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Benicarló ha inclòs en el programa oficial de les
Festes Patronals del 2014, 252 actes, 89 dels quals estan
programats dins del recinte de penyes. En línies
generals, el programa manté els actes més tradicionals i
s’afegeixen alguns nous, amb la voluntat declarada de
donar-li un caràcter més popular a tots i cadascun dels
actes programats. Una de les novetats és el I Concurs de
Paelles per a les Entitats i la recuperació de les
cucanyes, així com la gran quantitat d'activitats
pensades per als més menuts. Les Festes Patronals
tenen un pressupost de 180.000 euros.

ACTES TRADICIONALS

Els actes tradicionals com la Nit del Certamen (dissabte
16), la Gala d'Entitats (dimecres 20), o el sopar de pa i porta
(diumenge 17), es mantindran a la programació amb les
mateixes característiques que els últims anys. Pel que fa al
dia gran de les festes, Sant Bartomeu, enguany, al coincidir
el dia del patró amb l'últim dia de festes, tant la missa com la
processó tindran lloc al matí, i la mascletà es dispararà el
dissabte a la nit en la plaça de la Constitució. En l'apartat
musical, destaquen els concerts d’Arrebato (dimarts 19) i de
Mojinos Escozíos (dissabte 23). Les entrades per als dos

concerts es poden aconseguir anticipadament en el Cafè
Carlon i a la cerveseria Babylon per 10 euros (Arrebato) i 7
euros (Mojinos Escozíos). També es pot comprar un
abonament per als dos concerts per 15 euros. A més
d'aquests dos concerts, enguany també s'ha programat un
musical que substituirà a la tradicional revista. Respecte als
bous, enguany hi ha programats sis dies d'espectacles
taurins, amb les tradicionals entrades de bous, una entrada
amb bous embolats i un concurs d’emboladors que comptarà
amb la presència dels campions d'Espanya i d'una colla de
dones emboladores. Enguany, com a novetat, es farà pagar
un euro per a accedir a la tribuna pública de la plaça de bous
per a evitar les aglomeracions que es produïen altres anys. 

NOVETATS: FIRA ALTERNATIVA I MESÓDROMO

La Fira Alternativa enguany anirà a càrrec de l'Associació
d'Artesans de Benicarló, recentment fundada. El mercat
quedarà instal·lat en la plaça Mestres del Tremp. Ells han
estat els encarregats de preparar una gran quantitat
d'activitats paral·leles des del dilluns dia 18 al dimecres dia
20. D'altra banda, 11 cafeteries i restaurants de la ciutat han
acceptat la proposta de la comissió de festes i muntaran les
seues carpes a l’esplanada annexa a la plaça de Mossèn
Tomás. Actuacions de diferents grups i diversa animació
tindran cabuda en el recinte. Els visitants podran adquirir un
tiquet pel preu de tres euros que dóna dret a una consumició
i una tapa. Iván Alemany, un dels organitzadors, va detallar

text REDACCIÓ

Festes Patronals 2014 a Benicarló

Cocemfe Maestrat i el seu club BAMESAD ha organitzat
un Torneig de Bàsquet 3x3 en el qual els jugadors hauran
fer-ho asseguts en una cadira de rodes. El mateix es
disputarà el diumenge 17 a la pista esportiva del Col·legi
La Salle de Benicarló, amb el lema “Siéntate  y passa...”.
Els partits començaran a les 10.30 i finalitzar tres hores
després. 

Els organitzadors pretenen que, basant-se en l'esport, els
jugadors es consciencien de les dificultats que comporta jugar
d'aquesta forma, i que al mateix temps comprenguen les
dificultats que en el dia a dia han de sortejar. 

La participació està oberta per a persones amb i sense
discapacitat, i per a inscriure's s’han de dirigir al correu
electrònic info@cocemfemaestrat.org o el mateix dia del
torneig de 09.30 a 10.30 hores.

La regidoria d'Esports aprofita l'estiu per
a realitzar treballs de manteniment

El regidor d'Esports, Joaquín Pérez Ollo ha indicat que
durant els mesos de juliol i agost es duen a terme els treballs
de manteniment i reparacions en les instal·lacions esportives
municipals, lampisteria, pintura, electricitat, etc., perquè
estiguen en perfectes condicions de cara a l'inici d'una nova
temporada. Per citar uns casos en el Pavelló Poliesportiu
s'han canviat els cèrcols en els taulers de bàsquet o la compra
de material esportiu per a les instal·lacions d'atletisme, com
un saltòmetre per a salt de perxa.

text i foto VICENT�FERRER

Torneig de Bàsquet  3x3 en cadira de rodes per a Festes Patronals 



ESPORTS EL TEMA

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

que “hi haurà de tot. Des de les típiques tapes fins a paelles,
fideuades… tot amb la intenció d'aconseguir que es
convertisca en punt de trobada de la gent a festes”. El
Mesódromo obrirà les seues portes durant totes les Festes
patronals. 

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER ALS MÉS
JOVES 

La Coordinadora de Penyes de Benicarló, amb la
col·laboració de la Regidoria de Benestar Social, ha engegat
una campanya per a fomentar el consum responsable
d'alcohol entre els joves durant les Festes Patronals. En
aquest sentit, des de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria
de Benestar Social, s'ha engegat la campanya «Tu
decideixes quan dir prou» per a conscienciar als joves sobre
el consum responsable d'alcohol amb l'objectiu de prevenir
els consums abusius. La campanya, que va començar a
promoure's l'any passat, pretén conscienciar dels perills del
consum d'alcohol i dirigir als joves cap a un oci responsable.
Per a fer-la visible, s'han editat cartells i s'instal·larà una
pancarta en l'entrada del recinte de penyes. Pel que fa a la
campanya de reciclatge de gots, aquest serà el sisè any que
es portarà endavant, amb resultats molt positius en les
anteriors campanyes. La iniciativa pretén reduir al màxim els
residus plàstics i el nombre de gots que s'utilitzen cada nit en

el recinte de penyes. Sobre les normatives de seguretat,
enguany, com ja es va fer l'any passat, els menors de 16
anys no podran d'accedir al recinte sense l'autorització
pertinent o la companyia d'una persona major d'edat.
L'horari d'obertura del recinte de penyes serà des de les
0.00 hores (excepte la nit del Certamen i de les Entitats, que
obrirà a la 1.00 de la matinada) fins a les 5.30 hores, excepte
els dies festius i les vespres de festius, que tancarà a les
6.30 hores. 

DESCOMPTES AMB CARNET JOVE 

Els joves amb Carnet Jove podran beneficiar-se d'un
descompte del 10% en totes les entrades a actes de
pagament organitzats per la Comissió de festes de
l'Ajuntament de Benicarló. La Junta de Govern del consistori
de la ciutat ha aprovat els preus públics de les entra¬dónes
per als següents actes de les Festes Patronals 2014.
Concretament, s'ha disposat un preu de 5 euros per a la gala
del certamen, de 6 euros per al musical, 12€ per al concert i
per a la gala de les entitats i un euro per a l'accés a la tribuna
de festejos taurs. 

SENSE DULCINEA 

La jove Rebeca Besalduch Berga s'asseurà en el tron
més alt de les Festes Patronals per assumir el paper de
Reina de les Festes. Rebeca, que representa al Club
Bàsquet Benicarló, i les joves que formen part de la Cort
d'Honor, són Lidia Popov (Club Petanca Benicarló), Roxana

ve de la pàgina anterior

La passada setmana es va sortejar en les oficines de la
Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana el
calendari de la Regional Preferent, en el qual, en el seu
primer grup, militen el CD Benicarló i Vinaròs CF L'equip
benicarlando debutarà en el Municipal Angel Alonso el 7
de setembre, rebent al San Pedro, el mateix inici de la
passada temporada. El derbi del Maestrat es jugarà en les
jornades 11 i 28, primer a Vinaròs, i a Benicarló en la
segona volta. 

Calendari (entre parèntesi segona volta):
07.09.14 Benicarló-San Pedro (18.01.15)
14.09.14 Club La Vall-Benicarló (25.01.15)
21.09.14 Castellón B-Benicarló (01.02.15)
28.09.14 Benicarló-Masamagrell (08.02.15)
05.10.14 Benicàssim-Benicarló (15.02.15)
12.10.14 Benicarló-Burriana (22.02.15)
19.10.14 Onda-Benicarló (01.03.15)
26.10.14 Benicarló-Almazora (08.03.15)
02.11.14 Alqueries-Benicarló (22.03.15)
09.11.14 Benicarló-Vall d’Uixó (29.03.15)
16.11.14 Vinaròs-Benicarló (12.04.15)
23.11.14 Benicarló-Borriol (19.04.15)
30.11.14 Sagunto-Benicarló (26.04.15)

07.12.14 Benicarló-Alcora (03.05.15)
14.12.14 Nules-Benicarló (10.05.15)
21.12.14 Benicarló-Torreblanca (17.05.15)
11.01.15 Puçol-Benicarló (24.05.15).

text i foto VICENT�FERRER

El CD Benicarló tornarà a iniciar la temporada rebent la visita del San
Pedro. El derbi es jugarà en les jornades 11 i 28.
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EL TEMA ESPORTS

Burtic (Club Escacs Benicarló), Beatriz Rodríguez Bellmunt
(Coordinadora de Penyes), Brenda Martina (Unión Ciclista
Benicarló), Rocío Àvila Amela (AFIVINA. Associació
Fibromiàlgia), Catrina Garza Carcas (Associació Cultural i
Esportiva Peña València CF), Sonia Ferreres de les Heras
(Club Ciclista Deportes Balaguer) i Marina Palau Forés
(Dama Popular). Les dames infantils seran Rocío Martí
Jovaní, Marta Cheto Millán, Blanca Zorrilla Marzá i Anna
Roldan Martínez. enguany, el càrrec de Dulcinea ha quedat
desert. El científic Ángel Alberich Bayarri, per la seua banda,
serà el mantenedor de les Festes en l'acte de la proclamació
de la Reina. Alberich és enginyer de Telecomunicacions,
màster en Enginyeria Biomèdica i actualment coordinador
corporatiu de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica dels 20
hospitals del Grup Hospitalari Quirón. Alberich també és
doctor per la Universitat Politècnica de València, des de
2010, per les seues investigacions sobre l'aplicació de
tècniques de processament d'imatges avançades a imatges
de ressonància magnètica d'alta resolució per a l'estudi del
osteoporosis. És autor d'un gran nombre d'articles científics
en revistes internacionals de prestigi. És també autor de
diverses comunicacions en congressos internacionals
(Chicago, Estocolm, Viena) i ha participat en nombrosos
projectes d'investigació i assajos clínics amb empreses
farmacèutiques. L'últim reconeixement que ha rebut, el
passat mes de març a Viena, ha estat el del Congrés
Europeu de Radiologia, que li ha atorgat el premi a la millor
contribució científica en l'àmbit de l'oncologia.

ve de la pàgina anterior

Vull començar aquesta crònica de la reentré estival
donant-li les gràcies, en nom meu i del papa, al senyor
director general de La Veu de Benicarló per haver tornat a
confiar en nosaltres per cobrir la temporada del CDB. Les
condicions laborals no han millorat en absolut i no és que
novament em tocarà tornar a treballar de bades i comprar
no sé quants exemplars de la revista sinó que a més m’he
compromés amb el senyor director general a deixar-li
compartir algunes estones de gaudi amb la meua nóvia.
El papa diu que bé, que tot siga per anar fent un
currículum i que a Margot ja no li ve d’ací. D’aquesta
darrera frase no n’entenc el significat.

A l’hora de la impressió d’aquest número el Benicarló ja
haurà jugat, segurament, dos partits de pretemporada. El
primer contra el Traiguera (podré dir alguna cosa que he
espigolat d’ací i d’allà) i el segon contra el Càlig (no en podré
dir res perquè aquest tradicional matx es va disputar
–segurament- quan l’edició ja estava tancada). És molta la
informació que ara mateix se m’amuntona i no sé per on
començar. Tan atorrollat estic que em penso que ho deixaré
estar tot i qui vulga saber alguna cosa –que ja no és notícia-
que es compre qualsevol diari de substància, que llija les
ressenyes de Vicent Ferrer o que entre a la web del Benicarló
i se’n faça amic al face. A hores d’ara tots saben que Luis de
la Haba és el nou entrenador, que el jove Joan Furió se’n farà
càrrec de la preparació física, que Gasulla se n’ha anat a
estudiar a Lleida i ha calgut recórrer de nou al veteraníssim
porter gaspatxer Guillamón, que Medi ha fugit al Borriol, Dani
Tacón al Vinaròs i Felipe a l’Alcalà, que Anta o es retira o se’n
va al Peníscola, que Jordi Adell ha fet cap a Torreblanca, que
Óscar Seva se n’ha tornat del Vinaròs, que s’han fitxat un
xiqüelo del San Jorge i un altre de l’Alcalà, que després de no
se sap quants anys pegant voltes pel món torna Carrillo (no,
David Carrillo no, un altre que va vindre ací del Numància),
que Víctor Esbrí tornarà a jugar i que del juvenil han pujat un
munt de jugadorets que no desentonaran gens. La resta
segueix tot igual. 

