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Tal com indicava Levante de Castellón, en l'edició del
passat diumenge, i després dels casos d'allotjaments
il·legals donats per diversos punts de l'Estat, agents de la
Policia Autonòmica, han realitzat diverses inspeccions en
les localitats de Benicarló, Benicàssim i Peníscola, per ser
els tres municipis més turístics de la província de
Castelló. Fins al moment es no coneix el nombre de
sancions, doncs les dades no es podran conèixer fins a
final d'aquest mes de setembre, després de l'inici
d'aquesta campanya al juliol. 

Des del Conselleria s'ha indicat que els agents es personen
en l'immoble i requereixen al propietari que s'identifique i, a
continuació, es comprova, en el mateix lloc, si l'ús de
l'habitatge és turístic i si figura com a tal en el registre
d'apartaments turístics. L'arrendatari d'aquest tipus
d'habitatges està regulat pel Decret 29/2009, en el qual
s'estableixen els requisits perquè un immoble puga destinar-
se al lloguer turístic. Aquests són que l'habitatge es pose a la
disposició dels turistes en condicions adequades de

conservació, neteja i prestació de serveis des del dia fixat per
a la seua ocupació, amb subministraments i instal·lacions en
funcionament, així com d'un sistema contra incendis. 

A més s'exigeix que els allotjaments que cedisquen
estiguen en perfecte estat a habitabilitat, amb concordança
amb la seua categoria (estàndard, si no va haver-hi
comunicació) i amb la descripció feta, si escau, a
l'administració turística. Independentment de la seua
comunicació o no a l'administració, els titulars d'aquests
habitatges no podran exigir com a dipòsit als usuaris més de
250 euros, llevat que acorden el contrari. Tot açò es deurà
comunicar a la Conselleria de Turisme des d'on s'expedeix el
certificat que avala que tot està correcte. En el cas que el
propietari o empresa explotadora no complisca amb aquests
requisits, els fets constituiran una infracció molt greu per
l'exercici d'una activitat turística, sense haver comunicat el seu
inici conforme a la normativa turística, i podria ser sancionat
amb una multa de fins a 90.000 euros, tal com especifiquen
des de la Generalitat Valenciana. Aquesta campanya també es
duu a terme en altres destinacions turístiques del litoral de la
Comunitat Valenciana, com València, Gandía, Benidorm,
Torrevella, Alacant, Cullera i Denia. 

Conselleria de Turisme inspecciona els allotjaments turístics

text VICENT�FERRER foto JESÚS�MAESTRO
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La colla de Gegants i Cabuts de Benicarló ha
denunciat l’estat en el que es troba el local cedit pel
consistori per a guardar les figures de la Colla. Després
de 25 anys voltant per molts dels locals de la ciutat, ara
mateix es situen a un magatzem del carrer Tossal de la
Figuera, on havia d’anar un dispensari mèdic, que no
reuneix les més mínimes condicions de salubritat.

“Aquest local no té ni llum, ni aigua, ni les condicions
suficients per a no acumular diàriament un dit de pols, i
d’aquesta manera s’afavoreix que les figures es deterioren
amb més rapidesa, i que, per tant, necessiten un
manteniment més seguit del que haurien de tenir, fet que
provoca, a més, una despesa econòmica extra. I també, per
culpa d’unes goteres es produïren danys als braços dels
gegants Tossa i Puig. Danys que hem hagut de reparar amb
els diners de la Colla, quan no érem responsables d’aquest
fet”. El local, diuen,  “té mancances que ja hem comentat
anteriorment com la falta de llum i aigua, però no hem parlat
de les portes. Reixes amb forats i sense cap tipus de
protecció per on accedeix la pols i deixalles que deixa gent
que passa pel carrer, mostra d’incivisme per part d’algunes
persones de la nostra ciutat”.

Aquest local no és utilitzat per la Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló només, ja que és compartit amb una
altra entitat de la població. “No sabem exactament com, però
ens han desaparegut begudes sobrants de les Trobades que
després és reutilitzaven per hidratar-se durant les cercaviles
de les Festes, que tots sabem que són molt caloroses.
També ha desaparegut material, i això són pèrdues que mai
recuperarem, i el compartir local, vulguem o no, provoca
desconfiança després d’aquests fets descrits anteriorment”.
A més, el local sembla un magatzem de joguines i mobles
vells.  “Una de les portes està tapada per matalassos i
mobles, i tot això amb una reixa descoberta que qualsevol
podria tirar una cigarreta, o un petard durant les falles, i fer-
se un incendi que no només faria mal al local, sinó que
podria arribar als pisos del damunt i els locals contigus”.

DEMANEN UNA MILLORA EN LA SITUACIÓ

Des de la Colla de Gegants i Cabuts han demanat “tal i
com portem fent-ho saber a l'Ajuntament des de fa més
d’any i mig, una millora d’aquesta situació, bé siga adequant
el local o buscant-ne un de millor”. En el local, han recordat,
deixen gegants, cabuts, material de valor incalculable,
patrimoni de Benicarló i per tant és patrimoni de tots els
benicarlandos, “que cal tenir molta cura del mateix, una cura
que ara mateix no es té per l’estat del local on estem. Tots
els xiquets de Benicarló aprecien a Gori, és la figura més
carismàtica que té la Colla i no voldríem que es perda per no
tenir un lloc on es conserve de la millor manera possible, i tot
això ho fem extensiu als demés gegants i cabuts que estan

text REDACCIÓ

GEGANTS I CABUTS PELEGRINS

L'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha oferit, durant
la festa del mar, dues jornades de promoció dels esports
nàutics. Enguany les jornades han inclòs com a novetat
l’snorkel o busseig arran d'aigua, si bé també oferiran
altres activitats habituals com el paddle surf, la vela de
creuer i la vela lleugera. 

Les sessions van tenir lloc el dilluns 1 i el dimarts 2 de
setembre a la platja Sud de Peníscola. Aquestes activitats
responen a l'objectiu marcat des de l'Estació Nàutica de
consolidar les localitats de Benicarló i Peníscola com a
destinació nàutica. 

En tots els casos, les sessions han estat dirigides
especialment a aquelles persones que vulguen iniciar-se en
les activitats nàutiques. Les classes van incloure una breu
explicació teòrica sobre tot el relatiu a la seguretat i el
material, mentre que la segona part es va centrar en els
aspectes pràctics. 

Enguany, l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha apostat
per incloure en el ventall d'activitats l’snorkel, un esport pel
qual cada vegada s'interessa més gent on els punts de de
pràctica més recurrents són la Serra d'Irta i les Columbretes.
La pràctica de l’snorkel permet observar la fauna i flora que

habita en les zones més superficials del litoral. Els usuaris que
decidisquen practicar snorkel dilluns que ve i dimarts seran
traslladats amb llanxa fins a la Serra d'Irta on duran a terme
aquesta activitat. 

En el cas de l'esport de moda aquest estiu en les aigües de
Benicarló i Peníscola, el paddle surf, l'objectiu és que els
participants puguen aprendre a mantenir l'equilibri damunt de
la taula, i a remar en les posicions de genolls i dempeus, a
més de realitzar girs. 

text i foto VICENT�FERRER

Es celebren unes jornades d’snorkel dins la promoció d’esports nàutics

Nube Volante II de Marina
Benicarló va ser l'embarcació
que es va emportar la victòria
en el grup A amb 3 punts, en la
regata Trofeu Ciutat de
Benicarló celebrada en passat
cap de setmana. Els
participants van navegar per
aigües de Benicarló, Peníscola
i Alcossebre. 

La tripulació de Nube Volante
II va ser la que va aconseguir
arribar a la meta en el menor
temps possible. A aquesta
embarcació li va seguir molt de
prop la nau Hepta; la Xe què
cafè, amb 6 punts, va aconseguir
la tercera posició del grup A;
mentre que Dragona es va
quedar amb la quarta posició
amb 8 punts. 

Pel que fa al grup B, l'Anaïs
va aconseguir la primera posició amb 2 punts; seguida de
l'embarcació Clubdemar del Náutico Zaragoza, amb 5 punts;
la tercera posició va ser per a la tripulació Karmiña amb 7
punts; seguida de l'Aguamarina amb 8 punts, Sacabuche amb

9 i finalment Yadoi amb 12. 
Els guanyadors rebran els seus premis en la presentació

de la regata Mandarina’s Cup ciutat de Peníscola que tindrà
lloc divendres que ve a la nit.

text i foto VICENT�FERRER

Vela: Nube volante II i Anaïs s’adjudicaren el Trofeu Ciutat de Benicarló
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allí que són igual d’importants”.
Els problemes es multipliquen
per a la colla quan, per
exemple, tornen  d’una sortida
llunyana un dissabte a les 12
de la nit. “és inadmissible
entrar a les fosques al local,
sent un risc per a nosaltres,
com també no tenir
subministrament d’aigua per a
reparar les figures quan ho
necessitem o quan es
necessita fer la neteja del local,
que ara és impossible de
realitzar”.

