castelló va cedir a l'ajuntament per a instal·lar el
menjador social “han sorgit necessitats i xicotetes reparacions
que cal realitzar, com l'ampliació de la potència elèctrica” atès
que l'espai també acull entitats com l'associació del Alzehimer,
la del Càncer i altres de caràcter social. Així les coses, la edil
va anunciar que la quantitat restant de la partida es destinarà
“a la reforma del centre geriàtric, que considerem més
necessària en aquests moments”.

UN CENTRE DE SALUT NOU SENSE APARCAMENT PER A LES AMBULÀNCIES

text i foto NATÀLIA�SANZ

Jo no se si és perquè la calor em reblaneix lo cervell, o
perquè les neurones també se n'han anat de vacances,
però per més que he intentat llegir això de la zona
protegida que anuncien a bombo i plateret a la portada, no
he tres res de profit. Al la fi, un nomenament molt
espectacular, però que a la pràctica no tinc massa clar
quines repercussions tindrà. Molt bones intencions, molt
bons propòsits, però a l'hora de la veritat, no res. Ja
voldria jo que algú em digués d'ací a uns quants anys que
m'havia equivocat i que tot allò que acabo de llegir s'ha dut
a la pràctica en la seua totalitat. Que les bones intencions
s'han convertit en realitat i que allò que semblava utòpic
ha esdevingut real i palpable. Què vol que li diga, senyora
Garcia, jo soc molt pessimista amb aquestes coses i veig
molt complicat que això algun dia siga una realitat.
Sobretot si tenim en compte el mal que ja li hem fet al
nostre entorn i la impossibilitat de recuperar-lo.

Avui m'he proposat comentar totes i cadascuna de les
notícies que he llegit fins que s'acabe l'espai que tinc. He
pensat que és una manera de fer rutllar el cervell, tan
apàtic i dropo aquests dies. Si aquest exercici el feren
alguns, potser uns altres podrien descansar. 

Llegeixo que estan fent obres a la nostra costa. Això és
una gran notícia. I a més a més la pagarà un ministeri al
que fins ara li ha costat molt gastar-se un duro al nostre
poble. Ja fa massa anys que la nostra costa està totalment
abandonada per les autoritats. Mentre als pobles dels
voltants s'han fet obres faraòniques i inversions
multimilionàries, nosaltres ens hem limitat a vore com ens
passen de llarg, o com no ens arriben. No és molt el que
es toca, però millor això que no res. Jo estic totalment
convençut que l'ànima de tot plegat no és altre que el
nostre Jaime Mundo, fruit de les intenses gestions
realitzades mentre vota perquè el nom del seu poble
desaparegui del palau de les Corts o signa a favor de l'indult
per a un condemnat del seu partit. Què faríem sense ell!
Aprofitant l'avinentesa, voldria demanar que siga nomenat
diputat vitalici pel seu gran bagatge polític i el seu treball
constant a favor del seu poble. Algú hauria de redactar una
moció per tal de portar-la al proper ple municipal.

M'estalviaré això que diu lo Consell Valencià de Cultura
sobre el gas de Florentino.

Compromís vol la continuïtat de les caixes rurals. Anem a
vore, tenim clar qui té la paella pel mànec al sistema financer
espanyol? Sabem tots qui pren les decisions? Doncs si tenim
clares aquestes respostes, anem a preguntar-li si està a favor
de les intencions del govern de Rajoy. Com segurament eixe
suposar reial decret ha d'haver tingut el vist-i-plau dels qui
tenen la última paraula, com deia no se qui, "ajo, agua y
resina". I a combregar amb rodes de molí. I qui no entre al joc,
que s'atenga a les conseqüències.