També sé que a Traiguera es va perdre per 4 gols a 2, però
que la impressió donada va ser bona; molts de juvenils i
moltes absències de titulars. No passa res, és un partit per
provar. Més val perdre ara i corregir els possibles defectes de
l’equip que no presentar-se al primer partit oficial “enganyats”
per resultats que van a cap banda. Dic això perquè el Vinaròs
va guanyar 0 a 2 al camp del Nules i va oferir, es comprén,
molt bona imatge. Enguany els “borregos” han tirat la casa per
la finestra i han tornat a confeccionar una plantilla per pujar de
categoria on sobresurt el famós Xisco Nadal, davanter centre
que ha estat a primera divisió amb el Llevant i el Vila-real. No
ho entenc, de la temporada passada diuen que van quedar a
deure no sé quantes mensualitats als jugadors i enguany van
i repeteixen l’invent. 

I ja està. El primer dia que aniré a vore el CDB serà
diumenge vinent, en què ens visitarà el Vila-real C, de 3a

divisió. Juguen a les set de la tarde. Suposo que ja estaré
recuperat de la festa de la nit anterior. La mama diu que amb
els meus quaranta-tants anys faig riure allí al recinte de les
penyes, que són tots més jovenets. Jo li contesto que no deu
ser així quan el papa, quan ell troba que ja me’n passo de la
ratlla, ve a buscar-nos a Margot i mi perquè no fem el perdut.
És una llàstima perquè sempre arriba quan la Margot està en
plena actuació. L’any passat es va fer l’ama de totes aquelles
casetes quan va demostrar a uns quants ninyatos que ella sí
que havia estat a Magaluf i que havia sigut la inventor del
mamading. Com es va posar el papa, com es va posar. 

La setmana que ve ja contaré alguna cosa de substància. 

SANT TORNEM-HI

text VICENT T. PERIS
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OPINIÓ LOCAL

RENOVACIÓ DE LES PLATGES

Els cartells informatius de les platges del Morrongo i la
Caracola de Benicarló han incorporat noves informacions per
a complir amb els requeriments de la Bandera Blava. A més,
al Morrongo s'ha renovat la piràmide de jocs per a xiquets de
8 a 15 anys. Des del passat 1 d'agost, en plena temporada
turística, les platges tenen nous cartells informatius que
incorporen les novetats sobre els serveis que ofereixen les
dues platges. La renovació dels cartells es deu al canvi
d'ubicació de molts d'aquests serveis i sobretot als nous
requeriments que exigeix el guardó Bandera Blava, que obliga
a incorporar informació relativa a campanyes de
sensibilització mediambiental com 'Ecoescuelas' o 'Clau
Verda'. Els cartells s'han finançat a través del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola, per un import de
1.616,56 euros, IVA inclòs. Paral·lelament al canvi de cartells,
la platja del Morrongo compta amb altra novetat, com és una
nova piràmide (o aranya), un joc per a escalar destinat a
xiquets de 8 a 15 anys que presentava alguns trams en mal
estat. Els tècnics de l'Agència Valenciana del Turisme van
decidir durant una visita a les platges de Benicarló substituir-
lo per un nou.

AGRESSIÓ

La Guàrdia Civil va detindre el dia 6 d'agost a tres
persones, veïnes de Peníscola i Benicarló, com suposats
autors d'un delicte de robatori amb intimidació. L'actuació de
la Guàrdia Civil es va iniciar el dia 14 de juliol arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil de
Benicarló, en la que s'informava d'un robatori amb intimidació
en un domicili de la localitat de Benicarló, on tres individus van
arribar en un turisme, accedint a l'habitatge sense el
consentiment de la propietària d'avançada edat, registrant i
causant un gran desordre en el lloc i amenaçant de mort a la
víctima. Finalment li van sostraure un moneder amb 500
euros, abandonant ràpidament el lloc en el turisme.
Immediatament els guàrdies civils van iniciar una investigació
per a esclarir el fet que va donar com resultat la localització,
identificació i detenció dels tres barons, entre 19 i 25 anys
d'edat, tots ells de nacionalitat espanyola com suposats autors
d'un robatori amb intimidació. Els detinguts, en unió de les
diligències instruïdes van passar a disposició del Jutjat
d'Instrucció número 2 de Vinarós.

LOCALITZADA UNA PERSONA DESAPAREGUDA

La Guàrdia Civil va localitzar el dia 10 d'agost, a un home
d'avançada edat i malalt de alzheimer, desaparegut la
vesprada anterior. L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar
el dia 9 d'agost arran d'un avís rebut a les 22:00 hores en la
Central d'Emergències de la Guàrdia Civil 062, en la qual una
dona informava que sobre les 18:00 hores, quan es trobava
pel passeig marítim de Benicarló amb el seu marit, aquest va

desaparèixer. El qual corria un gran risc per la seua avançada
edat atés que estava malalt de alzheimer. Per dit motiu els
agents van iniciar un protocol d'actuació per a localitzar a
l'ancià i després d'establir un dispositiu de recerca se’l va
trobar sobre les 8:40 hores del matí següent. El desaparegut
de 82 anys d'edat, que es trobava completament desorientat i
confús passejant pel passeig marítim de Peníscola, va serr
posteriorment traslladat al seu domicili. L'actuació ha estat
realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló, Alcalá
de Xivert, Peníscola i Vinaròs.

NOUS TALLERS EN PULCHRA MAGISTRI

Els tallers didàctics de l'exposició de La Llum de les
Imatges "Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a
Castelló" han estat realitzats per un total de 4.103 usuaris, en
la seua majoria pertanyents a més d'un centenar centres
d'ensenyament de la Comunitat Valenciana. Les activitats es
desenvolupen en les seus de Catí i Benicarló, i durant la
temporada estival a Vinaròs amb la participació de les escoles
d'estiu. Donat l'èxit de participació, s'han incorporat noves
activitats i seus dels tallers didàctics tant a Vinaròs, en la seua
biblioteca municipal, com a Benicarló, en el Convent de Sant
Francesc des del passat juliol. Una oferta que s'afegeix a la ja
existent a Catí, que es desenvolupa en la Casa de la Vila.
Aquestes activitats formatives es desenvolupen de forma
paral·lela a la visita de l'exposició -que ja aproxima als 60.000
visitants¬- i estan destinades a un públic jove, però també a
grups d'adults. L'objectiu és aprofundir en els coneixements
històric-artístics que proposa aquest itinerari expositiu a
Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí. Amb caràcter gratuït, i en la
seu de la Llotja-Casa de la Vila de Catí, els usuaris poden
aprendre, de forma didàctica, la importància de les pintures
rupestres que es troben en el Museu de la Valltorta i com
s'executaven de forma pràctica, a través de reproduccions en
pedra amb l'ús del paper vegetal utilitzat com calc. També, la
tècnica de l’esgrafiat, que s'utilitzava principalment en el segle
XVIII per a decorar edificis, sobretot en la província de
Castelló. De fet, La Llum de les Imatges ha rescatat aquesta
ornamentació en les esglésies de Catí i Vinaròs dins de la
campanya de restauració patrimonial prèvia al
desenvolupament de la mostra. En el Baix Maestrat, i en el
convent de Sant Francesc de Benicarló, es poden practicar a
més d'aquests tallers les últimes tècniques de restauració
utilitzades en la campanya patrimonial de 'Pulchra Magistri', a
través d'aplicacions multimèdia.

BREUS ESTIUENCS
text NATÀLIA�SANZ

Mentre escric açò escolto Montse Castellà, la cantautora
tortosina que va recomanar amb les atinades paraules de
sempre Joan Heras. M’agrada. No n’havia sentit parlar mai i
comprovo que és una dona arrelada al territori, canta amb
molta emoció, amb molt de sentiment, no pot ser una música
de fons, cal escoltar-la. De fet me’n deixo d’escriure per sentir-
la en una intervenció que va fer als Matins de TV3 un dia que
va actuar a Luz de Gas. Canta “Lo meu poble està a la
cantonada d’un mapa”. Com tots diu ella. Lo nostre també
està a la cantonada d’un mapa, però té clares les fronteres.
Busco més al youtube, una altra dedicada a la terra, al delta
de l’Ebre, “És com un miracle”. El vídeo i la cançó són
preciosos. Però preciosos. Cal escoltar aquesta Montse
Castellà. Amb aquesta veu i aquestes lletres, ai, s’ha de
guanyar la vida cantant pels creuers. No està malament, però
segur que no deu ser el que li deu agradar més. No me la
imagino amb les frivolitats estiuenques que deuen voler ballar
els passatgers de costes concòrdies i princesas del pacífico.
No em puc resistir encara i sento “Hemisferi nord”, lletra
compromesa, la canta amb Pau Alabajos. Recomanable,
insisteixo. 

Avui estic, veig, especialment moll. La fotografia de la
portada m’ha impactat. Uns corders submisos, carronyaires,
que es foten el gran tiberi de les restes dels melons de moro
que la pedregada de l’altre dia va fer malbé. Els corders
apareixen darrere una tanca. No els importa. Tenen les
deixalles per atipar-se. Un cel gris i negre i unes lletres roges

no deixen lloc per la llum, per a l’esperança. No hi entenc
massa, però el roig vol dir perill. I el negre i el gris deuen ser
els colors del nostre futur.  Mentrestant els corders segueixen
menjant-se les restes en procés de putrefacció d’uns melons
d’un roig nuclear. El món s’acabe. Confio que, com deia
Xavier Grasset, s’acabe bé. 

Buf, quines calors. Açò no hi ha qui ho aguante, senyora
Garcia. Ací on tinc l’ordinador li pega el sol tota la tarde i de nit
no s’hi pot estar. Només em falte aquest mosquit que se me’n
fot xiulant-me a l’orella. Zzzzzzzé, zzzzzzzzzzzé. Pam!
Zzzzzzzzzé. Pam, pam! Zzzzzzzzé. La mare que l’ha fet. Vaig
a agarrar el flit, a vore qui pot més. Zzzzzzzzzzzé.
M’entabutxaré, però l’ha de matar. Cabró. Deu ser mosquit i
no mosquita. I si és mosquita, puta i reputa. Abans de flitar-lo
(los mata bien muertos) em ve al pensament un programa que
feia a la ràdio Josi Ganzenmuller (“El ventilador”, naturalment)
que començava tots els dies dient “la gente se mata más con
el calor”, un passatge d’una pel·lícula. Jo no sé “la gente”,
però aquest mosquit amb mi ho té clar. Ja torno a estar ací. El
trobo a la paret blanca. No saps quina te n’espera! Premo la
part superior de l’esprai amb força, amb ira:
psssssssssssssssssst, pssssssssssssssssst. Au, mor-te ben
mort, cabró, més que cabró. 

Ara ja puc continuar amb la meua carta. A vore què és
realment això de la fi del món. Òbric la primera plana.
Zzzzzzzzzé, zzzzzzzzzzé. No pot ser! Ha ressuscitat! Ha
ressuscitat! És exactament el mateix mosquit. Mateix color,
mateix zzzzzzzzzzé... i, ha, ha, ha, mateix pssssssssssst,
psssssssssssst. Torna a ressuscitar si eres valent!

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

text EL LECTOR
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L'agricultura copa el primer lloc en índex de sinistralitat
laboral en la província de Castelló. El sector agrari és,
percentualment, l'activitat econòmica amb major nombre
d'accidents laborals amb baixa en jornada de treball
segons l'últim Informe de Sinistralitat Laboral que ha estat
elaborat per la Conselleria d'Economia i Ocupació.

I és que mentre l'agricultura té un índex d'incidència del
5,8% en la província de Castelló –accidents amb baixa en
jornada de treball per cada 100 treballadors exposats–, la
construcció compta amb un índex del 4,5%; en la indústria és
del 2,9% mentre que serveis registra el mínim, amb un índex
que arriba al 1,9%. En la província de Castelló, es van
registrar, en termes absoluts, un total de 4.195 accidents amb
baixa en jornada de treball, amb una disminució de 218 casos
en relació amb el mateix període de l'any anterior, que
representa una reducció del 4,94%. Les dades es refereixen a
accidents de treball, sense comptar els in itinere, és a dir
aquells que es produeixen en els desplaçaments al lloc de
treball, i s'extrauen de l'Informe Resum d'Accidents amb Baixa
en Jornada de Treball, publicat per l'Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) referent a l'exercici
2013, segons la data de baixa mèdica registrada pels
treballadors. 

Del total de 4.195 accidents amb baixa en jornada de treball
comptabilitzats durant l'exercici 2013 en les comarques

castellonenques, els accidents greus van ser un total de 27
casos, el que ha suposat una disminució d'un cas, que
representa una reducció percentual del 3,57%. Per la seua
banda, els accidents mortals van representar un total de sis
casos sobre el total, amb un augment d'un cas, que representa
un increment interanual del 20%, segons s'observa en aquest
mateix informe. Finalment, en el cas dels accidents greus, el
sector de la construcció ocupa el primer lloc, seguit d'indústria,
serveis i agricultura. No obstant això, en el cas dels accidents
mortals, el sector de l'agricultura ocupa el primer lloc, seguit de
construcció, indústria i serveis tal com apareix reflectit en
l'informe.

ACCIDENTS LABORALS EN L’AGRICULTURA

text  NATÀLIA�SANZ

Sens dubte, és un fet indiscutible i francament
motivador que la cançó d’autor viu una etapa
d’esplendor arreu dels Països Catalans. Un grapat de
noves veus, de nous noms que ja són de companyia
freqüent a les nostres vides, generen propostes
interessants. Potser podríem parlar –tot parafrasejant
la famosa antologia poètica castellana dels anys 70-
de la novíssima cançó d’autor. I en aquest paisatge, el
nom i la veu de Pau Alabajos hi apareixen amb una
força especial.