Aquesta situació, diuen,  ja
ha sigut comunicada en
repetides ocasions a la
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Benicarló, i
l’últim cop al mes de juny es
van adjuntar les imatges que
acompanyen este article. “La

ve de la pàgina
anterior

Si, ja ho sé. M'hauria de disculpar. La mama m'ha dit tot
allò que una mare pot dir al seu únic fill quan la seua
formalitat cau en entredit. No tinc excusa. Em vaig
comprometre amb el senyor director general d'aquesta
gran empresa del món editorial a escriure totes les
setmanes i la cosa ha començat malament per la meua
part. Ja li he dit que no passarà més. He fallat dues
setmanes seguides i això és una manca de formalitat que
no em puc permetre. No puc consentir que quede en
entredit la meua integritat professional, ja que això no és
bo per al dia que m'incorpore al món laboral. Perquè jo
encara soc un estudiant de solera. 

La setmana de festes va ser espectacular. Em vaig fer, com
sempre, l'amo de les penyes. Quan arribava al recinte, tothom
m'aclamava i em victorejava. Com no podia ser d'una altre
manera, la meua Margot es va instal·lar a casa a pensió
completa davant l'evident malestar de la mama. Però ella sap
que mentre que la Margot està a casa, el papa no la mareja
per les nits i pot anar-se'n a dormir enjornet. És per això que
no li fa gràcia, però tampoc no li molesta. La nostra entrada a
les penyes era triomfal nit rere nit. Encara no havíem travessat
la porta que venien una colla de jovenelos, agafaven a la
Margot entre tots, i la portaven a fer una volta d'honor. Ella no
parava de riure, mentre aquests espavilats no perdien punt i la
magrejaven tot allò que les seues mans els permetia. La ruta
era sempre la mateixa, de penya en penya, un parell de balls
a la barra i canvi de local. No cal dir que teníem la beguda de
bades. D'allò que passava a partir de les quatre de la
matinada, no en tinc notícies. Sempre tornava sòl a casa. La
Margot apareixia als voltants de les onze. Es veu que la xicota
és molt aficionada als bous i tots els matins anava a vore
l'entrada dels bous. Ara, si que he de dir una cosa, aquesta

xicota té una gran capacitat d'autofinançament. No ens ha
demanat res en tota la setmana, es veu que va trobar feina a
un bar servint esmorzars.

Acabades les festes, ens en vam anar cap a Barna. Tenia
els exàmens de setembre, així que la setmana passada vaig
estar estudiant com un professional, patint tota la calor de
l'asfalt de la gran ciutat i amb el papa fent compte de la Margot.
Ella va tornar a casa seua i el papa no apareixia pel nostre pis.
Mentre, la mama era feliç al poble. Quan dilluns al matí vam
marxar tots tres, en tancar-se la porta, vam sentir amb una
claredat fora de tot dubte un contundent "Ja era hora". El papa
i jo ens vam mirar mentre la Margot s'amagava una bossa
entre els generosos pits. Ara mateix estic a punt d'acabar
l'últim examen. Com als més veterans ens deixen tindre
l'ordinador mentre fem l'examen, he decidit aprofitar el temps i
escriure aquesta petita crònica. Lo mestre ens ha donat dues
hores per a fer-lo, però jo he acabat en deu minuts, així que
m'he posat a escriure amb el consentiment del senyor
professor que, tot siga dit, és més jove que jo i el vaig tindre
de company de classe al llarg d'un curs. O siga, que hi ha
confiança. Lo papa ja m'ha dit que si torno a repetir, que no
passe res, que ell comprèn que els meus estudis són molt
difícils i valore el meu esforç.

Ara hauré d'escriure quatre coses de l'equip que ha
despertat la meua afició pel futbol i amb el que he sentit el que
és ser aficionat d'un equip. Aquest cap de setmana comença
la lliga. El primer partit el juguem a casa el diumenge contra el
mateix equip amb el que vam començar la temporada
passada, el San Pedro, del Grau de Castelló. Suposo que
també haurà fet un equip amb aspiracions, cosa fàcil per als
clubs dels voltants de Castelló, que es nodreixen dels infinits
equips que hi ha per la zona i poden fer una bona tria.
Nosaltres, seguint la línia marcada de confiar amb la gent del

poble i voltants.
L'hora de
començament és
una mica
intempestiva, les
set i mitja de la
tarde. Es veu que
hi ha alguns
jugadors que
treballen i així
podran estar tots
els disponibles. Hi
ha un parell de
s a n c i o n a t s ,
Jiménez i Alexis. La
resta, a disposició
de l'entrenador. La
propera setmana
tindran una
extensa informació
al respecte. 

text VICENT T. PERIS

COMENÇA LA LLIGA
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EL TEMA ESPORTS

Torna el futbol de competició per als equips valencians de la Regional
Preferent. Es van acabar les proves i com es diu en el nostre esport autòcton
“senyors va de bo”. El Club Esportiu Benicarló iniciarà la Lliga en el
Municipal Angel Alonso, amb la visita del San Pedro del Grau de Castelló, un
partit sempre complicat davant un rival que sempre es reforça durant l'estiu. 

Primera Jornada 

-Benicarló-San Pedro, Municipal Angel Alonso, diumenge 19.30 hores.
Àrbitres: Ali Ezaydy, Pérez Cano i Puchal Solé.

-Vall de Uxó-Vinaròs, dissabte 18.00 h. Municipal José Mangriñán.

text i foto VICENT�FERRER

El Benicarló iniciarà la temporada a casa contra el San Pedro del Grau de Castelló

Últim partit de la pretemporada per al Club Esportiu
Benicarló, disputat la passada setmana en el Municipal
Angel Alonso, davnnt el club de Futbol Sant Jordi, en el
qual, per primera vegada l'entrenador Luís de la Haba va
poder comptar amb tota la plantilla. 

Primera part igualada, amb un rival que pressionava bé,
dificultant tot intent dels benicarlandos per a acostar-se a la
porteria visitant, la qual cosa va fer que els visitants arribaren
a l'àrea local amb cert perill, sobretot en els serveis de
cantonada, consecutius en diverses ocasions. Els
benicarlandos, passat el primer període van aconseguir
trencar en diverses ocasions la pressió, van arribar amb perill
i en un parell d'ocasions el meta visitant es va lluir evitant un
parell d'ocasions de gol. En aquest període es va retirar
Héctor després de notar unes molèsties, com a mesura de
precaució en eixir d'una lesió. Amb el que Layo, va entrar com
a central. 

Després del descans l'entrada de Marcos Cano va ser
decisiva, ja que després del primer atac el col·legiat, Flos
Fresquet, va assenyalar lliure directe, que el davanter
benicarlando executà com els grans, ficant la pilota per tot
l’escaire sense opció per al porter. 

L'equip va començar a tocar la pilota en curt, incrementant
amb açò el desgast físic dels jugadors del Sant Jordi,
començant a arribar amb més assiduïtat a l'àrea. En una de
les accions, penal per falta dins de l'àrea que Maros Cano va
transformar. Després del gol l'entrenador benicarlando va
començar amb els canvis, per a donar a tots els jugadors
minuts. 

El negatiu del partit el va protagonitzar un jugador visitant,
que va veure la roja directa, per insultar el col·legiat, tal com
ens ho va indicar l'àrbitre al final del partit. 

Ara li resta a Luís de la Haba sols una setmana abans de
l'inici de la nova temporada, que serà el diumenge 7 a les
19.30 hores, en el Municipal Angel Alonso. 

Pel C.D. Benicarló van jugar d’onze inicial: Guillamón, Raúl
Mora, Héctor, Oscar Seba, Pablo Traver, Vaig donar Piero,
Pitu, Carrillo, Guillem, Alexis i Jairo; entrant després: Layo,
Sergio, Pepe, Monti, Palau, Genis, Víctor Rivera i el porter
Alexis.

text i foto VICENT�FERRER

El CD Benicarló tanca la pretemporada amb una victòria davant el CF Sant Jordi

resposta sempre ha sigut comprensiva amb la nostra
situació, però no s’ha aportat mai cap solució”, han lamentat.
“Esperem, pel bé de la cultura popular de la nostra ciutat,
una solució tan immediata com siga possible i com hem dit
en tot aquest temps, ens posem a la disposició de qui faça
falta per trobar conjuntament una solució”.