Mire senyora Garcia, la notícia eixa dels exàmens del
carnet de conduir m'ha provocar sentiments contradictoris. Per
un costat em sembla una gran putada el fet d'haver de
desplaçar-se a Castelló a fer un examen. Però per un altre
costat penso que per què hem d'anar a tot al poble del costat.
Què hem fet nosaltres per a estar tan marginats? Ens
mereixem aital greuge? Sense cap mena de dubte, la resposta
és que sí. No hem sabut mai anar a demanar res, mentre que
els altres s'ho han trobat tot fet. Les poquetes coses que tenim
ens han costat grans esforços, davant l'enveja dels veïns que
no comprenien com això no anava al seu poble. La solidaritat
dels nostres veïns cap a nosaltres és tan gran com
l'honorabilitat de la família Pujol Ferrusola.

M'ha sobtat llegir això dels camps de treball per a joves. Uf!
Es tracta de solidaritat. I li he de dir que quan he vist a la foto
a la regidora Vallés, m'he tranquil•litzat. Reconec que quan la
veig parlant per la tele, em quedo escoltant-la. M'agraden molt
les coses que diu i com les diu. Té un domini de l'escena i del
micròfon que m'imanta. No puc canviar de canal.

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

text EL LECTOR
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EL TEMA ESPORTS

La Platja Nord de
Peníscola ha estat, durant el
cap de setmana passat,
escenari d'un torneig amateur
de water-voley, en el qual han
participat 29 parelles
procedents de la Comunitat
Valenciana, Aragó, Madrid i
fins i tot del país gal. 

Quatre dies d'activitats
playeras i competició que es
resolia el diumenge amb els
creaments entre les 16 millors
parelles. Durant els dies del
torneig, a més, els
acompanyants i espectadors
assistents, han pogut gaudir de
classes gratuïtes de salsa en la platja a càrrec de la Sala de
festes Mambo i classes de cross training de la mà de Jorge
Belmonte. 

”Este tipus d'esdeveniments que conjuguen competició,
esport i platja tenen molt d’èxit i dinamitzen un dels entorns

millor valorats de la nostra destinació, el litoral; la nostra
aposta per aquest tipus d'activitats és total i les quasi 500
persones han pogut gaudir del torneig i les activitats
complementàries ho han valorat també molt positivament” ha
assegurat l'alcalde, Andrés Martínez, després de valorar amb
l'organització l'esdeveniment.

En el torneig amateur de water-voley de Peníscola participaren 29 parelles
text VICENT�FERRER  

fotos LAURA�HIDALGO

númeross són molt freds però darrere hi ha molta gent que
ho ha perdut tot". Tant el regidor com el gerent de Benihort,
Guillermo Edo, han reconegut que la pedregada "ha estat un
pal molt fort" per al sector del camp i que afectarà greument
no només a la comercialització dels productes, sinó també a
la generació de llocs de treball, entre uns altres. Tanmateix,
han assegurat que continuaran treballant per a eixir
endavant. Ara mateix, els llauradors ja preparen el terreny
per a la campanya d'hivern amb la plantació de les preuades
carxofes de Benicarló.

ve de la pàgina anterior



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

terme de Benicarló. Pel que fa a les verdures i hortalisses, la
comercialització és del tot impossible, mentre que les
taronges (només les taronges, no les clementines) podran
derivar-se a usos industrials, amb una compensació
econòmica per als agricultors molt baixa, però no es
destinaran al mercat de consumidors. Els tècnics calculen
que s'han perdut entre 5 i 6 milions de quilos de meló d'Alger
i prop de 600.000 quilos d'enciam. En total, comptant altres
verdures com la coliflor o la escarola, les pèrdues de l'horta
arribarien als 10 milions de quilos. Econòmicament,
aquestes pèrdues suposen 1.971.000 euros. 

Pel que fa als cítrics, els efectes de la pedregada es faran
notar durant tota la campanya d'hivern. De moment s'han
calculat 4 milions quilos de clementines afectats i 6 milions
de quilos de taronges. Les pèrdues econòmiques superaran
probablement els 2.600.000 euros. El Consell Agrari, que es
va reunir d'urgència el dilluns a la nit, va decidir sol·licitar la
rebaixa de mòduls de l'IRPF, encara que, tal i com ha
declarat el regidor d'Agricultura, Eduardo Arín, les
conseqüències de la pedregada van més enllà. "Els

ve de la pàgina anterior

La I Enduro MTB Morella Singletracks es convertirà en
la primera prova d'aquesta modalitat que es dispute en
terres valencianes amb el reconeixement de la Federació
de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Després de les
reunions mantingudes a València i de la modificació
d'algun tram del circuit per a adaptar-ho al reglament de
l'Open d'Espanya Enduro 2014, s'ha aconseguit l'objectiu
de ser pioners en aquesta disciplina. 