Ara fa deu anys Pau Alabajos  va publicar el seu primer
disc i, durant tota aquesta dècada, ha consolidat de
manera rotunda un estil, una personalitat, una manera
d’entendre la cançó  com la seva manera personal
d’expressar el compromís amb el país, amb el paisatge,
ambla memòria que se’ns vol amagar, amb la necessitat
de la revolta, amb l’amor i amb l’homenatge necessari a
uns referents musicals i poètics com l’Ovidi i l’Estellés. Si
repassem els seus tres primers discos ja ens podem fer
una imatge ben precisa dels colors que configuren la seva
mirada musical sobre la vida i la lluita, sobre el país i allò
que batega en cadascuna de les síl·labes de vidre que
configuren el ram dels nostres dies, del futur que ens el
volen en venda, d’una nit a Berlín. Amb els tres primers
discos ja podem dibuixar amb traços clars i lluminosos
l’inventari dels seus temes i de la manera de pintar-los en
les cançons. Amb tot aquest grapat de cançons que estan
recollides en els seus tres primers discos ja en tenim
prou, em penso, per dir que Pau Alabajos és una veu
sensible, combativa,especial i de referència dins aquest
mosaic en ebullició de veus de la novíssima cançó.  Però
la força creadora i la voluntat d’explorar nous espais,
noves formes, l’ha portat a fer el que en podríem dir un
salt al buit i sense xarxa: un disc –un espectacle- dedicat
a dir Estellés. A partir d’uns textos del Mural del País
Valencià com a eix central, Pau alabajos –acompanyat
d’un piano- ens ofereix la seva aproximació, la seva
versió, de Vicent andrés Estellés. Evidentment –no podria
ser d’una altra manera- la veu i el món d’Estellés ja està
present en els tres primers discos –sense anar més enllà,
el títol del tercer disc són uns versos de l’Estellés- però en
aquest quart disc fa una immersió total i espectacular al
món d’Estellés des del seu mural.

Abans de conèixer i gaudir fins a l’emoció profunda
d’aquests textos de l’Estellés dits pel Pau Alabajos em
vaig  preguntar –i m’imagino que moltíssima gent es va fer
la mateixa pregunta-     com podria assumir aquest repte.
Per a molta gent la veu de l’Estellés és, està clar, l’Ovidi.
Em sembla que ja ho he dit algunes vegades, però no em
fa res tornar a confessar que la meva veritable porta
d’entrada a l’Estellés va ser el Coral romput de la mà de
la veu de l’Ovidi i la guitarra del Toti Soler.

La meva primera aproximació a aquest quart disc del
pau Alabajos  va ser en un recital a l’auditori de Barcelona
dins el darrer festival BarnaSants. Vaig necessitar uns
minuts –no massa, és cert- per resituar coses i per deixar-
me endur per aquella nova manera de viure el món de
l’Estellés, un món ben conegut però sempre nou pel seu
abast i per la seva força. De seguida vaig superar la
comparativa de laveu quasi tel·lúrica de l’Ovidi a la veu
més suau de l’Alabajos, d’una guitarra que fa sortir les
notes i les melodies de les pedres, de l’olor del pa acabat
de fer, dels trens que creuen les tardes de diumenge, dels
carres estrets d’una València de postguerra a un piano
que ens bressola mediterràniament, amb  la claror suau
d’una lluna beethoveniana o en unes melodies que
busquen l’expressió en estructures sense massa
estridències. En definitiva, Pau Alabajos ha defugit la
possible comparació i ha creat, des del respecte i
l’homenatge oberts a l’Ovidi, la seva pròpia mirada sobre
el món immens i esclatant de l’Estellés i del seu país que
vol consignar pedra a pedra, síl·laba a síl·laba. Pau
alabajos té ja una maduresa artística tan consolidada que
li permet aportar una visió personal, una versió pròpia,
d’un clàssic. I això ho fa des de l’honestedat més absoluta
i des del reconeixement obert de la força i l’actualitat del
referent per excel·lència. Aquest gest no és fàcil ni
habitual i ajuda a situar la nostra cançó a un nivell de
maduresa com pot tenir la cançó francesa, grega o
portuguesa on les noves versions ajuden a consolidar
clàssics i tradicions.

Sé que Pau alabajos ha editat l’enregistrament d’un
concert al Palau de la Música de València i en el qual hi
van participar els nostres Rodonors Invictes. Espero amb
ànsia poder gaudir d’aquesta nova proposta de Pau
Alabajos i espero que segueixi, per molts anys, fent noves
i boniques cançons.

Àlbum de cançons/4. Pau Alabajos

text JOAN�HERAS

Fronteres

La Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló ha
reclamat que es millore la comunicació entre els
diferents departaments del consistori i les entitats de
la ciutat. Aquesta associació, que ja va haver de
suspendre la «trobada gegantera» prevista per al 2
d'agost a causa del calamarsa caiguda, no va poder
traure als gegants Tolo i Mar en la cercavila de
l'endemà perquè havien fumigat l'ajuntament, lloc on
s'emmagatzemen aquests ninots. 

La fumigació del consistori s'emmarcava en una sèrie
d'actuacions previstes que es van realitzar el cap de
setmana, ja que no hauria cap tipus d'activitat en l'edifici.
Una acció que es va fer «sense tenir en compte que Tolo
i Mar estan exposats permanentment en les portes de
l'ajuntament, on sempre hem pogut accedir per a poder-
los portar on era necessari», van apuntar des de la Colla.
En aquest sentit, des de l'entitat es va apuntar que es va
optar per renunciar a traure'ls en la desfilada perquè «no
volíem ser responsables, d'una banda, d'arriscar la
integritat dels policies que s'encarreguen d'obrir-nos
l'ajuntament ni tampoc la dels nostres geganters, que es
passen molt temps en un espai de molt pocs metres
quadrats carregat de insecticida, en aqueix moment».

GEGANTS FUMIGATS
text  NATÀLIA�SANZ
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L'Audiència Provincial de Castelló ha confirmat la
sentència d'un any i quatre mesos de presó dictada pel
jutjat penal de Vinaròs contra un motorista que al maig del
2009 va atropellar mortalment a un vianant de 63 anys que
creuava el pas de vianants entre els carrers Castelló i
Vinaròs de la localitat de Benicarló. 

Després del brutal accident, l'afectat va patir una
hemorràgia intraabdominal que li va provocar la mort després
d'ingressar en l'hospital de Vinaròs molt greu. Segons resa la
sentència, “es considera provat i així es declara que l'acusat,
nascut en 1981, de nacionalitat espanyola, sense antecedents
penals, el dia 29 de maig del 2009, sobre les 19.30 hores,
circulava conduint la motocicleta marca Yamaha, modele Rj14,
pel carrer Vinaròs, en el seu encreuament amb l'avinguda
Castelló de Benicarló, quan, amb infracció de les més
elementals normes de cura, circulant a una velocitat molt
superior a la limitada en tal via, que era de 40 quilòmetres per
hora, i no respectant la prioritat en un pas de vianants
degudament senyalitzat --pel qual es trobava creuant la via
adequadament el vianant-- , el va atropellar”. I prossegueix el
document: “A conseqüència del qual, la víctima va patir una
hemorràgia intraabdominal de la que va ser intervingut sense

èxit, produint-se un parada respiratòria aguda amb síndrome
compartimental abdominal”.

La seua mort li va sobrevenir en l'hospital comarcal de
Vinaròs el dia 29 de maig de 2009 sobre la una de la matinada.
En el judici, el motorista va explicar en la sala que no va veure
al vianant fins que va col·lisionar amb ell i va assegurar que
havia una furgoneta blanca estacionada al costat dels
contenidors d'escombraries, i que una i uns altres li impedien
veure bé el pas de vianants. A més, va argumentar que la moto
hagué de quedar ancorada en la quarta marxa. Per la seua
banda, alguns testimonis del sinistre van declarar en la vista
que la moto havia de circular a més de 100 quilòmetres per
hora perquè no van escoltar soroll de frenada, sinó que
solament van escoltar el brutal impacte. Els policies locals que
van acudir a l'accident van explicar en el judici que els
contenidors d'escombraries no obstaculitzaven la visió del pas
de vianants posterior. I que la motocicleta “anava a velocitat
notablement superior a la indicada en aquesta via”. I van
afegir: “El cos de vianant va quedar desplaçat quasi 10 metres,
i la moto uns 28 metres del lloc de l'impacte. La moto estava
en quarta marxa de les sis que disposa i els contenidors
d'escombraries no obstaculitzaven la visió del pas de vianants
posterior. L'atropellament es va produir en la tercera franja del
pas de vianants, açò és, enmig del mateix”.

PRESÓ PER UN ATROPELLAMENT MORTAL

text NATÀLIA�SANZ

TARD, COM TANTES VEGADES
Com sempre, anem a remolc...

del que siga. Segons tenim entés
per a mantenir la bandera blava, sí
eixe drapet que penja a les platges i
que suposadament n’indica la
qualitat de vegades..., ara calia
renovar els panells indicadors dels
serveis que tenen, ja siga per canvi
d’ubicació d’algun, pel fet
d’incorporar informació de
sensibilització mediambiental, o
també pel fet d’haver de ser
apanyades. La idea pot ser bona, la
interpretació que li fan ací, com
sempre... una mica a deshora. A mig
estiu, en ple mes d’agost, a qui se li
ocorreria ficar-se a fer aquesta
mena de treballs? Doncs, sí, al
nostre ajuntament. Que la resta de
l’any no tenen les platges, totes
senceretes, a la seua disposició, per
fer el que consideren sense
emprenyar els banyistes?
Típicament polític, bones idees,
mals resultats.

MUNDO, L’ORQUESTRA
Vinga, que arriben festes i ací

estem nosaltres sense dir ni piu.
Nosaltres que sempre ens fiquem
amb tot el que surt, i no surt també,
al programa, millor dit ara que som
falleros de mena i seguint el consell
dels nostres amics de l’Univers
Fallero que d’aquestes qüestions
n’entenen un rato, llibret fester,
aquesta setmana hem pensat que
farem veda, igual que els mariners, i
no ens ficarem amb ningú. Ja
tindrem temps quan hagen passat.
Però no, ara a última hora, ens han
enviat una imatge a la qual no ens
podem resistir. Mundo, sí, l’orquesta

“Mundo” ve e Benicarló. I és que a
nosaltres tot el que té a vore amb
aquest nom ens porta innombrables
records d’èpoques passades on la
casa gran bullia amb el seu, sí, sí.
Mireu si ens evoca records que ja

estem pensant, juntament amb els
de l’Univers, de fer una sortida i
anar al concert per vore si el veiem.
El que donaríem per tornar-lo a
veure ací... com a cartell de festes! 

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte 8 d’agost, va morir
JOSEP ESPIELL SALETA que va ser el
primer president del Club Natació Benicarló.

Va ser un dia trist per a tots els  aficionats a
la natació benicarlanda.

Espiell va presidir la junta fundadora del
Club Natació Benicarló l’any 1988. El seu
impuls i la seua energia vital, varen ser claus
per a tirar endavant aquesta agrupació que
uneix als aficionats a la natació del poble des
de fa ja més de 25 anys.

Junt als altres components d’aquella primera
junta: JL Prats, F Domínguez, A García, F
Herrera, J Ferré, J Fibla, R Mata, J Albiol i A
Bel, amb el suport dels que es varen afegir
després, va lluitar de valent per a donar sortida
a una necessitat que havia en la societat
d’aquella època: tindre un club de Natació a
Benicarló.

Les condicions en les quals es treballava al club als seus
inicis no es semblen molt a les que tenim en l’actualitat,
bàsicament perquè, per no tindre, no tenien ni piscina. És per
això, que s’ha de valorar encara més el mèrit d’allò que Espiell
i els seus companys de junta varen contribuir a aconseguir.

Josep era un home de paraula fluida i bon conversador; era
un ciutadà amb moltes inquietuds culturals i socials i, al mateix

temps, tenia una facilitat natural per a liderar equips i unir
voluntats. Però, per damunt de totes aquestes virtuts, cal dir
que Espiell era, sobre tot, una persona amb una gran
humanitat.

Des del CNB volem donar el condol a la seua família i rendir
un homenatge a aquest gran home que va ser Josep Espiell
Saleta.

HA MORT JOSEP ESPIELL SALETA, PRIMER PRESIDENT DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text i foto CNB



n’adonen que no hi poden aparcar
les ambulàncies. Compte, siguem
curosos amb el que diem, aparcar el
que es diu aparcar, ho poden fer en
un fotimer de llocs, el problema és
que com aquestes coses de
l’administració han de funcionar
amb els papers apanyats, sembla
ser que cap cap pensant dels que
va dissenyar el projecte, o l’havia de
revisar, no va caure que als centres
de salut sempre és “recomanable”
tenir un lloc per a les ambulàncies.
Si més no per a les urgències, que
era on eren estacionades abans, i
ara, però... de l’edifici antic. I se
n’adonen ara quan les entitats a les
quals l’ajuntament els havia promés
les dependències del susdit antic
edifici li ho reclamen i es veuen amb
el percal de no saber on ficar-les...
al nou. Com no hi ha cap lloc

regulat! Es gasten més 3,5 milons
d’euros i a ningú se li ocorre pintar
unes ratlles, on siga, per ficar les
dos ambulàncies que tenim?  Això
sí, per suplir la seua burreria en fan
una de més grossa i com per
accedir des l’antic ambulatori, el
carrer Peníscola, hauries de pegar
tota la volta a l’illa de cases, no se’ls
ocorre altra brillant idea que penjar-
li un rètol al senyal de direcció
prohibida que enllaça este carrer
directament amb l’ambulatori nou
de, “excepto ambulancia”. Si no fem
riure més, tal volta seria millor dir,
plorar, és perquè no podem!
Esperem que no li vinga mai un
cotxe de cara a l’ambulància... en
una urgència!