LA HISTÒRIA DEL PELEGRINATGE DELS GEGANTS

El local de davant (on estava el TAPIS) va ser durant uns
quants anys el local on es guardaven, “no era gran cosa
però suficient ja que tenia llum, aigua, lavabos, i els gegants
cabien muntats... i si entrava massa pols sempre ho podíem
netejar, ja que teníem aigua”. Després van  ballar un temps
ja que “d'allí ens van enviar, sense previ avís, al Mercat
d'Abastos on està Protecció Civil, amb totes les bicicles i
motos que té la Policia Local allà dalt. El principal problema
d'aquell local era la llunyania, si havíem de baixar els
gegants al poble havia de ser amb vehicle, no hi havia més.
D'allí vam anar a la capella del Convent de Sant Francesc”.
El lloc tampoc va resultar idiòni ja que  “d'allí ens vam haver
de canviar perquè van caure pedres i no van fer mal als
gegants de miracle, llavors Tolo i Mar ja van quedar-se a
l'Ajuntament exposats de manera permanent, i la resta va
passar al local del carrer del Tossal de la Figuera on estem
actualment”. Tot això, recorden,  en el periòde 2008-2012.
“Pel camí hem perdut un armari que es va quedar al local del
TAPIS, ja que no ens va donar temps de recuperar-lo i va ser
llençat a les escombraries, amb papers, un equip de música
i l'antic vestit de Gori, entre d'altres coses”.

ve de la pàgina anterior
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OPINIÓ LOCAL

La Guàrdia Civil ha detingut el dia 27, a tres varons,
veïns de Benicarló, com a suposats autors d'un delicte
contra la salut pública. 

L'actuació de la Guàrdia Civil, es va iniciar quan agents es
trobaven prestant servei de seguretat ciutadana per una
carretera del terme municipal de Benicarló, observant en un
camí de terra a una furgoneta que es va incorporar a la via a
una velocitat elevada. Seguidament es va procedir a donar l'alt
al vehicle per a procedir a la seua identificació i als seus tres

ocupants, realitzant una inspecció del mateix, trobant en la
part del darrere la quantitat de 84 plantes de marihuana de
cànnabis sativa, una pistola de simulada i una funda amb les
mateixes dimensions. Per aquest motiu es va procedir a la
detenció dels tres ocupants, entre 22 i 28 anys d'edat, tots ells
de nacionalitat espanyola, com a suposats autors d'un delicte
contra la salut pública, tenint dos d'ells antecedent per fets
similars. Els detinguts, en unió de les diligències instruïdes
van passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de
Vinaròs. L'actuació va estar realitzada per efectius de la
Caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló.

DETINGUTS PER TINDRE PLANTES DE CÀNNABIS

text  NATÀLIA�SANZ

La setmana passada li vaig prometre que
seria formal i que em limitaria a comentar-li
rònegament allò que va aparéixer a La Veu. La
vaig enganyar. Ho sento, no tinc paraula. Del que
sí que li diré alguna cosa és de La Veu d’aquesta
setmana mateix. Estic segur que li hauran
dedicat el tema a la reentré escolar, a parlar de
números, d’estadístiques i de la careta que fan el
primer dia. Explicaran que les obres de l’Àngel
Esteban ja estan en dansa i que, qui bé, aquests
mestres els toca treballar tot el mes de setembre. 

Em permetrà que hi abunde. En aquest País
Valencià altrament conegut com la Comunidat
hem sigut amb aquest inici de curs la riota de
totes les Espanyes. Entre el bavós d’Albedto
Fabda (qui templat està amb lo monyo tintat,
pareix un macarra d’un bar de carretera amb
lumetes) i la senyoreta María José Català (la que
tiene el defecto de expresarse en valenciano)
han aconseguit que se’n fótiguen de nosaltres a
tot arreu. Quanta vivor, Nostre Senyor, si en són
de vius i espavilats. Han fet que el dia tres tots es
posaren a treballar amb els xiquets a les classes.
Que hi haja mestres que no tingueren la plaça
fins el dia u o dos de setembre i que no pogueren saber res ni
dels alumnes ni de les programacions ni de les
característiques específiques de cada centre (organització
interna, qüestions de convivència, distribució dels espais...) és
una cosa sense importància  davant l’excels honor que
adquiriran tota aquesta colla de pelacanyes davant el Vela
Lugosi de l’ensenyament, don José Ignacio Weeeert. Què els
fa que no s’hagen pogut fer reunions de nivells, de reforços o
de programes, ja s’apanyaran tots –mestres i xiquets- que ací
el que convé és fer punts a Maddit que diria nuestro Muy
Honorable presidente. Per no parlar de la calor que fa. Els
sindicats s’han mobilitzat i han dit que es controlen les
temperatures d’unes aules que no estan condicionades
perquè es puga fer classe en unes mínimes condicions de
decència. Algú m’ha dit que no es pot treballar en cap lloc si
la temperatura supera els vint-i-vuit graus. Ací no en són vint-
i-vuit sinó que se superen amb escreix els trenta. M’imagino
les criatures amb tratge de bany i xancletes a l’escola, el
mestre suant la cansalada, les finestres obertes i tots els
sorolls de l’exterior per animar l’ambient... Són unos héroes
estos valencianos, dirà sens dubte el ministre madrileny. 

M’encenc amb foc i flama. Aquestes no són maneres de fer
les coses. Tots aquests que parlen de consensos i de
regeneracions democràtiques han estat incapaços de pactar
amb ningú un inici de curs com el que es pateix enguany. La
senyoreta Català (pobreta, quin cognom més inadequat per a
ella que es vol carregar l’AVL ) en al seua vida –anava a posar

“puta vida”, però me la veig molt casta- ha agarrat un tros de
clarió ni sap que és tindre trenta criatures davant cada dia més
poc educades reclamant atenció. Des d’ací vull adreçar-me a
l’incombustible Jaime Mundo que deu conéixer-la perquè la
invite a vindre a Benicarló a intentar fer classe en qualsevol
grup per exemple de col·legi Francesc Catalán. Que convide
a la Català, a Alberto Fabra i fins i tot a la senyoreta aquella
que diuen les males malíssimes llengües que li fa de querida
(tan de missa com són ells!). Voran com no es pot estar de
calor i que no els escolte ningú. Voran com a la classe dels
més menuts no hi ha ni un xiquet que tinga un cognom com
els que hi havia a Benicarló fa només trenta anys. Voran com
han fet el ridícul més estrepitós organitzant aquest principi de
curs.  Tots de cara a la paret, amb unes orelles de burro ben
grosses i que s’estiguen quetets una bona temporada. Estic
segur que l’insigne diputat local, sempre tan preocupat per
tots nosaltres, farà les gestions necessàries perquè
s’acomplisca aquest modest desig que tinc. 

I no vull parlar de les inversions que es faran en educació
a Benicarló. L’alcalde va dir que als dos IES públics no
concertats els arribarien ni se sap quants centenars de mils
d’euros... per a... per a... per a... què? He parlat amb
professors d’aquests dos centres i ningú sap ben bé a què
s’ha  de dedicar aquests diners. Al Coromines caldria fer nova
la part que ocupaven els antics tallers i al Ramón Cid s’hauria
de reconstruir tot l’antic col·legi Jaume I. I més coses que no
li vull dir.

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

text EL LECTOR

Fa 15 anys que la piscina municipal va obrir les seues
portes a Benicarló. L'empresa que va obtenir la primera
adjudicació de l'explotació del servei, UBAE-SEAE., es va
comprometre mitjançant el plec de condicions a realitzar
una sèrie de millores en les instal·lacions.

En 2005, després de sis anys de gestió de la piscina, el
consistori va rescindir el contracte per incompliment del
mateix, ja que no s'havia realitzat cap tipus d'inversió ni obres
en les instal·lacions. El consistori va presentar una denúncia
contra l'empresa, que li ha permès a Benicarló recuperar
360.000 euros en concepte de perjudici per no haver escomès
les obres. Des del 2008 les instal·lacions les gestiona la UTE
FCC-Nitranpool, que només ha abonat dues de les anualitats
establides en forma de cànon al consistori. Així ho ha
denunciat el grup municipal socialista de Benicarló després
que el consistori aprovara en l'últim Ple l'increment de les
tarifes un 0'3% basant-se en l'increment de l'IPC. José

Sánchez, regidor del grup, va denunciar que la gestió de la
piscina municipal per part de l'executiu local és “nefasta” i va
subratllar que és en l'actualitat el tema “més sagnant”. El
contracte que va signar l'actual adjudicatària li obligava al
pagament d'un cànon anual de 13.000 euros. “No obstant això,
l'empresa al final només ha pagat les anualitats corresponents
als anys 2008 i 2013, ja que a pesar dels informes en contra
de tresoreria i contractació, l'executiu ha permès compensar
els treball de rehabilitació amb el cànon”, va explicar Sánchez.
L'edil va denunciar que “es van saltar tots els informes i els van
perdonar”. Ara, des de la banqueta dels socialistes es reclama
que l'explotació de la piscina municipal es licite de nou i
recorden que el plec de condicions “va costar 30.000 euros i ja
es va acabar en 2011”. No obstant això, “tres anys més tard
encara no s'ha tret a licitació”. L'edil d'Esports, Joaquín Pérez
Ollo, va reconèixer els continus retards que està tenint el
projecte, “a pesar d'estar damunt”, a causa de els canvis de
normatives i canvis de tècnics. “És una espina que tinc
clavada, a veure si els tècnics poden acabar l'acta de
replanteig i finalitzar l'obra”, va concloure.