Aquesta prova tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre i ja està
despertant una gran expectació. La I Enduro MTB Morella
Singletracks combinarà l'esport amb el patrimoni de la ciutat,
com per exemple el descens que es realitzarà des del més alt
del castell, i els seus paisatges tan idonis per a la pràctica de
l'enduro. Prova d'açò són alguns dels espectaculars tràilers
que s'estan llançant en les xarxes socials i que estan tenint
milers de reproduccions. 

El regidor d'esports de l'Ajuntament de Morella, Amadeu
Bordás, destacava que “estem organitzant una prova molt
important i ser la primera competició que es disputa en
aquesta modalitat a la Comunitat Valenciana ajuda a les
nostres aspiracions, que no són unes altres que convertir a
l'Enduro Race Morella Singletracks en un referent de l'enduro
a nivell nacional”. A més, afegeix que “s’està treballant per a
fer una competició espectacular amb descensos pel casc
urbà, com del més alt del castell, i recorreguts cronometrats
per senda, que faran que Morella respire un gran ambient
biker el primer cap de setmana d'octubre”. Finalment, Bordás
explicava que “el projecte Morella Singletracks va nàixer fa un
any i ja compta amb una important trajectòria, repercussió i
organització d'esdeveniments, com la Mediterranean Xtrem, i
esperem que posicione a Morella com una gran ciutat per a la
pràctica de la BTT”. 

El 4 i 5 d'Octubre del present any, els afeccionats al MTB
més lúdic i autèntic tenen una cita inexcusable a Morella. El
circuit programat serà una mostra de l'enorme domini dedicat
a l'enduro i a l'all mountain que constitueix la zona. A més, la
primera especial tindrà per escenari la joia medieval que

representa el casc urbà de Morella, descendint 200 m. de
desnivell des del cim del seu castell fins a l'exterior del recinte
emmurallat. Amb açò, tant bikers com a visitants podran gaudir
d'un dels pobles més bonics d'Espanya des de la perspectiva
més espectacular. El cap de setmana serà una festa de la
bicicleta, on també els més xicotets tindran el seu espai amb
activitats dissabte i diumenge. La celebració d'aquesta
competició, al costat de la de la Mediterranean Xtrem, suposa
la confirmació de Morella com a destinació de referència dins
del BTT a nivell nacional.

text VICENT�FERRER

I Enduro MTB Morella Singletracks
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La forta pedregada que va descarregar dissabte a
migdia sobre Benicarló va afectar a 10 milions de quilos
d'hortalisses i 10 milions de quilos de cítrics. Les
pèrdues econòmiques s'han quantificat provisionalment
en quasi cinc milions d'euros. El Consell Agrari que es
va reunir d'urgència dilluns passat a la nit va decidir
sol·licitar la rebaixa de mòduls de l'IRPF, donada la
situació que afectarà als llauradors de la ciutat. 

LES CAUSES DEL DESASTRE 

La situació la va causar una tempesta severa amb
reflectivitas d'escàndol (fins a 60 dbz) amb una elevada
ciselladora en la zona. L’storm-splitting, o tempesta
duplicant, va provocar una supercèl·lula que va generar
l'interès de seguidors de tempestes d’arreu el món. Així van
seguir amb atenció aquest important fenomen meteorològic
que es va formar sobre Benicarló. De fet, la situació va
generar, com es va veure, fenòmens severs com és pedra de
gran grandària, pluges torrencials, i xicotets tornados, amb
vents que van arribar fins els 105 Km/h. L’estrall atmosfèric
va ser de llibre, dels que s'estudien a les universitats:
baixada de temperatura de 28 a 16 graus, baixada de
pressió seguida d'un abrupte ascens de 1005 a 1008 mb, i
28,80 l/m2. de pluja en un tres i no res, que al final va ser el
que menys mal va causar. L'alerta groga es va quedar curta
per a les tempestes que es van generar sobre Benicarló, que
van tenir el seu pic màxim a les 15,22h.. 