LIBRE
I parlant de senyals, què ens

diríeu del pal indicador de l’entrada
al pàrquing de la plaça de la
Constitució que l’altre dia es va
emportar un cotxe per endavant? La

veritat és que la imatge que us
ensenyem fa patxoca. No sabem
com anaven... de contents els del
vehicle, ni com van quedar... també
de contents, ara, el susdit pal,
apanyadet però que ben apanyadet,
sí que va quedar. Mireu si va quedar
apanyadet que es va passar vora
dos dies tombat al terra... amb el
“Libre” encés no fóra cas que algun
despistat se’n passes de pàrquing.
El cotxe el van retirar prou aviat... el
rètol el van aprofitar fis a l’últim
moment. Sort cap xiquet dels
voltants -hi ha una placeta amb
gronxadors plena de xiquets a
tothora- es va arrimar a veure-la de
prop. A vore, ho diem pel fet que si
el “Libre” estava encés voldria dit
que corrent n’hi arribava, i tenint en
compte que hi havia cables solts...
algú hauria pogut prendre mal, no?
Ni el cap de la policia, ni el regidor
del ram, ni el de la brigada, ni el
d’urbanisme... ho van pensar? Així
ens va!

ve de la pàgina anterior
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Benicarló s'ha quedat per segon any consecutiu sense
subvenció per a la promoció del sector pesquer. Ho ha fet,
segons ha denunciat Joan Manel Ferrer, regidor de
Compromís a Benicarló, “perquè al regidor de Pesca,
Eduardo Arín se li va oblidar demanar-la, tal com m'ha
reconegut”. Ferrer ha demanat la dimissió de Arín perquè
considera que “ha deixat perdre 5000 euros que anirien
destinats a la promoció del nostre sector pesquer, que
vindrien molt bé donada la delicada situació en la qual es
troba aquest sector”. El regidor de Compromís assegura
que “no valen excuses. Que passe el mateix per segon
any és senyal de la incompetència del regidor de Pesca.
Per açò demanem la seua dimissió o, en defecte d'això,
que pague del seu sou de regidor la subvenció que ha
deixat perdre”.

La subvenció perduda correspon a la convocatòria de la
Diputació de Castelló, destinada a la realització de programes
i activitats de foment del sector pesquer. Amb aquesta ajuda,
es podria fer entre altres activitats “promoció i posada en valor
del sector pesquer, accions formatives, degustacions, rutes o
jornades gastronòmiques, promoció de la salut en el consum
del peix fresc, visites a llotges per a veure el treball i la
subhasta destinades a joves i xiquets, i fins i tot, formació del
sector” assenyala Ferrer. Per a poder accedir a les ajudes,
Diputació indicava com condició que les poblacions que ho
demanen “tinguen port pesquer, confraria de pescadors i llotja
de peix. De tota la província, només els compleixen els
requisits els ports de Borriana, Castelló, Peníscola, Vinaròs i
Benicarló. L'ens provincial va destinar una dotació de 25.000€,
pel qual cada ajuntament haguera rebut 5.000€. “Com ni
Borriana ni Benicarló ho han demanat, a Peníscola i Vinaròs
els han donat 6300€ i a Castelló 5600€, el 70% del
pressupostat per a l'activitat”.

Ferrer ha conclòs recordant que “una de les nostres
propostes és posar en valor el turisme gastronòmic a
Benicarló, aprofitant el recurs natural que tenim al nostre
abast, amb un producte de primera qualitat com és el peix de
llotja. Que ni el regidor de Pesca, ni la regidora de Comerç, ni
el de Promoció Econòmica ni tan sols el mateix alcalde
estiguen per aquesta tasca, demostra les poques ganes que
tenen de treballar per la nostra ciutat”. El regidor de Pesca ha
reconegut que “se'ns ha tornat a passar enguany”, donant per
certes les acusacions de Compromís. Arín no va voler fer
declaracions sobre el tema i va anunciar que “en els pròxims
dies es donaran les explicacions oportunes”.

BENICARLÓ NO DEMANA SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ

text  NATÀLIA�SANZ
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ENHORABONA
Tot i que ens en sortim una mica

del nostre solc habitual, vist l’ampli
debat que ha portat a dins del
conclave tafaneril, i no tan tafaneril,
el passat article del seu
col·laborador Carles Lluch, i tot i que
tal volta fóra  susceptible d’alguna
carxofa, d’eixes ben tendretes que
reparteixen vostés, no podem més
que aplaudir-lo per l’alè de
tolerància que desprèn. Si més no,
curiosa manera d’enfocar un punt de
vista al voltant de les oracions del
Ramadà. I és que escoltar com
“canten” en un país musulmà pot ser
tota una experiència, però que ho
facen a Benicarló, enmig de la nit i
en ple Ramadà, pot sonar a glòria.
Només podem felicitar el Carles per
la seua actitud. I ja ficats, un tafaner,
que això de mirar calendaris li
agrada molt, curiosament ha vist
que el Ramadà de l’any que ve cau
a l’agost i per això, aprofitant
l’avinentesa de tolerància que
respirem, ha pensat que com qui no
vol la cosa, podria convidar-nos

–Carles Lluch volem dir- a tots a un
soparet d’estiu a sa casa, d’eixos
que fa temps que no fa La Veu (a
vore si l’amo es dóna per al·ludit i
s’estira un mica), per poder gaudir
tots... dels càntics. A què és bona
idea? 

CAMPANES AL VOL, QUE
ANEM A MISSA

I ficats en la qüestió, tot i que la
tolerància puga ser molt gran, per
allò d’escoltar ¿els vols de glòria
que el mossèn de sant Bartomeu
articula cada vegada que li ve en

gana... quan Espanya
guanya el mundial, o el
Barça la lliga o la
“champions” (el Madrit no
cal), quan una falla guanya
un premi... semblaria que no
tenen massa cabuda...
religiosament parlant, no? A
vore, passe que siga una
festa gran però, almenys des
del nostre modest, i
segurament arbitrari punt de
vista, és un motiu per fer
campanes al vol? I és que la
religiositat i el xivarri... 

P O R T A D A
ELECTRITZANT

I mireu, ja que hem
començat amb això de
comentar alguna cosa de La
Veu, doncs continuem una
mica més (esperem que el
Lector no se’ns enfade
massa per trepitjar-li la seua
feina), què ens dieu de la

portada de la setmana passada?
Quan la vam vore, osti tu, quin
esglai! Una mica més i caiem de cul
en veure representada a la nostra
ciutat la novel·la ¿Sueñan los
androides con ovejas eléctricas?,
d’un tal Philip K. Dick i de la qual es
va fer una interpretació lliure amb la
pel·lícula de ciència ficció Blade
Runner. Ja ens veiem a sobre el
futur d’humans artificials,
“replicants” a casa nostra com a
preludi del notre decadent futur. I el
meló sangós amb l’ovella rosegant-
lo... ens va transportar al 2019 de
Los Ángeles, però en versió
cadufera, i al protagonista, el poli
caçador de replicants, Rick
Deckard, reconvertit ara en el nostre
cap de policia Parra. Això sí,
certament, sense semblança al
Harrison Ford protagonista de la
peli. Ara, el deja vu que vam
experimentar amb la portada...

AMB LA PUNTA DE LA...
De vegades no fem riure més

perquè no podem. Ara resulta que
no podem recepcionar per al poble
l’antic edifici del centre de salut...
perquè no tenim on ficar les
ambulàncies que hi ha aparcades.
Mira tu que ens fan un CSI (així és
com li diuen al nou ambulatori, més
americà), novet de trinca, i després
d’haver estat més de dos anys se

text LA COLLA DE TAFANERS
Les obres del Passeig Sud de Benicarló s'iniciaran en

el mes de setembre. Després d'anys d'espera i tramitació,
els veïns veuran convertida en una realitat la remodelació
de la façana litoral sud del municipi. Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló, ha recordat que “hi ha un projecte
de passeig marítim sud, redactat pel ministeri, però es va
partir en 3 trams”. 

El projecte inicial comprenia des de la Platja del Morrongo
fins a la de la Caracola i contava amb el vistiplau de Costes.
És per això que el portaveu del PSPV, José Sánchez, va instar
l'alcalde que “reclame que s'escometa l'execució del projecte
del passeig sud a Costes”. No obstant això, el projecte inicial
va tenir problemes amb els veïns per temes d'expropiacions,
que encara estan sense resoldre en alguns casos. “Aqueix
projecte tenia una partida que va retirar Rajoy i es va justificar
dient que havia problemes de jurídics i mentre no se
solucionaren, es retirava aqueixa subvenció”, va recordar
l'alcalde. Ara, no obstant això, “les finques on es va actuar
estan inscrites en ajuntament. El que es va a fer ara és la
primera fase del passeig, no el total”. Els treballs, segons va

explicar Domingo, es realitzaran des de la platja del Morrongo
fins al Parador de Turisme, on es realitzarà “una regeneració
d'arena”. De fet, ja s'està fent apilament de material en la
zona.

Els treballs compten amb un pressupost inicial de 900.000
euros i segons va anunciar Domingo “està en fase d'exposició
pública”. Per la seua banda el regidor d'Urbanisme, Pedro
López, va detallar que “Costes ens imposa el seu criteri i
disseny encara que no s'ha renunciat a continuar demanant el
passeig sud. Però no es pot donar el primer pas sense un
primer i en aquests moments s'està donant aqueix primer pas
per al desenvolupament de la zona” que finalitzarà amb la
completa execució del projecte de la zona sud. El projecte
desenvolupat des de Costes es va sotmetre a votació el
passat mes de maig en el ple ordinari. El projecte va ser
remès pel ministeri de Medi ambient, després que els tècnics
del consistori realitzaran una sèrie de modificacions i
inclogueren en l'expedient d'expropiació dels terrenys un
llistat dels béns afectats, amb la finalitat de complir amb la
legislació vigent. De fet, segons va confirmar l'alcalde,
Marcelino Domingo, l'Ajuntament ja ha posat a la disposició
del Ministeri les parcel·les perquè es porten a terme les obres.

OBRES AL PASSEIG SUD
text  NATÀLIA�SANZ



Carxofa: Per anticipat, a les persones que de manera altruïsta fan possible que tinguem aquestes
Festes Patronals i també a tots aquells que, amb el seu comportament cívic, ajuden a que estes puguen
ser gaudides per tots.

Panissola: Hem ficat en marxa la nostra bola de cristal particular i ja sabem que, com tots els anys, el
comportament incívic d’alguns energúmens deixarà molt que desitjar, sobretot en un zona particular, que
acaba enterbolint la convivència cívica de la resta de la gent. Des d’ací la nostra panissola preventiva.

M I S C E L · L À N I A

Creure’s les Festes.

Les Festes Patronals de Benicarló, sense cap mena de
dubte, haurien de ser les Festes, amb majúscules, més
importants del poble. I per a fer-ho cal apostar amb ganes
per elles. I l’aposta ha de passar per potenciar-les des de les
institucions sense que aquestes perden el seu sentit
completament popular.

I no cal confondre popular amb el fet de deixar que
aquestes acaben sent “patrocinades”, per les diverses
associacions del poble. La justa de mesura de tot el que pot
aconseguir que les nostres festes tornen a tindre el renom
que en el seu moment van aconseguir depén, i molt, de com
això ho tinga de clar el nostre ajuntament. No, no és una
qüestió de programar molts actes, vinga actes programats
per penyes i associacions per completar el programa. Per dir
que tenim programats més de 250 actes, com una mena de
“programa, programa” polític. Ha de ser una qüestió de
creure’s el que són les Festes marcant la pauta d’allò que les
fa populars, d’allò que fa que la gent les gaudisca de debò i
vullga participar en elles. Ací no estem per desmerèixer
ningú, ni de les penyes, ni de les associacions, que bastant
fan treballant per enaltir-les ficant desinteressadament el
seu esforç. Ni tampoc a la Comissió de Festes que prou fa

amb el que té. Ací el que intentem és donar idees perquè
aquestes tornen al lloc que els correspon dins la història del
nostre poble. I fer-lo implica que totes les parts han de ficar
el millor perquè així siga, separant quan calga la bromballa,
potenciant el que les fa populars (no populistes), mentre qui
fa de director d’orquestra, fa de director, tenint clar el que vol
aconseguir i com ho vol aconseguir i, sobretot, sabent-lo
coordinar tot.

I per aconseguir-ho, l’ajuntament ha de donar un pas
endavant i marcar la pauta d’eixe objectiu. Enguany sembla
s’està intentant recuperar un poc d’aquest esperit per part de
la Comissió, ara falta que des de l’ajuntament s’ho creguen
i ho potencien.

Des de La veu, el nostre suport i enhorabona a tots els
que les fan possible. Independentment del que qualsevol
puga dir o pensar, sense ells, que estan ací, aquestes no hi
serien. Gràcies.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004
Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

947
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

“Descomptes... escozios””Per Xavi Burriel

EL CÒMIC



Carxofa: Per anticipat, a les persones que de manera altruïsta fan possible que tinguem aquestes
Festes Patronals i també a tots aquells que, amb el seu comportament cívic, ajuden a que estes puguen
ser gaudides per tots.