RECLAMEN UNA NOVA LICITACIÓ DE LA PISCINA

text  NATÀLIA�SANZ
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La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de
Benicarló, Sarah Vallés, acompanyada del tècnic de l'àrea
Enric Belda, van comparèixer davant els mitjans de
comunicació per a donar resposta a les acusacions
realitzades des del Grup Municipal Socialista. 

Va quedar clar en la seua intervenció que els 140 usuaris
del menjador social que es quedaran sense ser atesos pels
serveis municipals durant les dues primeres setmanes
d'aquest mes ho faran perquè el menjador roman tancat com
ha passat en anys anteriors per a reorganitzar-lo.

La regidora va acusar el Grup Municipal socialista de no
voler valorar el treball que estan fent tots els que formen
l'equip de voluntaris, que coordinats des de la seua àrea,
aconsegueixen cada dia servir 140 menús, per criticar un
tancament per a reorganitzar el servei durant una quinzena.
Un actitud que Valls va qualificar com a populista, per a donar
que parlar indicant coses sense ser contrastades. 

Va afegir la edil de Benestar Social que els usuaris del
menjador social s'han derivat als serveis municipals, on reben
atenció durant els 15 dies de tancament, per la qual cosa
l'Ajuntament els segueix atenent amb un programa
d'emergència. 

”No és gens agradable haver de remetre a un familiar al
menjador social, ja que les alternatives sempre passen perquè
les famílies cuinen a casa els aliments que els podem donar i
no és sols l'Ajuntament qui es preocupa per aquestes

persones ja que reben l’ajuda d'altres entitats. La coordinació
amb elles permet que aquestes famílies, a més de poder
menjar tinguen ajudes per a poder pagar els rebuts d'aigua o
llum”, va afirmar la regidora. 

Per la seua banda el tècnic municipal Enric Belda es va
encarregar de donar més dades com a coordinador del
menjador social, “la magnitud que ha cobrat aquest projecte
social fa que aquests quinze dies de tancament temporal
siguen necessaris, no sols per a revisar el model i millorar-ho,
sinó també per a reorganitzar als voluntaris, ja que les entitats
col·laboradores i els voluntaris no són sempre els mateixos i
aquesta reorganització només es pot fer al setembre, quan els
voluntaris coneixen la seua disponibilitat i es poden repartir les
funcions per a oferir el millor servei”. 

”A més dels responsables de cuina, sala i menjador, hi ha
un grup de quatre persones que es dedica a l'estoc, recepció
de donacions i valorar què aliments hi ha i el que falta”, va
afegir el tècnic. 

Recordar que l'Ajuntament de Benicarló va crear aquest
recurs social l'any 2010, amb la intenció de donar un plat de
menjar calent a la gent que no tenia mitjans per a cuinar,
encara que el servei s'interrompia en els mesos d'estiu, però
el passat any, gràcies a les parròquies de la ciutat i Càrites, es
va poder continuar oferint-ho, la qual cosa s'ha repetit aquest
estiu amb una aportació municipal d'1.500 euros mensuals,
aportant la resta Càrites i parròquies. 

El desinteressat treball dels voluntaris, donacions i
Ajuntament, ha permès que s'estiguen gestionant els 140
menús diaris entre 1.14 a 1.40 euros.

Serveis Socials garanteix que s’atendrà a les persones amb necessitats

text  i foto VICENT�FERRER

No volia tancar aquesta petita antologia estiuenca
de veus que per a mi tenen un valor ben  especial
sense parlar d’un dels cantautors essencials –i no sé
si suficientment conegut i valorat- de la cançó d’autor
d’aquest país, d’aquests països nostres. Joan Isaac
neix com a cantautor a meitats dels anys setanta com
un dels joves més joves de la Nova Cançó i, en
aquella primera etapa de la seva trajectòria artística,
va editar quatre discos de gran nivell i amb moltes
cançons realment impressionants. Després, ja en la
dècada dels vuitanta, la seva veu va desaparèixer
dels escenaris -amb algunes puntuals excepcions- i
no va tornar a actuar i a enregistrar cançons fins el
1998. Podríem dir que va ser una de les tantes
víctimes de la política cultural dels primers governs de
Jordi Pujol que es va concretar en una voluntat
manifesta de marginalitzar tant com fos possible
aquelles expressions culturals -certa cançó d’autor,
cert teatre compromès amb el país i amb els corrents
més innovadors, cert cinema que volia crear teixit i
referències, etc.- que no coincidien amb els criteris
dels qui remenaven les cireres i que volien crear un país
culturalment massa petit però ben controlat. També és
cert que ara sabem que el senyor Jordi Pujol, a més a
més de construir un país força sectari i precaritzat
culturalment  en benefici del seu poder uniformitzador,
també tenia altres interessos –més secrets- a Andorra i a
Suïssa.

Des del seu retorn a la primera línia de la cançó
d’autor, amb tota la força i intensitat d’allò que significa
això, Joan Isaac ens ha anat regalant noves i  belles
cançons. Fer-ne una llista seria massa llarg i pesat. Em
sembla més adient que tothom  que  tingui una punta de
curiositat s’endinsi en la seva obra i hi pugui descobrir
aquelles cançons que molt probablement entraran a
formar part del seu repertori particular. Sigui com sigui, no
puc deixar de citar a la cançó més coneguda de Joan
Isaac, A Margalida, un autèntic himne contra la pena de
mort i en defensa de la llibertat en totes les seves
expressions –bandera negra al cor- i, també de la seva
primera època, cançons com Viure, Després d’aquest
cafè, Records d’un vençut o Barcelona ciutat grisa són
peces que caldria que formessin part de qualsevol
antologia de la cançó d’autor. De la seva segona etapa
després del llarg silenci, m’agrada citar algunes de les
cançons que dedica a les seves filles –des d’aquell
tendríssim Nocturn per a dues dones fins el Sé d’un lloc,
a peces com Benvinguda malenconia –que repassa la
necessitat de la tristesa com a element creador- fins a Mar
i gràcia, un autèntic cant d’amor a Andalusia. Insisteixo en
el fet que la llista de cançons que commouen, que fan
pensar, que emocionen és massa llarga per fer-ne el llistat
i que cal que cadascú s’hi endinsi per obrir les portes que

més l’atreguin.
Però Joan Isaac, com a autèntic cantautor que sap

que la seva feina no es concreta només a fer bones
cançons, ha entès de manera clara que la fortalesa de la
nostra cançó també depèn del fet que estigui ben
connectada, ben inserida, amb altres tradicions de cançó
d’autor. En aquest sentit, no només ha volgut cantar
sempre que ha pogut fora dels Països Catalans sinó que
ha fet un autèntic esforç per portar a la nostra llengua
cançons de referència en altres àmbits. Un moment clau
de la seva voluntat de fer-nos conèixer altres cançons,
altres veus, en la nostra llengua es va concretar en l’edició
del disc Joies robades l’any 2002. En aquest treball, a
més a més de versionar en català a l’Aute –al qual li
dedicarà, més endavant, tot un disc-, al Sabina, al Pedro
Guerra  o al Serrat,ens apropa en català a Brel, ens fa
gaudir d’un Silvio Rodríguez cantant al seu unicorn blau
en català i ens ensenya veus tan interessants com els
italians Paolo Conte i Roberto Vechioni o el mexicà
Alejandro Filio. Cantants i cançons que, en alguns casos,
el van acompanyar en directe als concerts fets al Teatre
Nacional el març del 2004. La cançó Les cartes d’amor de
Roberto Vechioni,  per exemple, és una autèntica joia
sobre l’univers de Fernando Pessoa.

Amb Joan Isaac ens trobem, doncs, amb un grapat de
cançons –pròpies o versionades per ell al català- que
marquen èpoques, moments, paisatges personals. En
definitiva, un grapat de joies que ens fem nostres i que
ens vessen de les mans. Espero, amb ganes, les noves
cançons que, no sé ben bé quan, ens obriran nous
horitzons.