LES CONSECUÈNCIES A LA CIUTAT

El fort aparell elèctric i la intensa
pedregada, van ser la causant de la
desastrosa situació en la qual va
quedar la ciutat. Les xarxes socials
van començar immediatament a fer
circular nombroses fotos, en les
quals es podia comprovar la
virulència de la tempestat. I és que
al llarg d'una hora, entre les tres i les
quatre del migdia, la ciutat es va
col·lapsar a causa de la intensa
depressió que es va formar sobre la
ciutat. Els carrers es van convertir
en rius davant la incapacitat dels
embornals d'engolir a temps l'aigua,
taponats per la gran quantitat de
calamarsa i les fulles que el vent va
arrancar dels arbres. La inundació
de plantes baixes i soterranis, com
aparcaments, va ser altra de les
conseqüències de la tempesta. La
caiguda d'una palmera en l'avinguda
Marquès de Benicarló va requerir la

intervenció dels bombers del Parc comarcal, que també van
atendre nombrosos serveis. La Policia Local també va
intervenir davant el requeriment dels veïns en diferents
incidents relacionats amb la pluja. El rescat de dos vehicles
en els passos subterranis de la carretera de Càlig i el Camí
de Sant Gregori, van ser altres dels incidents de major
rellevància. 

ELS DANYS EN EL CAMP 

Els tècnics de la Cooperativa Agrícola Benihort ja han fet
les primeres estimacions de les conseqüències que ha tingut
per al camp benicarlando la pedregada devastadora que
dissabte passat va caure sobre el 90% del terme municipal
de Benicarló. Els danys han afectat bàsicament a la
recol·lecció del meló d'Alger i l'enciam, dos dels productes
estrella de la campanya d'estiu de l'horta de Benicarló. Les
conseqüències de la pedregada han estat que el 100% de la
producció d'hortalisses i cítrics han quedat afectats en tot el

text REDACCIÓ fotos NATÀLIA SANZ i VICENT FERRER

El dia de la fi del món a Benicarló

Amb la disputa de les rondes finals va acabar el XXXIII
Torneig d'Estiu de Futbol-Sala “Ciutat de Benicarló”. En la
primera semifinal, que va enfrontar a Superpint/Maritur
amb Bar Candil/Mapfre, es va veure un partit interessant i
tibant, i també igualat. 

Finalment va acabar imposant-se (3-1) l'experiència sobre
la joventut. Però si la primera va ser igualada, la segona
encara ho va ser més, Peluquería Mª José/Fruites Ximo i
Plantacar/Pizzeria Giorgio’s van oferir tot un espectacle que
va fer les delícies del nombrós públic que abarrotava la pista
del Marynton. Al final, empat a tres gols i van ser els penals
els que van decidir el nom de l'equip que acompanyaria a
Superpint/Maritur a la final, que finalment va ser Peluquería
Mª José/Fruites Ximo, després que transformaren els seus
tres llançaments i que el seu porter, José Castañeda,
detinguera l'últim de la sèrie. I el divendres es van disputar els
partits pel 3r/4t lloc i la gran final. En el primer d'ells,
Plantacar/Pizzeria Giorgio’s va eixir en tromba i va sorprendre
als joves jugadors del Bar Candil/Mapfre, que en un vist i no
vist es van trobar amb un 0-3 en contra. Van intentar fins al
final la remuntada i van arribar a acariciar-la, però Plantacar
va saber gestionar molt bé el seu avantatge i va acabar alçant-
se amb la 3a plaça del Torneig. I ja en la gran final, es van
enfrontar els que per a molts aficionats havien estat els dos
millors equips del torneig: Superpint/Maritur i Peluquería Mª
José/Fruites Ximo. El marcat final, 5-1 a favor dels vigents
campions, no reflecteix la igualtat existent en el camp, ja que
en la segona meitat, amb el marcador advers, els de la
Peluquería Mª José van arriscar amb la tàctica de porter-
jugador i els va eixir malament. Finalment, Superpint/Maritur
afegeix la 4a estrella al seu palmarès i es converteix en l'equip