Panissola: Hem ficat en marxa la nostra bola de cristal particular i ja sabem que, com tots els anys, el
comportament incívic d’alguns energúmens deixarà molt que desitjar, sobretot en un zona particular, que
acaba enterbolint la convivència cívica de la resta de la gent. Des d’ací la nostra panissola preventiva.

M I S C E L · L À N I A

Creure’s les Festes.

Les Festes Patronals de Benicarló, sense cap mena de
dubte, haurien de ser les Festes, amb majúscules, més
importants del poble. I per a fer-ho cal apostar amb ganes
per elles. I l’aposta ha de passar per potenciar-les des de les
institucions sense que aquestes perden el seu sentit
completament popular.

I no cal confondre popular amb el fet de deixar que
aquestes acaben sent “patrocinades”, per les diverses
associacions del poble. La justa de mesura de tot el que pot
aconseguir que les nostres festes tornen a tindre el renom
que en el seu moment van aconseguir depén, i molt, de com
això ho tinga de clar el nostre ajuntament. No, no és una
qüestió de programar molts actes, vinga actes programats
per penyes i associacions per completar el programa. Per dir
que tenim programats més de 250 actes, com una mena de
“programa, programa” polític. Ha de ser una qüestió de
creure’s el que són les Festes marcant la pauta d’allò que les
fa populars, d’allò que fa que la gent les gaudisca de debò i
vullga participar en elles. Ací no estem per desmerèixer
ningú, ni de les penyes, ni de les associacions, que bastant
fan treballant per enaltir-les ficant desinteressadament el
seu esforç. Ni tampoc a la Comissió de Festes que prou fa

amb el que té. Ací el que intentem és donar idees perquè
aquestes tornen al lloc que els correspon dins la història del
nostre poble. I fer-lo implica que totes les parts han de ficar
el millor perquè així siga, separant quan calga la bromballa,
potenciant el que les fa populars (no populistes), mentre qui
fa de director d’orquestra, fa de director, tenint clar el que vol
aconseguir i com ho vol aconseguir i, sobretot, sabent-lo
coordinar tot.

I per aconseguir-ho, l’ajuntament ha de donar un pas
endavant i marcar la pauta d’eixe objectiu. Enguany sembla
s’està intentant recuperar un poc d’aquest esperit per part de
la Comissió, ara falta que des de l’ajuntament s’ho creguen
i ho potencien.

Des de La veu, el nostre suport i enhorabona a tots els
que les fan possible. Independentment del que qualsevol
puga dir o pensar, sense ells, que estan ací, aquestes no hi
serien. Gràcies.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004
Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

947
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com

“Descomptes... escozios””Per Xavi Burriel

EL CÒMIC



EL BENICARLÓ UNDERGROUND

LOCAL

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

OPINIÓ

ENHORABONA
Tot i que ens en sortim una mica

del nostre solc habitual, vist l’ampli
debat que ha portat a dins del
conclave tafaneril, i no tan tafaneril,
el passat article del seu
col·laborador Carles Lluch, i tot i que
tal volta fóra  susceptible d’alguna
carxofa, d’eixes ben tendretes que
reparteixen vostés, no podem més
que aplaudir-lo per l’alè de
tolerància que desprèn. Si més no,
curiosa manera d’enfocar un punt de
vista al voltant de les oracions del
Ramadà. I és que escoltar com
“canten” en un país musulmà pot ser
tota una experiència, però que ho
facen a Benicarló, enmig de la nit i
en ple Ramadà, pot sonar a glòria.
Només podem felicitar el Carles per
la seua actitud. I ja ficats, un tafaner,
que això de mirar calendaris li
agrada molt, curiosament ha vist
que el Ramadà de l’any que ve cau
a l’agost i per això, aprofitant
l’avinentesa de tolerància que
respirem, ha pensat que com qui no
vol la cosa, podria convidar-nos

–Carles Lluch volem dir- a tots a un
soparet d’estiu a sa casa, d’eixos
que fa temps que no fa La Veu (a
vore si l’amo es dóna per al·ludit i
s’estira un mica), per poder gaudir
tots... dels càntics. A què és bona
idea? 

CAMPANES AL VOL, QUE
ANEM A MISSA

I ficats en la qüestió, tot i que la
tolerància puga ser molt gran, per
allò d’escoltar ¿els vols de glòria
que el mossèn de sant Bartomeu
articula cada vegada que li ve en

gana... quan Espanya
guanya el mundial, o el
Barça la lliga o la
“champions” (el Madrit no
cal), quan una falla guanya
un premi... semblaria que no
tenen massa cabuda...
religiosament parlant, no? A
vore, passe que siga una
festa gran però, almenys des
del nostre modest, i
segurament arbitrari punt de
vista, és un motiu per fer
campanes al vol? I és que la
religiositat i el xivarri... 

P O R T A D A
ELECTRITZANT

I mireu, ja que hem
començat amb això de
comentar alguna cosa de La
Veu, doncs continuem una
mica més (esperem que el
Lector no se’ns enfade
massa per trepitjar-li la seua
feina), què ens dieu de la

portada de la setmana passada?
Quan la vam vore, osti tu, quin
esglai! Una mica més i caiem de cul
en veure representada a la nostra
ciutat la novel·la ¿Sueñan los
androides con ovejas eléctricas?,
d’un tal Philip K. Dick i de la qual es
va fer una interpretació lliure amb la
pel·lícula de ciència ficció Blade
Runner. Ja ens veiem a sobre el
futur d’humans artificials,
“replicants” a casa nostra com a
preludi del notre decadent futur. I el
meló sangós amb l’ovella rosegant-
lo... ens va transportar al 2019 de
Los Ángeles, però en versió
cadufera, i al protagonista, el poli
caçador de replicants, Rick
Deckard, reconvertit ara en el nostre
cap de policia Parra. Això sí,
certament, sense semblança al
Harrison Ford protagonista de la
peli. Ara, el deja vu que vam
experimentar amb la portada...

AMB LA PUNTA DE LA...
De vegades no fem riure més

perquè no podem. Ara resulta que
no podem recepcionar per al poble
l’antic edifici del centre de salut...
perquè no tenim on ficar les
ambulàncies que hi ha aparcades.
Mira tu que ens fan un CSI (així és
com li diuen al nou ambulatori, més
americà), novet de trinca, i després
d’haver estat més de dos anys se

text LA COLLA DE TAFANERS
Les obres del Passeig Sud de Benicarló s'iniciaran en

el mes de setembre. Després d'anys d'espera i tramitació,
els veïns veuran convertida en una realitat la remodelació
de la façana litoral sud del municipi. Marcelino Domingo,
alcalde de Benicarló, ha recordat que “hi ha un projecte
de passeig marítim sud, redactat pel ministeri, però es va
partir en 3 trams”. 

El projecte inicial comprenia des de la Platja del Morrongo
fins a la de la Caracola i contava amb el vistiplau de Costes.
És per això que el portaveu del PSPV, José Sánchez, va instar
l'alcalde que “reclame que s'escometa l'execució del projecte
del passeig sud a Costes”. No obstant això, el projecte inicial
va tenir problemes amb els veïns per temes d'expropiacions,
que encara estan sense resoldre en alguns casos. “Aqueix
projecte tenia una partida que va retirar Rajoy i es va justificar
dient que havia problemes de jurídics i mentre no se
solucionaren, es retirava aqueixa subvenció”, va recordar
l'alcalde. Ara, no obstant això, “les finques on es va actuar
estan inscrites en ajuntament. El que es va a fer ara és la
primera fase del passeig, no el total”. Els treballs, segons va

explicar Domingo, es realitzaran des de la platja del Morrongo
fins al Parador de Turisme, on es realitzarà “una regeneració
d'arena”. De fet, ja s'està fent apilament de material en la
zona.

Els treballs compten amb un pressupost inicial de 900.000
euros i segons va anunciar Domingo “està en fase d'exposició
pública”. Per la seua banda el regidor d'Urbanisme, Pedro
López, va detallar que “Costes ens imposa el seu criteri i
disseny encara que no s'ha renunciat a continuar demanant el
passeig sud. Però no es pot donar el primer pas sense un
primer i en aquests moments s'està donant aqueix primer pas
per al desenvolupament de la zona” que finalitzarà amb la
completa execució del projecte de la zona sud. El projecte
desenvolupat des de Costes es va sotmetre a votació el
passat mes de maig en el ple ordinari. El projecte va ser
remès pel ministeri de Medi ambient, després que els tècnics
del consistori realitzaran una sèrie de modificacions i
inclogueren en l'expedient d'expropiació dels terrenys un
llistat dels béns afectats, amb la finalitat de complir amb la
legislació vigent. De fet, segons va confirmar l'alcalde,
Marcelino Domingo, l'Ajuntament ja ha posat a la disposició
del Ministeri les parcel·les perquè es porten a terme les obres.

OBRES AL PASSEIG SUD
text  NATÀLIA�SANZ



n’adonen que no hi poden aparcar
les ambulàncies. Compte, siguem
curosos amb el que diem, aparcar el
que es diu aparcar, ho poden fer en
un fotimer de llocs, el problema és
que com aquestes coses de
l’administració han de funcionar
amb els papers apanyats, sembla
ser que cap cap pensant dels que
va dissenyar el projecte, o l’havia de
revisar, no va caure que als centres
de salut sempre és “recomanable”
tenir un lloc per a les ambulàncies.
Si més no per a les urgències, que
era on eren estacionades abans, i
ara, però... de l’edifici antic. I se
n’adonen ara quan les entitats a les
quals l’ajuntament els havia promés
les dependències del susdit antic
edifici li ho reclamen i es veuen amb
el percal de no saber on ficar-les...
al nou. Com no hi ha cap lloc

regulat! Es gasten més 3,5 milons
d’euros i a ningú se li ocorre pintar
unes ratlles, on siga, per ficar les
dos ambulàncies que tenim?  Això
sí, per suplir la seua burreria en fan
una de més grossa i com per
accedir des l’antic ambulatori, el
carrer Peníscola, hauries de pegar
tota la volta a l’illa de cases, no se’ls
ocorre altra brillant idea que penjar-
li un rètol al senyal de direcció
prohibida que enllaça este carrer
directament amb l’ambulatori nou
de, “excepto ambulancia”. Si no fem
riure més, tal volta seria millor dir,
plorar, és perquè no podem!
Esperem que no li vinga mai un
cotxe de cara a l’ambulància... en
una urgència!

LIBRE
I parlant de senyals, què ens

diríeu del pal indicador de l’entrada
al pàrquing de la plaça de la
Constitució que l’altre dia es va
emportar un cotxe per endavant? La

veritat és que la imatge que us
ensenyem fa patxoca. No sabem
com anaven... de contents els del
vehicle, ni com van quedar... també
de contents, ara, el susdit pal,
apanyadet però que ben apanyadet,
sí que va quedar. Mireu si va quedar
apanyadet que es va passar vora
dos dies tombat al terra... amb el
“Libre” encés no fóra cas que algun
despistat se’n passes de pàrquing.
El cotxe el van retirar prou aviat... el
rètol el van aprofitar fis a l’últim
moment. Sort cap xiquet dels
voltants -hi ha una placeta amb
gronxadors plena de xiquets a
tothora- es va arrimar a veure-la de
prop. A vore, ho diem pel fet que si
el “Libre” estava encés voldria dit
que corrent n’hi arribava, i tenint en
compte que hi havia cables solts...
algú hauria pogut prendre mal, no?
Ni el cap de la policia, ni el regidor
del ram, ni el de la brigada, ni el
d’urbanisme... ho van pensar? Així
ens va!

ve de la pàgina anterior
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Benicarló s'ha quedat per segon any consecutiu sense
subvenció per a la promoció del sector pesquer. Ho ha fet,
segons ha denunciat Joan Manel Ferrer, regidor de
Compromís a Benicarló, “perquè al regidor de Pesca,
Eduardo Arín se li va oblidar demanar-la, tal com m'ha
reconegut”. Ferrer ha demanat la dimissió de Arín perquè
considera que “ha deixat perdre 5000 euros que anirien
destinats a la promoció del nostre sector pesquer, que
vindrien molt bé donada la delicada situació en la qual es
troba aquest sector”. El regidor de Compromís assegura
que “no valen excuses. Que passe el mateix per segon
any és senyal de la incompetència del regidor de Pesca.
Per açò demanem la seua dimissió o, en defecte d'això,
que pague del seu sou de regidor la subvenció que ha
deixat perdre”.

La subvenció perduda correspon a la convocatòria de la
Diputació de Castelló, destinada a la realització de programes
i activitats de foment del sector pesquer. Amb aquesta ajuda,
es podria fer entre altres activitats “promoció i posada en valor
del sector pesquer, accions formatives, degustacions, rutes o
jornades gastronòmiques, promoció de la salut en el consum
del peix fresc, visites a llotges per a veure el treball i la
subhasta destinades a joves i xiquets, i fins i tot, formació del
sector” assenyala Ferrer. Per a poder accedir a les ajudes,
Diputació indicava com condició que les poblacions que ho
demanen “tinguen port pesquer, confraria de pescadors i llotja
de peix. De tota la província, només els compleixen els
requisits els ports de Borriana, Castelló, Peníscola, Vinaròs i
Benicarló. L'ens provincial va destinar una dotació de 25.000€,
pel qual cada ajuntament haguera rebut 5.000€. “Com ni
Borriana ni Benicarló ho han demanat, a Peníscola i Vinaròs
els han donat 6300€ i a Castelló 5600€, el 70% del
pressupostat per a l'activitat”.