Àlbum de cançons (i 5). Joan Isaac

text JOAN�HERAS

Fronteres
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Un descuit
Home, al tafaner de dalt només

era un cossiet, una mica grandet
però un cossiet al cap i a la fi, però
ací, al llit del riu sec trobem una
canonada més llarga que un dia
sense pa. Com que tampoc no es
veu... Ala, allí deixen un tub de la
conducció de la depuradora que
passa per un dels camins de la vora
i es queden tan amples. Descuidats
que deia un dels nostres tafaners és
poc, l’adjectiu hauria de ser més
contundent i no podem posar-lo ací
perquè feriria sensibilitats i la nostra
secció la llig gent de totes les edats.
Però el responsable es mereixeria
que li penjaren el “tubet” de marres
d’algun lloc que li recordara que la
funció d'aquestes canonades és
precisament preservar el que ens
queda de l'entorn natural i no
convertir-lo en un abocador. 

ve de la pàgina anterior

INCENDI D’UN VEHICLE

La Guàrdia Civil de Benicarló investiga l'origen de
l'incendi declarat en la matinada del divendres en un vehicle
estacionat en un terreny del carrer Abad Pere Boques. El foc
es va declarar sobre les 4.45h i fins al lloc dels fets es van
desplaçar una patrulla de la Policia Local que va col·laborar
amb la unitat de Bombers del Parc de Benicarló desplaçada
en la sufocació del foc. El turisme, un Seat Ibiza de color
blanc, ara calcinat, segueix estacionat en el lloc a l'espera
de trobar al propietari i poder ser retirat.

A PRESSÓ EL PRESUMPTE HOMICIDA

Manuel Enrique A. ha estat traslladat a la presó de
Castelló, acusat de matar a  un home a Benicarló. Després
de declarar en el jutjat d'instrucció 3 de Vinaròs, que exercia
labors de guàrdia, va ser traslladat al centre penitenciari de
la capital de la Plana com presumpte autor de l'assassinat a
Benicarló de Manuel D.S., dimarts passat, a qui
presumptament va disparar un tir amb una escopeta perquè
li molestava el  seu gos. El jutge va dictar presó
incondicional i sense fiança. Mentre, Iliana A.A., la seua
parella sentimental i de nacionalitat romanesa, va ser
posada en llibertat amb càrrecs, encara que té l'obligació de
presentar-se en el jutjat quan així se li requerisca. El jutge li

imputa un suposat encobriment. El crim que se'ls imputa va
ocórrer el dimarts passat en un bloc d'apartaments de
l'avinguda Papa Lluna de Benicarló en el límit amb el terme
municipal de Peníscola. Eren les 15.30 hores quan Manuel
Enrique A., després d'una acalorada discussió amb el veí
perquè no podia dormir la migdiada, ja que li molestaven les
bordades del seu gos, decideix acabar amb la vida del seu
veí, Manuel D.S. Per a això, pel que sembla, agafa una
escopeta i li pega un tir. La víctima va caure ferida de mort
al terra sobre el replà d'accés al seu habitatge. Mentre, els
veïns, alertats davant els crits que procedien del bloc van
avisar al 112. Els serveis d'emergència no van poder fer res
per salvar la vida a la víctima que jeia al terra.

La Guàrdia Civil va interrogar al presumpte autor del tir i
a la seua parella sentimental, per a procedir, posteriorment
a la detenció del primer i a traslladar a la segona a les
dependències de la casa caserna de la Benemèrita a
Benicarló. Així mateix, el cos sense vida de Manuel D.S. era
introduït en un furgó per a ser traslladat a l'Institut de
Medicina Legal de Castelló perquè se li practicara l'autòpsia.

El presumpte agressor, veí de Vitòria, té 61 anys i resideix
a Benicarló des de fa un any, aproximadament. Segons fonts
consultades, el tir; produït per una escopeta; va impactar
contra la cara de la víctima, en la part inferior de l'ull, i no es
va poder fer res per a salvar-li la vida. Les mateixes fonts
van confirmar que el suposat agressor tenia permís d'armes
vigent.

text  NATÀLIA�SANZ

SUCCESSOS

AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

Exposició del XXXVII Certamen de
Pintura Ciutat de Benicarló (X Biennal)
(fins al 14 de setembre).

SETEMBRE

Dissabte 6
10.00 h Campionat d'Espanya de
Motocròs. Circuit Polígon El Collet.
Organitza: Moto Club Benicarló.

17.00 h Art al carrer (fins a les 22.00
h). Av. de Joan Carles I. Organitza:
Assoc. Benicarló Art.

Diumenge 7
9.00 h Campionat d'Espanya de
Motocròs. Circuit Polígon El Collet.
Organitza: Moto Club Benicarló.

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde, una
llauradora i un frare us explicaran de
primera mà els seus edificis. Inici de la
visita: Pl. de Sant Bartomeu. A càrrec
de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita dra-
matitzada al Poblat Ibèric del Puig de
la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Dimarts 23
17.00 h Taller de sexualitat «Si cuides
les emocions, cuidaràs la salut», a
càrrec de Creu Roja Joventut. Dirigit a
joves entre 13 i 17 anys. Local
Generacció (c. del Crist de la Mar, 47).

Organitza: Regidoria de Benestar
Social, Programa Generacció.

Divendres 26

19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum inva-
sor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins al 7
de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
17.00 h AvivaJoc, Festa del Joc i del
Joguet en Valencià. Tallers, actua-
cions, estands de llibres i joguets, per
a xiquets i xiquetes i pares i mares (fins
a les 20.00 h). Consulteu la programa-
ció completa a www.ajuntamentdebe-
nicarlo.org/avivajoc. Organitza: Aviva,
Agència de Promoció del Valencià.

20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octubre).
Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.



jubilats, asseguts en un banquet del
carrer Joan Carles I i beneficiaris
d'una visió panoràmica del lloc en
qüestió), un es pot passejar pel
centre i trobar una bona rècua de
cotxes mal aparcats, al costat
mateix de la vorera del carrer Joan
Carles I, entre el final de la zona
blava i el quiosc de Muchola que
impedeixen, en moltes ocasions, el
trànsit diari normal. Mireu si la cosa
pot ser divertida (això segons per a
qui, òbviament si ets conductor no
ho creiem, però si eres un simple
espectador...), que us contem el cas
de la passada setmana en què un
cotxe, amb la finestra oberta i tot,
aparcat davant de de l’antic Bnac de
València (ara La Caixa que se l’ha
engolit), es va passar allí quasi 20
minuts. Sí, el que llegiu, quasi 20
minuts que van acabar amb una cua
que arribava fins al final de carrer
Joan Carles I i enllaçava amb la
plaça de la Constitució. La serenata
de clàxons, renecs i divertides
onomatopeies va ser de les que
podrien fer època. I per què ho
dèiem? Doncs pel fet que cap dels
nostres recentment enaltits
municipals va aparèixer per allí en
cap moment. Està clar que el seu
concepte d’”especial vigilància”
difereix molt del nostre... i del del
fotimer de conductors emprenyats
que es van passar allí vint minuts
maleint.

Nous actes de festes
I seguint una mica amb la policia

local i els seus (des)controls, què
podríem dir del que també al nostre
twitter apareix com l’activitat lúdica
més important de festes i que no
apareix al programa... Així ho
comenten en una piulada,
“L'activitat de més èxit de públic de
les #festesblo14 no està al
programa: El MacroBotellón del
Rodenas”. Algú pot pensar el
contrari? Doncs segurament devia
ser que no es va passejar per
aquella zona en l’horari establert per
ells i que no coincidia, precisament,
amb el de l’aixecament del colze per

empassar-se el reguitzell de
begudes espirituoses que per allí
s’hi trobaven. Compte, que
nosaltres només traslladem les
paraules, els fets... són els que són.
Com a molt ens atrevirem a suggerir
que s'obligue els participants a
constituir-se en entitat cultural per a
poder rebre una subvenció i així
incloure l'acte al llibret de festes.
Total, les penyes ja ho han fet i no
els va malament...

Noves utilitats de les zones
verdes

Un bon amic nostre ens va enviar
aquesta instantània del jardinet que
hi ha al costat del Conservatori, el
que era in illo tempore el graciós
jardí de Fontcuberta, on es pot
veure com el xicotet estany, a més,
té altres utilitats no precisament
instructives que podrien recordar el

que allò era, o va ser, en el seu
moment. Doncs si veieu, podreu
observar que a banda de poder
tindre aigua, els peixets ja fa temps
que van desaparèixer, també s’ha
convertit en dipòsit de cossiets
d’eixos que normalment es troben al
davant de les entrades de les
botigues. I no serà perquè no és
gran, no? I és que el brètol que el
devia llençar allí segur és va pegar
una bona suada arrossegant-lo. La
llàstima és que no li va caure al
damunt o no va anar a parar a
l’aigua ell també! Ja no cal dir res de
com ha acabat el sòl del jardí.
Fixeu-vos en la part central
davantera de la fotografia. La gespa
i altres plantes baixes que hi havia
han desaparegut i la zona es troba
erosionada com si haguera passat
per damunt l'exèrcit d'Àtila... o el de
Felip V!

ve de la pàgina anterior
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JAUME PÉREZ  MONTANER.
La casa buida. 