que més vegades ha guanyat el prestigiós Torneig.
L'organització aprofita l'ocasió per a mostrar el seu agraïment
a tots els que han fet possible la celebració del torneig:
participants, col·laboradors, aficionats, i de forma molt
especial a l'Ajuntament de Benicarló i la seua Àrea d'Esports
per haver facilitat amb la seua ajuda i col·laboració la
realització del mateix.

Palmarés XXXIII Torneo de Verano de Fútbol-Sala “Ciutat
de Benicarló”:

Campió: Superpint/Maritur
Subcampió: Peluquería Mª José/Fruites Ximo
3º classificat: Plantacar/Pizzería Giorgio’s
4º classificat: Bar Candil/Mapfre
Esportivitat: Superpint/Maritur
Gol més ràpid: Raúl Mora (Superpint/Maritur)
Màxim Golejador: Víctor Robles (Brasería Sant Gregori)
M.V.P. Torneig: Jesús Gualda (Bar Candil/Mapfre)

text i foto GREGORIO�SEGARRA

Futbol-Sala estiu. Superpint/Maritur, de nou campió
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Durant els passats 24-27 de Juliol, el Club Natació
Benicarló va participar al campionat d’Espanya d’estiu
infantil de Barcelona amb un fantàstic equip format per 5
nedadors (Gemma Labèrnia, Gemma Rillo, Júlia
Barrachina, Ester Segura i Marc Vea) dirigits per la seua
entrenadora Lucía Vicente.

Durant tota la competició tingueren el suport incondicional
d’un grup de socis i aficionats que es va desplaçar a les
estupendes instal·lacions del Club Natació Barcelona per a
animar als seus.

La gran novetat és que feia 7 anys que el club no
aconseguia classificar un equip de relleus a un campionat
nacional i, a més a més, era la primera vegada en la història
que ho feia en la prova dels 4 x100 estils. Les
nostres xiques (Barrachina, esquena;
Labèrnia, braça; Segura, papallona i Rillo,
crol)  tingueren una bona actuació superant,
inclús, fins a 9 equips que tenien millor marca
d’inscripció que elles.

Pel que fa a les proves individuals,
l’actuació dels de Benicarló fou una mica
irregular, alternant proves molt bones amb
altres en les quals no estigueren al seu nivell
habitual.

Marc Vea, que tenia 8 mínimes nacionals,
va disputar el màxim permès de 6 proves
individuals. Marc va anar de menys a més,
aconseguint millorar la seua marca en 3
proves: 100 lliures, 200 lliures i 200 estils.  

La fondista Ester Segura, per  la seua
part, va tindre una gran actuació als 800
lliures i va estar menys afortunada als 400
lliures.

Júlia Barrachina que no començà bé el
campionat amb uns anormalment fluixos 100
esquena inicials, va millorar als 200 esquena
del divendres per a, després, completar una
gran actuació dissabte en la seua posta del
100 esquena del relleu d’estils.

La excel·lent bracista Gemma Labèrnia
també va tindre una actuació irregular,  una
mica per sota de les seues possibilitats,
començant bastant bé però acabant una
mica cansada el campionat.

En qualsevol cas, és un fet destacable el poder classificar 5
nedadors infantils a un nacional i això dona idea de les bones
perspectives de futur que apunta aquest equip.

Amb aquesta darrera competició es dona per finalitzada la
temporada de competicions en piscina per al nedadors del CN
Benicarló que ara tindran un merescut descans fins al
setembre quan començaran els entrenaments per a la propera
temporada.  

CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL D’ESTIU A BARCELONA
text i fotos CNB