Ferrer ha conclòs recordant que “una de les nostres
propostes és posar en valor el turisme gastronòmic a
Benicarló, aprofitant el recurs natural que tenim al nostre
abast, amb un producte de primera qualitat com és el peix de
llotja. Que ni el regidor de Pesca, ni la regidora de Comerç, ni
el de Promoció Econòmica ni tan sols el mateix alcalde
estiguen per aquesta tasca, demostra les poques ganes que
tenen de treballar per la nostra ciutat”. El regidor de Pesca ha
reconegut que “se'ns ha tornat a passar enguany”, donant per
certes les acusacions de Compromís. Arín no va voler fer
declaracions sobre el tema i va anunciar que “en els pròxims
dies es donaran les explicacions oportunes”.

BENICARLÓ NO DEMANA SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ

text  NATÀLIA�SANZ
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L'Audiència Provincial de Castelló ha confirmat la
sentència d'un any i quatre mesos de presó dictada pel
jutjat penal de Vinaròs contra un motorista que al maig del
2009 va atropellar mortalment a un vianant de 63 anys que
creuava el pas de vianants entre els carrers Castelló i
Vinaròs de la localitat de Benicarló. 

Després del brutal accident, l'afectat va patir una
hemorràgia intraabdominal que li va provocar la mort després
d'ingressar en l'hospital de Vinaròs molt greu. Segons resa la
sentència, “es considera provat i així es declara que l'acusat,
nascut en 1981, de nacionalitat espanyola, sense antecedents
penals, el dia 29 de maig del 2009, sobre les 19.30 hores,
circulava conduint la motocicleta marca Yamaha, modele Rj14,
pel carrer Vinaròs, en el seu encreuament amb l'avinguda
Castelló de Benicarló, quan, amb infracció de les més
elementals normes de cura, circulant a una velocitat molt
superior a la limitada en tal via, que era de 40 quilòmetres per
hora, i no respectant la prioritat en un pas de vianants
degudament senyalitzat --pel qual es trobava creuant la via
adequadament el vianant-- , el va atropellar”. I prossegueix el
document: “A conseqüència del qual, la víctima va patir una
hemorràgia intraabdominal de la que va ser intervingut sense

èxit, produint-se un parada respiratòria aguda amb síndrome
compartimental abdominal”.

La seua mort li va sobrevenir en l'hospital comarcal de
Vinaròs el dia 29 de maig de 2009 sobre la una de la matinada.
En el judici, el motorista va explicar en la sala que no va veure
al vianant fins que va col·lisionar amb ell i va assegurar que
havia una furgoneta blanca estacionada al costat dels
contenidors d'escombraries, i que una i uns altres li impedien
veure bé el pas de vianants. A més, va argumentar que la moto
hagué de quedar ancorada en la quarta marxa. Per la seua
banda, alguns testimonis del sinistre van declarar en la vista
que la moto havia de circular a més de 100 quilòmetres per
hora perquè no van escoltar soroll de frenada, sinó que
solament van escoltar el brutal impacte. Els policies locals que
van acudir a l'accident van explicar en el judici que els
contenidors d'escombraries no obstaculitzaven la visió del pas
de vianants posterior. I que la motocicleta “anava a velocitat
notablement superior a la indicada en aquesta via”. I van
afegir: “El cos de vianant va quedar desplaçat quasi 10 metres,
i la moto uns 28 metres del lloc de l'impacte. La moto estava
en quarta marxa de les sis que disposa i els contenidors
d'escombraries no obstaculitzaven la visió del pas de vianants
posterior. L'atropellament es va produir en la tercera franja del
pas de vianants, açò és, enmig del mateix”.

PRESÓ PER UN ATROPELLAMENT MORTAL

text NATÀLIA�SANZ

TARD, COM TANTES VEGADES
Com sempre, anem a remolc...

del que siga. Segons tenim entés
per a mantenir la bandera blava, sí
eixe drapet que penja a les platges i
que suposadament n’indica la
qualitat de vegades..., ara calia
renovar els panells indicadors dels
serveis que tenen, ja siga per canvi
d’ubicació d’algun, pel fet
d’incorporar informació de
sensibilització mediambiental, o
també pel fet d’haver de ser
apanyades. La idea pot ser bona, la
interpretació que li fan ací, com
sempre... una mica a deshora. A mig
estiu, en ple mes d’agost, a qui se li
ocorreria ficar-se a fer aquesta
mena de treballs? Doncs, sí, al
nostre ajuntament. Que la resta de
l’any no tenen les platges, totes
senceretes, a la seua disposició, per
fer el que consideren sense
emprenyar els banyistes?
Típicament polític, bones idees,
mals resultats.

MUNDO, L’ORQUESTRA
Vinga, que arriben festes i ací

estem nosaltres sense dir ni piu.
Nosaltres que sempre ens fiquem
amb tot el que surt, i no surt també,
al programa, millor dit ara que som
falleros de mena i seguint el consell
dels nostres amics de l’Univers
Fallero que d’aquestes qüestions
n’entenen un rato, llibret fester,
aquesta setmana hem pensat que
farem veda, igual que els mariners, i
no ens ficarem amb ningú. Ja
tindrem temps quan hagen passat.
Però no, ara a última hora, ens han
enviat una imatge a la qual no ens
podem resistir. Mundo, sí, l’orquesta

“Mundo” ve e Benicarló. I és que a
nosaltres tot el que té a vore amb
aquest nom ens porta innombrables
records d’èpoques passades on la
casa gran bullia amb el seu, sí, sí.
Mireu si ens evoca records que ja

estem pensant, juntament amb els
de l’Univers, de fer una sortida i
anar al concert per vore si el veiem.
El que donaríem per tornar-lo a
veure ací... com a cartell de festes! 

ve de la pàgina anterior

El passat dissabte 8 d’agost, va morir
JOSEP ESPIELL SALETA que va ser el
primer president del Club Natació Benicarló.

Va ser un dia trist per a tots els  aficionats a
la natació benicarlanda.

Espiell va presidir la junta fundadora del
Club Natació Benicarló l’any 1988. El seu
impuls i la seua energia vital, varen ser claus
per a tirar endavant aquesta agrupació que
uneix als aficionats a la natació del poble des
de fa ja més de 25 anys.

Junt als altres components d’aquella primera
junta: JL Prats, F Domínguez, A García, F
Herrera, J Ferré, J Fibla, R Mata, J Albiol i A
Bel, amb el suport dels que es varen afegir
després, va lluitar de valent per a donar sortida
a una necessitat que havia en la societat
d’aquella època: tindre un club de Natació a
Benicarló.

Les condicions en les quals es treballava al club als seus
inicis no es semblen molt a les que tenim en l’actualitat,
bàsicament perquè, per no tindre, no tenien ni piscina. És per
això, que s’ha de valorar encara més el mèrit d’allò que Espiell
i els seus companys de junta varen contribuir a aconseguir.

Josep era un home de paraula fluida i bon conversador; era
un ciutadà amb moltes inquietuds culturals i socials i, al mateix

temps, tenia una facilitat natural per a liderar equips i unir
voluntats. Però, per damunt de totes aquestes virtuts, cal dir
que Espiell era, sobre tot, una persona amb una gran
humanitat.

Des del CNB volem donar el condol a la seua família i rendir
un homenatge a aquest gran home que va ser Josep Espiell
Saleta.

HA MORT JOSEP ESPIELL SALETA, PRIMER PRESIDENT DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text i foto CNB
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L'agricultura copa el primer lloc en índex de sinistralitat
laboral en la província de Castelló. El sector agrari és,
percentualment, l'activitat econòmica amb major nombre
d'accidents laborals amb baixa en jornada de treball
segons l'últim Informe de Sinistralitat Laboral que ha estat
elaborat per la Conselleria d'Economia i Ocupació.

I és que mentre l'agricultura té un índex d'incidència del
5,8% en la província de Castelló –accidents amb baixa en
jornada de treball per cada 100 treballadors exposats–, la
construcció compta amb un índex del 4,5%; en la indústria és
del 2,9% mentre que serveis registra el mínim, amb un índex
que arriba al 1,9%. En la província de Castelló, es van
registrar, en termes absoluts, un total de 4.195 accidents amb
baixa en jornada de treball, amb una disminució de 218 casos
en relació amb el mateix període de l'any anterior, que
representa una reducció del 4,94%. Les dades es refereixen a
accidents de treball, sense comptar els in itinere, és a dir
aquells que es produeixen en els desplaçaments al lloc de
treball, i s'extrauen de l'Informe Resum d'Accidents amb Baixa
en Jornada de Treball, publicat per l'Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) referent a l'exercici
2013, segons la data de baixa mèdica registrada pels
treballadors. 

Del total de 4.195 accidents amb baixa en jornada de treball
comptabilitzats durant l'exercici 2013 en les comarques

castellonenques, els accidents greus van ser un total de 27
casos, el que ha suposat una disminució d'un cas, que
representa una reducció percentual del 3,57%. Per la seua
banda, els accidents mortals van representar un total de sis
casos sobre el total, amb un augment d'un cas, que representa
un increment interanual del 20%, segons s'observa en aquest
mateix informe. Finalment, en el cas dels accidents greus, el
sector de la construcció ocupa el primer lloc, seguit d'indústria,
serveis i agricultura. No obstant això, en el cas dels accidents
mortals, el sector de l'agricultura ocupa el primer lloc, seguit de
construcció, indústria i serveis tal com apareix reflectit en
l'informe.

ACCIDENTS LABORALS EN L’AGRICULTURA

text  NATÀLIA�SANZ

Sens dubte, és un fet indiscutible i francament
motivador que la cançó d’autor viu una etapa
d’esplendor arreu dels Països Catalans. Un grapat de
noves veus, de nous noms que ja són de companyia
freqüent a les nostres vides, generen propostes
interessants. Potser podríem parlar –tot parafrasejant
la famosa antologia poètica castellana dels anys 70-
de la novíssima cançó d’autor. I en aquest paisatge, el
nom i la veu de Pau Alabajos hi apareixen amb una
força especial.

Ara fa deu anys Pau Alabajos  va publicar el seu primer
disc i, durant tota aquesta dècada, ha consolidat de
manera rotunda un estil, una personalitat, una manera
d’entendre la cançó  com la seva manera personal
d’expressar el compromís amb el país, amb el paisatge,
ambla memòria que se’ns vol amagar, amb la necessitat
de la revolta, amb l’amor i amb l’homenatge necessari a
uns referents musicals i poètics com l’Ovidi i l’Estellés. Si
repassem els seus tres primers discos ja ens podem fer
una imatge ben precisa dels colors que configuren la seva
mirada musical sobre la vida i la lluita, sobre el país i allò
que batega en cadascuna de les síl·labes de vidre que
configuren el ram dels nostres dies, del futur que ens el
volen en venda, d’una nit a Berlín. Amb els tres primers
discos ja podem dibuixar amb traços clars i lluminosos
l’inventari dels seus temes i de la manera de pintar-los en
les cançons. Amb tot aquest grapat de cançons que estan
recollides en els seus tres primers discos ja en tenim
prou, em penso, per dir que Pau Alabajos és una veu
sensible, combativa,especial i de referència dins aquest
mosaic en ebullició de veus de la novíssima cançó.  Però
la força creadora i la voluntat d’explorar nous espais,
noves formes, l’ha portat a fer el que en podríem dir un
salt al buit i sense xarxa: un disc –un espectacle- dedicat
a dir Estellés. A partir d’uns textos del Mural del País
Valencià com a eix central, Pau alabajos –acompanyat
d’un piano- ens ofereix la seva aproximació, la seva
versió, de Vicent andrés Estellés. Evidentment –no podria
ser d’una altra manera- la veu i el món d’Estellés ja està
present en els tres primers discos –sense anar més enllà,
el títol del tercer disc són uns versos de l’Estellés- però en
aquest quart disc fa una immersió total i espectacular al
món d’Estellés des del seu mural.

Abans de conèixer i gaudir fins a l’emoció profunda
d’aquests textos de l’Estellés dits pel Pau Alabajos em
vaig  preguntar –i m’imagino que moltíssima gent es va fer
la mateixa pregunta-     com podria assumir aquest repte.
Per a molta gent la veu de l’Estellés és, està clar, l’Ovidi.
Em sembla que ja ho he dit algunes vegades, però no em
fa res tornar a confessar que la meva veritable porta
d’entrada a l’Estellés va ser el Coral romput de la mà de
la veu de l’Ovidi i la guitarra del Toti Soler.