Edicions Bromera. Alzira. 2014.

La casa buida és l’últim poemari de Jaume Pérez
Montaner amb el qual va guanyar el premi de poesia
Vicent Andrés Estellés de Burjassot, l’any 2013. El llibre
està dividit en quatre apartats. El primer porta per títol
Sediment, consta d’un únic poema que es una declaració
de com se’n construeix un. El poema es crea a partir del
pòsit que deixen les coses essencials de la vida.

El segon apartat es titula Fidelitats. En el primer
poema, Arbres, el ser humà apareix com un arbre atrapat
per una “terra esquiva”, en un “furtiu paisatge”, això
provoca esglai i fa que el subjecte poètic es pregunte on
està la bellesa en aquest món. Potser la resposta es troba
en el poema següent, titulat El poema. La poesia és el que
ens purifica, el que ens fa somniar amb un món possible,
el que dóna sentit a la vida: “la final i més bella/
justificació/ d’un sentit impensat/ en la nostra existència”.
Tot i que en el tercer poema d’aquest apartat hi ha un cert
desencís, ja que amb el pas del temps, els somnis van
desapareixent i es queda el buit: “la buidor de la nit”.

Sense resposta és el títol del tercer apartat del llibre,
ocupa la part central del poemari i consta de vint-i-set
poemes. Un dels temes més habituals d’aquest apartat és
el pas del temps. En el primer poema Assaig se’ns diu que
la poesia serveix per a recordar el passat, “potser per fer-
lo reviure”. Però reviure’l no consola. Hi trobem tot un
seguit de poemes, en què el subjecte poètic es presenta
en la maduresa de la vida i manifesta un profund
pessimisme: “Fou la vida un combat sense victòria” –
escriu. Fins i tot es descrita la seua mort: “Un lladre astut
entra en la teua sang,/ ressegueix el teu cos/ i tanca els
teus ulls”.

En aquest apartat hi trobem diversos poemes d’amor.
Des d’un poema ple de sensualitat, Racó de l’albir, on
se’ns descriu un juvenil descobriment de l’amor i del sexe,
a la incomunicació dels amants en Ocell. També hi trobem
una invitació a gaudir del moment, abans que el temps
s’ho emporte tot per davant, en el poema La muntanya:
“Ara fruïm aquesta meravella/ el simple fet de ser i ser
ací.” O el poema Ara, on se’ns parla d’un bell i llarg amor.

En aquest apartat hi trobem altres temes, com el
paisatge. En el poema Otos se’ns presenta un paisatge
idealitzat, amb versos, la companyia dels amics...També
sovintegen els homenatges; a P. Valery, J. Joplin, G.
Brassens, J. Miró... Però destacaria, sobretot,
l’entranyable homenatge a Ausiàs March i V. A. Estellés
en el poema Joc de daus, on els dos poetes comparteixen
taula al voltant d’un arròs al forn.

Destacaríem, per últim, el poema que dóna títol a

l’apartat, Sense resposta. El subjecte poètic, com tants
altres que l’han precedit al llarg del temps, es pregunta:
“Qui som i d’on venim?”, però la pregunta no obté
resposta: “perquè l’autèntica resposta és dura”.

El quart apartat Història, comença amb un poema
que porta per títol Intrús en la teua nit, en el qual veiem
que el poema apareix sense avisar, que flueix de forma
natural. Continua amb Escriure ara, on presenta l’intent de
compondre un poema d’amor, descobrir l’inconegut de la
persona estimada, i que aquestes paraules sobrevisquen
més enllà de la vida. Es tanca aquest apartat amb Un
poema d’amor, que sembla un resum d’allò que ha volgut
ser la poesia per al subjecte poètic. Una manera d’ordenar
el món. 

No return (maig 2013), és últim apartat d’aquest llibre,
consta d’un únic poema i en ell s’enfronta el ser humà
amb la seua finitud.

Amb La casa buida, Jaume Pérez Montaner ens
presenta un llibre profund, amb  el ser humà enfrontat
amb les eternes preguntes. En alguns moments és
pessimista, però també sap trobar en l’amor, la poesia i en
els petits plaers de la vida, sinó una taula de salvació, sí

CERCANT RESPOSTES
text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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Un nou Bé d'Interès Local
Açò d'haver-se de fixar totes les

setmanes en les vergonyes del
personal cada vegada és més
complicat. I amb la rentré a escoles
i instituts la cosa demostra que és
capaç d'oferir encara un nivell més
elevat. I és que, després d’acabades
les festes, tenim el cervell  espès
com un xarop. Però bé, açò és el
que toca i ens hem de posar mans a
la faena, que per això ens paguen
(ja deveu haver suposat que tan de
ridícul no el féiem debades, no?). I
així hem tirat mà dels nostre twitter i
ens hem trobat aquesta proposta
que ben bé ens pot servir per
començar o per acabar de manera
ben rodona unes festes que, ja s'ha
vist, cada vegada estan més
apagades. La idea és la de fer ací
una “carxofina”. Ep, a l’estil de la
tomatina de Bunyol però menys
bruta. Podria ser una idea per
reviscolar el poble una miqueta. Una
il·lusió col·lectiva per reactivar la
nostra identitat, un projecte comú
que ens permetera mirar el futur
amb il·lusió... Una cosa com la dels
catalans amb la independència, no?
Sobre tot si fem cas del final del
comentari de la piulada, on diu que
“podríem aprofitar quan es posen
seques, dures i punxegudes” per
llançar-les al bescoll dels qui ja
sabeu.

Estat de la platja
Ja, ja sabem, que han acabat les

festes, ja, però la foto ben bé valia la
pena. I així, per allò de que “no és
més net qui més neteja, sinó qui
menys embruta”, hem pensat que
aquesta, tenint en compte que eren
les 10 del matí, tira pel terra el
refrany. Sobretot per l’hora que era i
perquè la platja del Morrongo ja
havia començat a omplir-se de
banyistes. Suposem que els serveis
de neteja estaven molt enfeinats
endreçant els voltants de les penyes
i no havien pogut arribar tant lluny.
Tal volta s’ho haurien de fer mirar
una mica més els de la neteja o els
responsables municipals
encarregats de supervisar aquesta
àrea. A vore, no ho diem per criticar
però a eixa hora de banyistes
manyos que han enclavat la pica,

com a Flandes, ja n'hi ha uns
quants, i la imatge que dóna el
capçó blau penjat a dues passes...
no està precisament en
consonància amb l'estat de la
paperera. I la foto no deixa lloc al
dubte!

El gato que está...
Ja feia temps que no parlàvem

dels nostres amics policies
municipals i de les seues accions
heroiques en pro de la comunitat.
Doncs ací en tenim una prova més
de com són d’eficients en el seu
quefer altruista, fins i tot en la
recuperació d’un pobre gat caigut a
un desllunat. I si no, mireu l'informe
del dia 30 a les 00.30:
“Acompañamiento a un domicilio de
la Calle Doctor Coll para la
recuperación de un gato que había
caído al patio de luces del edificio”.
Vos l'imagineu vosaltres el pobre gat
miolant a dos quarts d'una de la
matinada al fons del desllunat?
Quina no devia ser l'angoixa dels
propietaris de la bestiola... i la del
veïnat que mirava de pegar l'ull
perquè al sendemà s'acabava lo bo!
Un altre camí, i no ens en cansarem,
hem de reconèixer no solament la
dedicació tan professional dels
agents sinó el fet que ens la facen
avinent en els relats tan sobris i
mesurats com plens de color local
de l'informe diari d'actuacions.

Especial vigilància
Per cert, que hem vist en

diverses ocasions una entrada que
es repeteix en molts d'aquests
informes policials i que fa referència
al fet que molts matins, en paraules
seues “10:00h. A partir de esta hora
especial vigilancia en zona Centro”.
Suposadament vigilen aquesta zona
del poble de manera regular. I diem
suposadament, perquè ja una mica
abans d’aquesta hora i fins
passades les 12 del migdia (ho diem
d’aquesta manera tan clara i
contundent atesa la nostra condició
de testimonis en tant que més que

text LA COLLA DE TAFANERS

L’estiu sol ser un bon moment per a llegir llibres
llargs i monumentals. Solc aprofitar per a llegir algun
clàssic dels que tinc en espera, però enguany neces-
sitava lectura d’evasió, i per això em vaig decidir a
emprendre Els pilars de la Terra, de Ken Follett. És un
llibre prou conegut i difós, tot i les seues més de mil
pàgines, que s’inscriu en el subgènere de la novel·la
històrica, dins del qual és potser un dels llibres de
més èxit internacional. Com molts deveu saber, per-
què ja fa anys que circula pel món, s’ambienta al segle
XII, i narra les peripècies que envolten diversos perso-
natges al voltant de la construcció d’una catedral.