La meva primera aproximació a aquest quart disc del
pau Alabajos  va ser en un recital a l’auditori de Barcelona
dins el darrer festival BarnaSants. Vaig necessitar uns
minuts –no massa, és cert- per resituar coses i per deixar-
me endur per aquella nova manera de viure el món de
l’Estellés, un món ben conegut però sempre nou pel seu
abast i per la seva força. De seguida vaig superar la
comparativa de laveu quasi tel·lúrica de l’Ovidi a la veu
més suau de l’Alabajos, d’una guitarra que fa sortir les
notes i les melodies de les pedres, de l’olor del pa acabat
de fer, dels trens que creuen les tardes de diumenge, dels
carres estrets d’una València de postguerra a un piano
que ens bressola mediterràniament, amb  la claror suau
d’una lluna beethoveniana o en unes melodies que
busquen l’expressió en estructures sense massa
estridències. En definitiva, Pau Alabajos ha defugit la
possible comparació i ha creat, des del respecte i
l’homenatge oberts a l’Ovidi, la seva pròpia mirada sobre
el món immens i esclatant de l’Estellés i del seu país que
vol consignar pedra a pedra, síl·laba a síl·laba. Pau
alabajos té ja una maduresa artística tan consolidada que
li permet aportar una visió personal, una versió pròpia,
d’un clàssic. I això ho fa des de l’honestedat més absoluta
i des del reconeixement obert de la força i l’actualitat del
referent per excel·lència. Aquest gest no és fàcil ni
habitual i ajuda a situar la nostra cançó a un nivell de
maduresa com pot tenir la cançó francesa, grega o
portuguesa on les noves versions ajuden a consolidar
clàssics i tradicions.

Sé que Pau alabajos ha editat l’enregistrament d’un
concert al Palau de la Música de València i en el qual hi
van participar els nostres Rodonors Invictes. Espero amb
ànsia poder gaudir d’aquesta nova proposta de Pau
Alabajos i espero que segueixi, per molts anys, fent noves
i boniques cançons.

Àlbum de cançons/4. Pau Alabajos

text JOAN�HERAS

Fronteres

La Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló ha
reclamat que es millore la comunicació entre els
diferents departaments del consistori i les entitats de
la ciutat. Aquesta associació, que ja va haver de
suspendre la «trobada gegantera» prevista per al 2
d'agost a causa del calamarsa caiguda, no va poder
traure als gegants Tolo i Mar en la cercavila de
l'endemà perquè havien fumigat l'ajuntament, lloc on
s'emmagatzemen aquests ninots. 

La fumigació del consistori s'emmarcava en una sèrie
d'actuacions previstes que es van realitzar el cap de
setmana, ja que no hauria cap tipus d'activitat en l'edifici.
Una acció que es va fer «sense tenir en compte que Tolo
i Mar estan exposats permanentment en les portes de
l'ajuntament, on sempre hem pogut accedir per a poder-
los portar on era necessari», van apuntar des de la Colla.
En aquest sentit, des de l'entitat es va apuntar que es va
optar per renunciar a traure'ls en la desfilada perquè «no
volíem ser responsables, d'una banda, d'arriscar la
integritat dels policies que s'encarreguen d'obrir-nos
l'ajuntament ni tampoc la dels nostres geganters, que es
passen molt temps en un espai de molt pocs metres
quadrats carregat de insecticida, en aqueix moment».

GEGANTS FUMIGATS
text  NATÀLIA�SANZ
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RENOVACIÓ DE LES PLATGES

Els cartells informatius de les platges del Morrongo i la
Caracola de Benicarló han incorporat noves informacions per
a complir amb els requeriments de la Bandera Blava. A més,
al Morrongo s'ha renovat la piràmide de jocs per a xiquets de
8 a 15 anys. Des del passat 1 d'agost, en plena temporada
turística, les platges tenen nous cartells informatius que
incorporen les novetats sobre els serveis que ofereixen les
dues platges. La renovació dels cartells es deu al canvi
d'ubicació de molts d'aquests serveis i sobretot als nous
requeriments que exigeix el guardó Bandera Blava, que obliga
a incorporar informació relativa a campanyes de
sensibilització mediambiental com 'Ecoescuelas' o 'Clau
Verda'. Els cartells s'han finançat a través del Pla de
Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola, per un import de
1.616,56 euros, IVA inclòs. Paral·lelament al canvi de cartells,
la platja del Morrongo compta amb altra novetat, com és una
nova piràmide (o aranya), un joc per a escalar destinat a
xiquets de 8 a 15 anys que presentava alguns trams en mal
estat. Els tècnics de l'Agència Valenciana del Turisme van
decidir durant una visita a les platges de Benicarló substituir-
lo per un nou.

AGRESSIÓ

La Guàrdia Civil va detindre el dia 6 d'agost a tres
persones, veïnes de Peníscola i Benicarló, com suposats
autors d'un delicte de robatori amb intimidació. L'actuació de
la Guàrdia Civil es va iniciar el dia 14 de juliol arran d'una
denúncia presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil de
Benicarló, en la que s'informava d'un robatori amb intimidació
en un domicili de la localitat de Benicarló, on tres individus van
arribar en un turisme, accedint a l'habitatge sense el
consentiment de la propietària d'avançada edat, registrant i
causant un gran desordre en el lloc i amenaçant de mort a la
víctima. Finalment li van sostraure un moneder amb 500
euros, abandonant ràpidament el lloc en el turisme.
Immediatament els guàrdies civils van iniciar una investigació
per a esclarir el fet que va donar com resultat la localització,
identificació i detenció dels tres barons, entre 19 i 25 anys
d'edat, tots ells de nacionalitat espanyola com suposats autors
d'un robatori amb intimidació. Els detinguts, en unió de les
diligències instruïdes van passar a disposició del Jutjat
d'Instrucció número 2 de Vinarós.

LOCALITZADA UNA PERSONA DESAPAREGUDA

La Guàrdia Civil va localitzar el dia 10 d'agost, a un home
d'avançada edat i malalt de alzheimer, desaparegut la
vesprada anterior. L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar
el dia 9 d'agost arran d'un avís rebut a les 22:00 hores en la
Central d'Emergències de la Guàrdia Civil 062, en la qual una
dona informava que sobre les 18:00 hores, quan es trobava
pel passeig marítim de Benicarló amb el seu marit, aquest va

desaparèixer. El qual corria un gran risc per la seua avançada
edat atés que estava malalt de alzheimer. Per dit motiu els
agents van iniciar un protocol d'actuació per a localitzar a
l'ancià i després d'establir un dispositiu de recerca se’l va
trobar sobre les 8:40 hores del matí següent. El desaparegut
de 82 anys d'edat, que es trobava completament desorientat i
confús passejant pel passeig marítim de Peníscola, va serr
posteriorment traslladat al seu domicili. L'actuació ha estat
realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló, Alcalá
de Xivert, Peníscola i Vinaròs.

NOUS TALLERS EN PULCHRA MAGISTRI

Els tallers didàctics de l'exposició de La Llum de les
Imatges "Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a
Castelló" han estat realitzats per un total de 4.103 usuaris, en
la seua majoria pertanyents a més d'un centenar centres
d'ensenyament de la Comunitat Valenciana. Les activitats es
desenvolupen en les seus de Catí i Benicarló, i durant la
temporada estival a Vinaròs amb la participació de les escoles
d'estiu. Donat l'èxit de participació, s'han incorporat noves
activitats i seus dels tallers didàctics tant a Vinaròs, en la seua
biblioteca municipal, com a Benicarló, en el Convent de Sant
Francesc des del passat juliol. Una oferta que s'afegeix a la ja
existent a Catí, que es desenvolupa en la Casa de la Vila.
Aquestes activitats formatives es desenvolupen de forma
paral·lela a la visita de l'exposició -que ja aproxima als 60.000
visitants¬- i estan destinades a un públic jove, però també a
grups d'adults. L'objectiu és aprofundir en els coneixements
històric-artístics que proposa aquest itinerari expositiu a
Vinaròs, Benicarló, Culla i Catí. Amb caràcter gratuït, i en la
seu de la Llotja-Casa de la Vila de Catí, els usuaris poden
aprendre, de forma didàctica, la importància de les pintures
rupestres que es troben en el Museu de la Valltorta i com
s'executaven de forma pràctica, a través de reproduccions en
pedra amb l'ús del paper vegetal utilitzat com calc. També, la
tècnica de l’esgrafiat, que s'utilitzava principalment en el segle
XVIII per a decorar edificis, sobretot en la província de
Castelló. De fet, La Llum de les Imatges ha rescatat aquesta
ornamentació en les esglésies de Catí i Vinaròs dins de la
campanya de restauració patrimonial prèvia al
desenvolupament de la mostra. En el Baix Maestrat, i en el
convent de Sant Francesc de Benicarló, es poden practicar a
més d'aquests tallers les últimes tècniques de restauració
utilitzades en la campanya patrimonial de 'Pulchra Magistri', a
través d'aplicacions multimèdia.

BREUS ESTIUENCS
text NATÀLIA�SANZ

Mentre escric açò escolto Montse Castellà, la cantautora
tortosina que va recomanar amb les atinades paraules de
sempre Joan Heras. M’agrada. No n’havia sentit parlar mai i
comprovo que és una dona arrelada al territori, canta amb
molta emoció, amb molt de sentiment, no pot ser una música
de fons, cal escoltar-la. De fet me’n deixo d’escriure per sentir-
la en una intervenció que va fer als Matins de TV3 un dia que
va actuar a Luz de Gas. Canta “Lo meu poble està a la
cantonada d’un mapa”. Com tots diu ella. Lo nostre també
està a la cantonada d’un mapa, però té clares les fronteres.
Busco més al youtube, una altra dedicada a la terra, al delta
de l’Ebre, “És com un miracle”. El vídeo i la cançó són
preciosos. Però preciosos. Cal escoltar aquesta Montse
Castellà. Amb aquesta veu i aquestes lletres, ai, s’ha de
guanyar la vida cantant pels creuers. No està malament, però
segur que no deu ser el que li deu agradar més. No me la
imagino amb les frivolitats estiuenques que deuen voler ballar
els passatgers de costes concòrdies i princesas del pacífico.
No em puc resistir encara i sento “Hemisferi nord”, lletra
compromesa, la canta amb Pau Alabajos. Recomanable,
insisteixo. 

Avui estic, veig, especialment moll. La fotografia de la
portada m’ha impactat. Uns corders submisos, carronyaires,
que es foten el gran tiberi de les restes dels melons de moro
que la pedregada de l’altre dia va fer malbé. Els corders
apareixen darrere una tanca. No els importa. Tenen les
deixalles per atipar-se. Un cel gris i negre i unes lletres roges

no deixen lloc per la llum, per a l’esperança. No hi entenc
massa, però el roig vol dir perill. I el negre i el gris deuen ser
els colors del nostre futur.  Mentrestant els corders segueixen
menjant-se les restes en procés de putrefacció d’uns melons
d’un roig nuclear. El món s’acabe. Confio que, com deia
Xavier Grasset, s’acabe bé. 

Buf, quines calors. Açò no hi ha qui ho aguante, senyora
Garcia. Ací on tinc l’ordinador li pega el sol tota la tarde i de nit
no s’hi pot estar. Només em falte aquest mosquit que se me’n
fot xiulant-me a l’orella. Zzzzzzzé, zzzzzzzzzzzé. Pam!
Zzzzzzzzzé. Pam, pam! Zzzzzzzzé. La mare que l’ha fet. Vaig
a agarrar el flit, a vore qui pot més. Zzzzzzzzzzzé.
M’entabutxaré, però l’ha de matar. Cabró. Deu ser mosquit i
no mosquita. I si és mosquita, puta i reputa. Abans de flitar-lo
(los mata bien muertos) em ve al pensament un programa que
feia a la ràdio Josi Ganzenmuller (“El ventilador”, naturalment)
que començava tots els dies dient “la gente se mata más con
el calor”, un passatge d’una pel·lícula. Jo no sé “la gente”,
però aquest mosquit amb mi ho té clar. Ja torno a estar ací. El
trobo a la paret blanca. No saps quina te n’espera! Premo la
part superior de l’esprai amb força, amb ira:
psssssssssssssssssst, pssssssssssssssssst. Au, mor-te ben
mort, cabró, més que cabró. 

Ara ja puc continuar amb la meua carta. A vore què és
realment això de la fi del món. Òbric la primera plana.
Zzzzzzzzzé, zzzzzzzzzzé. No pot ser! Ha ressuscitat! Ha
ressuscitat! És exactament el mateix mosquit. Mateix color,
mateix zzzzzzzzzzé... i, ha, ha, ha, mateix pssssssssssst,
psssssssssssst. Torna a ressuscitar si eres valent!

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

text EL LECTOR



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

EL TEMA ESPORTS

Burtic (Club Escacs Benicarló), Beatriz Rodríguez Bellmunt
(Coordinadora de Penyes), Brenda Martina (Unión Ciclista
Benicarló), Rocío Àvila Amela (AFIVINA. Associació
Fibromiàlgia), Catrina Garza Carcas (Associació Cultural i
Esportiva Peña València CF), Sonia Ferreres de les Heras
(Club Ciclista Deportes Balaguer) i Marina Palau Forés
(Dama Popular). Les dames infantils seran Rocío Martí
Jovaní, Marta Cheto Millán, Blanca Zorrilla Marzá i Anna
Roldan Martínez. enguany, el càrrec de Dulcinea ha quedat
desert. El científic Ángel Alberich Bayarri, per la seua banda,
serà el mantenedor de les Festes en l'acte de la proclamació
de la Reina. Alberich és enginyer de Telecomunicacions,
màster en Enginyeria Biomèdica i actualment coordinador
corporatiu de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica dels 20
hospitals del Grup Hospitalari Quirón. Alberich també és
doctor per la Universitat Politècnica de València, des de
2010, per les seues investigacions sobre l'aplicació de
tècniques de processament d'imatges avançades a imatges
de ressonància magnètica d'alta resolució per a l'estudi del
osteoporosis. És autor d'un gran nombre d'articles científics
en revistes internacionals de prestigi. És també autor de
diverses comunicacions en congressos internacionals
(Chicago, Estocolm, Viena) i ha participat en nombrosos
projectes d'investigació i assajos clínics amb empreses
farmacèutiques. L'últim reconeixement que ha rebut, el
passat mes de març a Viena, ha estat el del Congrés
Europeu de Radiologia, que li ha atorgat el premi a la millor
contribució científica en l'àmbit de l'oncologia.

ve de la pàgina anterior

Vull començar aquesta crònica de la reentré estival
donant-li les gràcies, en nom meu i del papa, al senyor
director general de La Veu de Benicarló per haver tornat a
confiar en nosaltres per cobrir la temporada del CDB. Les
condicions laborals no han millorat en absolut i no és que
novament em tocarà tornar a treballar de bades i comprar
no sé quants exemplars de la revista sinó que a més m’he
compromés amb el senyor director general a deixar-li
compartir algunes estones de gaudi amb la meua nóvia.
El papa diu que bé, que tot siga per anar fent un
currículum i que a Margot ja no li ve d’ací. D’aquesta
darrera frase no n’entenc el significat.