El llibre ha complert les meues expectatives: es trac-
ta efectivament d’una novel·la de molt bon llegir, que
entreté amb traça, porta el lector fàcilment pel camí de la
ingesta descomunal de pàgines que no es fan gens pesa-
des, la història atrapa i el lector té interés per saber com
se’n sortiran els personatges de les nombroses dificultats
en què es troben per a sobreviure en una època difícil. Ja
és això. Mentre avançava en la lectura, admirava la prodi-
giosa capacitat que tenen els autors dels anomenats best-
sellers (Ken Follett n’és un dels més reputats) a fer que el
lector quede enganxat a la història, i que veritables totxos
de dimensions atemoridores puguen ser devorats en
poques setmanes o dies.

Ara feia anys que no llegia cap llibre d’aquest estil,
vull dir best-sellers (potser des d’El codi Da Vinci, però no
ho sé cert). I anava pensant, mentre avançava en la lec-

tura, en què és allò que diferencia un llibre com Els pilars
de la Terra d’altres que són considerats en la categoria de
la literatura, diguem-ne, “seriosa”. És a dir, per què Ken
Follett (o Dan Brown), amb molta probabilitat, no seran
estudiats a les classes de literatura, i en canvi llibres molt
més difícils de llegir, molt més avorrits (per a què anem a
enganyar-nos), sí que gaudeixen de consideració literària.
¿Les novel·les entretingudes i fàcils de llegir no tenen
qualitat literària? ¿O per a tenir aquesta qualitat, cal ser
profund, d’una profunditat tal que el llibre cau de les mans
i només el poden llegir quatre erudits?

I mentre llegia m’anava fixant en algunes coses que
m’ajudaven a trobar alguna pista. Per exemple, que els
personatges d’Els pilars de la Terra tenen molt pocs mati-
sos, són bons o dolents, i especialment aquests, els
dolents, són absolutament malèvols i perversos. Per tant,
es perd una mica de complexitat, i el llibre no ens ajuda a
comprendre la condició humana com sí que solen fer els
grans clàssics. D’altra banda, Follett no experimenta
massa, segueix una estructura molt lineal, per a no perdre
el lector, i això també resulta més senzill, per al lector però
també per a l’autor. Per no dir que els conflictes que fan
avançar l’acció són molt semblants, una mica reiteratius:
els dolents (el bisbe Waleran i el comte William) tramen
alguna maldat per entrebancar la tasca del prior Philip o
de la gent de Kingsbridge, i aquests se’n surten o no, i així
successivament.

Compte, no critico la novel·la de Ken Follett. Al con-
trari, crec que és un exemple reeixit d’un tipus determinat
de literatura, podríem dir-ne literatura popular, que té la
seua raó de ser i la seua funció. Es tracta d’una literatura
que prioritza, molt legítimament, l’explicació d’una història,

sovint molt complexa, i dis-
posada de manera que
puga ser assimilada i segui-
da per molta gent. Ken
Follet, com molts altres, és
un contador d’històries de
primera. Té una immensa
capacitat per a imaginar
arguments, per a crear una
tensió en cada situació que
obliga el lector a continuar.
La trama és l’element princi-
pal i central, i tenen una
habilitat especial per a tre-
nar els fils que la confor-
men.

Però si voleu que la lite-
ratura us oferisca alguna
cosa més, l’heu de buscar
en altres llocs.

Els contadors d’històries

text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis



Carxofa: per a tots els que han fet possible la recollida de les més de 50.000 signatures per tirar
endavant la Iniciativa Legislatura Popular per a tenir una televisió publica valenciana i de qualitat. Ara
caldrà veure si la Generalitat ho pren en consideració. De tota manera, enhorabona pel vostres esforç!

Panissola: A l’Ajuntament. Mentre algunes associacions no tenen el suport i respecte que els pertoca
per la seua tasca, l’Ajuntament no sap traure el profit als locals pùblics i es malbaraten recursos i diners
pagant per locals que no farien falta. I així ens va!

M I S C E L · L À N I A

Saber administrar

El problema que ha denunciat la Colla de Gegants i
Cabuts, pel fet de no tenir un local adequat per guardar
les figures, és, en realitat, un problema d'administració
i, per tant, la solució està en mans de... l'administració. 

L'administració és per a la majoria dels ciutadans un ens
immaterial que s'ocupa d'arreglar les voreres i si és
necessari també les trenca abans. L'administració també és
allò que ens cobra les escombraries, ens permet socialitzar-
nos en llargues cues a l'espera de documents que serveixen
per fer altres cues diferents i un munt de coses que, la major
part de les vegades, donen lloc a la frase que resumeix tots
els nostres problemes quotidians: la culpa la té
l'administració. Dit això, resulta que administrar ha de ser,
així, sense diccionari, tenir en compte els recursos
disponibles i distribuir-los entre les necessitats que
existeixen. En aquest cas, els recursos són una sèrie
d'espais diversos dels quals podem disposar els ciutadans,
uns espais que apareixen per art de màgia com des de dins
d'una cistella: de sobte, un magatzem, sense aigua, sense
llum, ple de merda... que no es pot utilitzar per a res! Per a
res? No, clar, pot servir perquè es facen malbé en el seu
interior els gegants i cabuts dels quals tant presumeix

l'agenda municipal quan passegen pel poble gràcies a
l'esforç de la seua associació. I és que cal preguntar-li a
l’administració:  de debò no tenim un lloc on guardar en
bones condicions aquestes figures? I d'altra banda: per què
aquest local no s'utilitza millor? És que no hi ha diners per
endreçar-ho? Cal administrar millor els recursos, així, que
proposem un exemple, la crítica ha de ser constructiva, per
què gastar-nos una dinerada a crear un local que serveixi
com a museu de la mar quan tenim ja aquest meravellós
local completament habilitat com a museu dels horrors?
Amb aquesta solució, tindríem un museu ja acabat i podriem
invertir els diners a arreglar un localet mono als gegants i
cabuts... si és que...
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banyistes. Suposem que els serveis
de neteja estaven molt enfeinats
endreçant els voltants de les penyes
i no havien pogut arribar tant lluny.
Tal volta s’ho haurien de fer mirar
una mica més els de la neteja o els
responsables municipals
encarregats de supervisar aquesta
àrea. A vore, no ho diem per criticar
però a eixa hora de banyistes
manyos que han enclavat la pica,

com a Flandes, ja n'hi ha uns
quants, i la imatge que dóna el
capçó blau penjat a dues passes...
no està precisament en
consonància amb l'estat de la
paperera. I la foto no deixa lloc al
dubte!

El gato que está...
Ja feia temps que no parlàvem

dels nostres amics policies
municipals i de les seues accions
heroiques en pro de la comunitat.
Doncs ací en tenim una prova més
de com són d’eficients en el seu
quefer altruista, fins i tot en la
recuperació d’un pobre gat caigut a
un desllunat. I si no, mireu l'informe
del dia 30 a les 00.30:
“Acompañamiento a un domicilio de
la Calle Doctor Coll para la
recuperación de un gato que había
caído al patio de luces del edificio”.
Vos l'imagineu vosaltres el pobre gat
miolant a dos quarts d'una de la
matinada al fons del desllunat?
Quina no devia ser l'angoixa dels
propietaris de la bestiola... i la del
veïnat que mirava de pegar l'ull
perquè al sendemà s'acabava lo bo!
Un altre camí, i no ens en cansarem,
hem de reconèixer no solament la
dedicació tan professional dels
agents sinó el fet que ens la facen
avinent en els relats tan sobris i
mesurats com plens de color local
de l'informe diari d'actuacions.

Especial vigilància
Per cert, que hem vist en

diverses ocasions una entrada que
es repeteix en molts d'aquests
informes policials i que fa referència
al fet que molts matins, en paraules
seues “10:00h. A partir de esta hora
especial vigilancia en zona Centro”.
Suposadament vigilen aquesta zona
del poble de manera regular. I diem
suposadament, perquè ja una mica
abans d’aquesta hora i fins
passades les 12 del migdia (ho diem
d’aquesta manera tan clara i
contundent atesa la nostra condició
de testimonis en tant que més que

text LA COLLA DE TAFANERS

L’estiu sol ser un bon moment per a llegir llibres
llargs i monumentals. Solc aprofitar per a llegir algun
clàssic dels que tinc en espera, però enguany neces-
sitava lectura d’evasió, i per això em vaig decidir a
emprendre Els pilars de la Terra, de Ken Follett. És un
llibre prou conegut i difós, tot i les seues més de mil
pàgines, que s’inscriu en el subgènere de la novel·la
històrica, dins del qual és potser un dels llibres de
més èxit internacional. Com molts deveu saber, per-
què ja fa anys que circula pel món, s’ambienta al segle
XII, i narra les peripècies que envolten diversos perso-
natges al voltant de la construcció d’una catedral.