A l’hora de la impressió d’aquest número el Benicarló ja
haurà jugat, segurament, dos partits de pretemporada. El
primer contra el Traiguera (podré dir alguna cosa que he
espigolat d’ací i d’allà) i el segon contra el Càlig (no en podré
dir res perquè aquest tradicional matx es va disputar
–segurament- quan l’edició ja estava tancada). És molta la
informació que ara mateix se m’amuntona i no sé per on
començar. Tan atorrollat estic que em penso que ho deixaré
estar tot i qui vulga saber alguna cosa –que ja no és notícia-
que es compre qualsevol diari de substància, que llija les
ressenyes de Vicent Ferrer o que entre a la web del Benicarló
i se’n faça amic al face. A hores d’ara tots saben que Luis de
la Haba és el nou entrenador, que el jove Joan Furió se’n farà
càrrec de la preparació física, que Gasulla se n’ha anat a
estudiar a Lleida i ha calgut recórrer de nou al veteraníssim
porter gaspatxer Guillamón, que Medi ha fugit al Borriol, Dani
Tacón al Vinaròs i Felipe a l’Alcalà, que Anta o es retira o se’n
va al Peníscola, que Jordi Adell ha fet cap a Torreblanca, que
Óscar Seva se n’ha tornat del Vinaròs, que s’han fitxat un
xiqüelo del San Jorge i un altre de l’Alcalà, que després de no
se sap quants anys pegant voltes pel món torna Carrillo (no,
David Carrillo no, un altre que va vindre ací del Numància),
que Víctor Esbrí tornarà a jugar i que del juvenil han pujat un
munt de jugadorets que no desentonaran gens. La resta
segueix tot igual. 

També sé que a Traiguera es va perdre per 4 gols a 2, però
que la impressió donada va ser bona; molts de juvenils i
moltes absències de titulars. No passa res, és un partit per
provar. Més val perdre ara i corregir els possibles defectes de
l’equip que no presentar-se al primer partit oficial “enganyats”
per resultats que van a cap banda. Dic això perquè el Vinaròs
va guanyar 0 a 2 al camp del Nules i va oferir, es comprén,
molt bona imatge. Enguany els “borregos” han tirat la casa per
la finestra i han tornat a confeccionar una plantilla per pujar de
categoria on sobresurt el famós Xisco Nadal, davanter centre
que ha estat a primera divisió amb el Llevant i el Vila-real. No
ho entenc, de la temporada passada diuen que van quedar a
deure no sé quantes mensualitats als jugadors i enguany van
i repeteixen l’invent. 

I ja està. El primer dia que aniré a vore el CDB serà
diumenge vinent, en què ens visitarà el Vila-real C, de 3a

divisió. Juguen a les set de la tarde. Suposo que ja estaré
recuperat de la festa de la nit anterior. La mama diu que amb
els meus quaranta-tants anys faig riure allí al recinte de les
penyes, que són tots més jovenets. Jo li contesto que no deu
ser així quan el papa, quan ell troba que ja me’n passo de la
ratlla, ve a buscar-nos a Margot i mi perquè no fem el perdut.
És una llàstima perquè sempre arriba quan la Margot està en
plena actuació. L’any passat es va fer l’ama de totes aquelles
casetes quan va demostrar a uns quants ninyatos que ella sí
que havia estat a Magaluf i que havia sigut la inventor del
mamading. Com es va posar el papa, com es va posar. 

La setmana que ve ja contaré alguna cosa de substància. 

SANT TORNEM-HI

text VICENT T. PERIS
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que “hi haurà de tot. Des de les típiques tapes fins a paelles,
fideuades… tot amb la intenció d'aconseguir que es
convertisca en punt de trobada de la gent a festes”. El
Mesódromo obrirà les seues portes durant totes les Festes
patronals. 

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PER ALS MÉS
JOVES 

La Coordinadora de Penyes de Benicarló, amb la
col·laboració de la Regidoria de Benestar Social, ha engegat
una campanya per a fomentar el consum responsable
d'alcohol entre els joves durant les Festes Patronals. En
aquest sentit, des de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria
de Benestar Social, s'ha engegat la campanya «Tu
decideixes quan dir prou» per a conscienciar als joves sobre
el consum responsable d'alcohol amb l'objectiu de prevenir
els consums abusius. La campanya, que va començar a
promoure's l'any passat, pretén conscienciar dels perills del
consum d'alcohol i dirigir als joves cap a un oci responsable.
Per a fer-la visible, s'han editat cartells i s'instal·larà una
pancarta en l'entrada del recinte de penyes. Pel que fa a la
campanya de reciclatge de gots, aquest serà el sisè any que
es portarà endavant, amb resultats molt positius en les
anteriors campanyes. La iniciativa pretén reduir al màxim els
residus plàstics i el nombre de gots que s'utilitzen cada nit en

el recinte de penyes. Sobre les normatives de seguretat,
enguany, com ja es va fer l'any passat, els menors de 16
anys no podran d'accedir al recinte sense l'autorització
pertinent o la companyia d'una persona major d'edat.
L'horari d'obertura del recinte de penyes serà des de les
0.00 hores (excepte la nit del Certamen i de les Entitats, que
obrirà a la 1.00 de la matinada) fins a les 5.30 hores, excepte
els dies festius i les vespres de festius, que tancarà a les
6.30 hores. 

DESCOMPTES AMB CARNET JOVE 

Els joves amb Carnet Jove podran beneficiar-se d'un
descompte del 10% en totes les entrades a actes de
pagament organitzats per la Comissió de festes de
l'Ajuntament de Benicarló. La Junta de Govern del consistori
de la ciutat ha aprovat els preus públics de les entra¬dónes
per als següents actes de les Festes Patronals 2014.
Concretament, s'ha disposat un preu de 5 euros per a la gala
del certamen, de 6 euros per al musical, 12€ per al concert i
per a la gala de les entitats i un euro per a l'accés a la tribuna
de festejos taurs. 

SENSE DULCINEA 

La jove Rebeca Besalduch Berga s'asseurà en el tron
més alt de les Festes Patronals per assumir el paper de
Reina de les Festes. Rebeca, que representa al Club
Bàsquet Benicarló, i les joves que formen part de la Cort
d'Honor, són Lidia Popov (Club Petanca Benicarló), Roxana

ve de la pàgina anterior

La passada setmana es va sortejar en les oficines de la
Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana el
calendari de la Regional Preferent, en el qual, en el seu
primer grup, militen el CD Benicarló i Vinaròs CF L'equip
benicarlando debutarà en el Municipal Angel Alonso el 7
de setembre, rebent al San Pedro, el mateix inici de la
passada temporada. El derbi del Maestrat es jugarà en les
jornades 11 i 28, primer a Vinaròs, i a Benicarló en la
segona volta. 

Calendari (entre parèntesi segona volta):
07.09.14 Benicarló-San Pedro (18.01.15)
14.09.14 Club La Vall-Benicarló (25.01.15)
21.09.14 Castellón B-Benicarló (01.02.15)
28.09.14 Benicarló-Masamagrell (08.02.15)
05.10.14 Benicàssim-Benicarló (15.02.15)
12.10.14 Benicarló-Burriana (22.02.15)
19.10.14 Onda-Benicarló (01.03.15)
26.10.14 Benicarló-Almazora (08.03.15)
02.11.14 Alqueries-Benicarló (22.03.15)
09.11.14 Benicarló-Vall d’Uixó (29.03.15)
16.11.14 Vinaròs-Benicarló (12.04.15)
23.11.14 Benicarló-Borriol (19.04.15)
30.11.14 Sagunto-Benicarló (26.04.15)

07.12.14 Benicarló-Alcora (03.05.15)
14.12.14 Nules-Benicarló (10.05.15)
21.12.14 Benicarló-Torreblanca (17.05.15)
11.01.15 Puçol-Benicarló (24.05.15).

text i foto VICENT�FERRER

El CD Benicarló tornarà a iniciar la temporada rebent la visita del San
Pedro. El derbi es jugarà en les jornades 11 i 28.
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Benicarló ha inclòs en el programa oficial de les
Festes Patronals del 2014, 252 actes, 89 dels quals estan
programats dins del recinte de penyes. En línies
generals, el programa manté els actes més tradicionals i
s’afegeixen alguns nous, amb la voluntat declarada de
donar-li un caràcter més popular a tots i cadascun dels
actes programats. Una de les novetats és el I Concurs de
Paelles per a les Entitats i la recuperació de les
cucanyes, així com la gran quantitat d'activitats
pensades per als més menuts. Les Festes Patronals
tenen un pressupost de 180.000 euros.

ACTES TRADICIONALS

Els actes tradicionals com la Nit del Certamen (dissabte
16), la Gala d'Entitats (dimecres 20), o el sopar de pa i porta
(diumenge 17), es mantindran a la programació amb les
mateixes característiques que els últims anys. Pel que fa al
dia gran de les festes, Sant Bartomeu, enguany, al coincidir
el dia del patró amb l'últim dia de festes, tant la missa com la
processó tindran lloc al matí, i la mascletà es dispararà el
dissabte a la nit en la plaça de la Constitució. En l'apartat
musical, destaquen els concerts d’Arrebato (dimarts 19) i de
Mojinos Escozíos (dissabte 23). Les entrades per als dos

concerts es poden aconseguir anticipadament en el Cafè
Carlon i a la cerveseria Babylon per 10 euros (Arrebato) i 7
euros (Mojinos Escozíos). També es pot comprar un
abonament per als dos concerts per 15 euros. A més
d'aquests dos concerts, enguany també s'ha programat un
musical que substituirà a la tradicional revista. Respecte als
bous, enguany hi ha programats sis dies d'espectacles
taurins, amb les tradicionals entrades de bous, una entrada
amb bous embolats i un concurs d’emboladors que comptarà
amb la presència dels campions d'Espanya i d'una colla de
dones emboladores. Enguany, com a novetat, es farà pagar
un euro per a accedir a la tribuna pública de la plaça de bous
per a evitar les aglomeracions que es produïen altres anys. 

NOVETATS: FIRA ALTERNATIVA I MESÓDROMO

La Fira Alternativa enguany anirà a càrrec de l'Associació
d'Artesans de Benicarló, recentment fundada. El mercat
quedarà instal·lat en la plaça Mestres del Tremp. Ells han
estat els encarregats de preparar una gran quantitat
d'activitats paral·leles des del dilluns dia 18 al dimecres dia
20. D'altra banda, 11 cafeteries i restaurants de la ciutat han
acceptat la proposta de la comissió de festes i muntaran les
seues carpes a l’esplanada annexa a la plaça de Mossèn
Tomás. Actuacions de diferents grups i diversa animació
tindran cabuda en el recinte. Els visitants podran adquirir un
tiquet pel preu de tres euros que dóna dret a una consumició
i una tapa. Iván Alemany, un dels organitzadors, va detallar

text REDACCIÓ

Festes Patronals 2014 a Benicarló

Cocemfe Maestrat i el seu club BAMESAD ha organitzat
un Torneig de Bàsquet 3x3 en el qual els jugadors hauran
fer-ho asseguts en una cadira de rodes. El mateix es
disputarà el diumenge 17 a la pista esportiva del Col·legi
La Salle de Benicarló, amb el lema “Siéntate  y passa...”.
Els partits començaran a les 10.30 i finalitzar tres hores
després. 

Els organitzadors pretenen que, basant-se en l'esport, els
jugadors es consciencien de les dificultats que comporta jugar
d'aquesta forma, i que al mateix temps comprenguen les
dificultats que en el dia a dia han de sortejar. 

La participació està oberta per a persones amb i sense
discapacitat, i per a inscriure's s’han de dirigir al correu
electrònic info@cocemfemaestrat.org o el mateix dia del
torneig de 09.30 a 10.30 hores.

La regidoria d'Esports aprofita l'estiu per
a realitzar treballs de manteniment

El regidor d'Esports, Joaquín Pérez Ollo ha indicat que
durant els mesos de juliol i agost es duen a terme els treballs
de manteniment i reparacions en les instal·lacions esportives
municipals, lampisteria, pintura, electricitat, etc., perquè
estiguen en perfectes condicions de cara a l'inici d'una nova
temporada. Per citar uns casos en el Pavelló Poliesportiu
s'han canviat els cèrcols en els taulers de bàsquet o la compra
de material esportiu per a les instal·lacions d'atletisme, com
un saltòmetre per a salt de perxa.

text i foto VICENT�FERRER

Torneig de Bàsquet  3x3 en cadira de rodes per a Festes Patronals 
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