El llibre ha complert les meues expectatives: es trac-
ta efectivament d’una novel·la de molt bon llegir, que
entreté amb traça, porta el lector fàcilment pel camí de la
ingesta descomunal de pàgines que no es fan gens pesa-
des, la història atrapa i el lector té interés per saber com
se’n sortiran els personatges de les nombroses dificultats
en què es troben per a sobreviure en una època difícil. Ja
és això. Mentre avançava en la lectura, admirava la prodi-
giosa capacitat que tenen els autors dels anomenats best-
sellers (Ken Follett n’és un dels més reputats) a fer que el
lector quede enganxat a la història, i que veritables totxos
de dimensions atemoridores puguen ser devorats en
poques setmanes o dies.

Ara feia anys que no llegia cap llibre d’aquest estil,
vull dir best-sellers (potser des d’El codi Da Vinci, però no
ho sé cert). I anava pensant, mentre avançava en la lec-

tura, en què és allò que diferencia un llibre com Els pilars
de la Terra d’altres que són considerats en la categoria de
la literatura, diguem-ne, “seriosa”. És a dir, per què Ken
Follett (o Dan Brown), amb molta probabilitat, no seran
estudiats a les classes de literatura, i en canvi llibres molt
més difícils de llegir, molt més avorrits (per a què anem a
enganyar-nos), sí que gaudeixen de consideració literària.
¿Les novel·les entretingudes i fàcils de llegir no tenen
qualitat literària? ¿O per a tenir aquesta qualitat, cal ser
profund, d’una profunditat tal que el llibre cau de les mans
i només el poden llegir quatre erudits?

I mentre llegia m’anava fixant en algunes coses que
m’ajudaven a trobar alguna pista. Per exemple, que els
personatges d’Els pilars de la Terra tenen molt pocs mati-
sos, són bons o dolents, i especialment aquests, els
dolents, són absolutament malèvols i perversos. Per tant,
es perd una mica de complexitat, i el llibre no ens ajuda a
comprendre la condició humana com sí que solen fer els
grans clàssics. D’altra banda, Follett no experimenta
massa, segueix una estructura molt lineal, per a no perdre
el lector, i això també resulta més senzill, per al lector però
també per a l’autor. Per no dir que els conflictes que fan
avançar l’acció són molt semblants, una mica reiteratius:
els dolents (el bisbe Waleran i el comte William) tramen
alguna maldat per entrebancar la tasca del prior Philip o
de la gent de Kingsbridge, i aquests se’n surten o no, i així
successivament.

Compte, no critico la novel·la de Ken Follett. Al con-
trari, crec que és un exemple reeixit d’un tipus determinat
de literatura, podríem dir-ne literatura popular, que té la
seua raó de ser i la seua funció. Es tracta d’una literatura
que prioritza, molt legítimament, l’explicació d’una història,

sovint molt complexa, i dis-
posada de manera que
puga ser assimilada i segui-
da per molta gent. Ken
Follet, com molts altres, és
un contador d’històries de
primera. Té una immensa
capacitat per a imaginar
arguments, per a crear una
tensió en cada situació que
obliga el lector a continuar.
La trama és l’element princi-
pal i central, i tenen una
habilitat especial per a tre-
nar els fils que la confor-
men.

Però si voleu que la lite-
ratura us oferisca alguna
cosa més, l’heu de buscar
en altres llocs.

Els contadors d’històries

text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis



jubilats, asseguts en un banquet del
carrer Joan Carles I i beneficiaris
d'una visió panoràmica del lloc en
qüestió), un es pot passejar pel
centre i trobar una bona rècua de
cotxes mal aparcats, al costat
mateix de la vorera del carrer Joan
Carles I, entre el final de la zona
blava i el quiosc de Muchola que
impedeixen, en moltes ocasions, el
trànsit diari normal. Mireu si la cosa
pot ser divertida (això segons per a
qui, òbviament si ets conductor no
ho creiem, però si eres un simple
espectador...), que us contem el cas
de la passada setmana en què un
cotxe, amb la finestra oberta i tot,
aparcat davant de de l’antic Bnac de
València (ara La Caixa que se l’ha
engolit), es va passar allí quasi 20
minuts. Sí, el que llegiu, quasi 20
minuts que van acabar amb una cua
que arribava fins al final de carrer
Joan Carles I i enllaçava amb la
plaça de la Constitució. La serenata
de clàxons, renecs i divertides
onomatopeies va ser de les que
podrien fer època. I per què ho
dèiem? Doncs pel fet que cap dels
nostres recentment enaltits
municipals va aparèixer per allí en
cap moment. Està clar que el seu
concepte d’”especial vigilància”
difereix molt del nostre... i del del
fotimer de conductors emprenyats
que es van passar allí vint minuts
maleint.

Nous actes de festes
I seguint una mica amb la policia

local i els seus (des)controls, què
podríem dir del que també al nostre
twitter apareix com l’activitat lúdica
més important de festes i que no
apareix al programa... Així ho
comenten en una piulada,
“L'activitat de més èxit de públic de
les #festesblo14 no està al
programa: El MacroBotellón del
Rodenas”. Algú pot pensar el
contrari? Doncs segurament devia
ser que no es va passejar per
aquella zona en l’horari establert per
ells i que no coincidia, precisament,
amb el de l’aixecament del colze per

empassar-se el reguitzell de
begudes espirituoses que per allí
s’hi trobaven. Compte, que
nosaltres només traslladem les
paraules, els fets... són els que són.
Com a molt ens atrevirem a suggerir
que s'obligue els participants a
constituir-se en entitat cultural per a
poder rebre una subvenció i així
incloure l'acte al llibret de festes.
Total, les penyes ja ho han fet i no
els va malament...

Noves utilitats de les zones
verdes

Un bon amic nostre ens va enviar
aquesta instantània del jardinet que
hi ha al costat del Conservatori, el
que era in illo tempore el graciós
jardí de Fontcuberta, on es pot
veure com el xicotet estany, a més,
té altres utilitats no precisament
instructives que podrien recordar el

que allò era, o va ser, en el seu
moment. Doncs si veieu, podreu
observar que a banda de poder
tindre aigua, els peixets ja fa temps
que van desaparèixer, també s’ha
convertit en dipòsit de cossiets
d’eixos que normalment es troben al
davant de les entrades de les
botigues. I no serà perquè no és
gran, no? I és que el brètol que el
devia llençar allí segur és va pegar
una bona suada arrossegant-lo. La
llàstima és que no li va caure al
damunt o no va anar a parar a
l’aigua ell també! Ja no cal dir res de
com ha acabat el sòl del jardí.
Fixeu-vos en la part central
davantera de la fotografia. La gespa
i altres plantes baixes que hi havia
han desaparegut i la zona es troba
erosionada com si haguera passat
per damunt l'exèrcit d'Àtila... o el de
Felip V!

ve de la pàgina anterior
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JAUME PÉREZ  MONTANER.
La casa buida. 

Edicions Bromera. Alzira. 2014.

La casa buida és l’últim poemari de Jaume Pérez
Montaner amb el qual va guanyar el premi de poesia
Vicent Andrés Estellés de Burjassot, l’any 2013. El llibre
està dividit en quatre apartats. El primer porta per títol
Sediment, consta d’un únic poema que es una declaració
de com se’n construeix un. El poema es crea a partir del
pòsit que deixen les coses essencials de la vida.

El segon apartat es titula Fidelitats. En el primer
poema, Arbres, el ser humà apareix com un arbre atrapat
per una “terra esquiva”, en un “furtiu paisatge”, això
provoca esglai i fa que el subjecte poètic es pregunte on
està la bellesa en aquest món. Potser la resposta es troba
en el poema següent, titulat El poema. La poesia és el que
ens purifica, el que ens fa somniar amb un món possible,
el que dóna sentit a la vida: “la final i més bella/
justificació/ d’un sentit impensat/ en la nostra existència”.
Tot i que en el tercer poema d’aquest apartat hi ha un cert
desencís, ja que amb el pas del temps, els somnis van
desapareixent i es queda el buit: “la buidor de la nit”.

Sense resposta és el títol del tercer apartat del llibre,
ocupa la part central del poemari i consta de vint-i-set
poemes. Un dels temes més habituals d’aquest apartat és
el pas del temps. En el primer poema Assaig se’ns diu que
la poesia serveix per a recordar el passat, “potser per fer-
lo reviure”. Però reviure’l no consola. Hi trobem tot un
seguit de poemes, en què el subjecte poètic es presenta
en la maduresa de la vida i manifesta un profund
pessimisme: “Fou la vida un combat sense victòria” –
escriu. Fins i tot es descrita la seua mort: “Un lladre astut
entra en la teua sang,/ ressegueix el teu cos/ i tanca els
teus ulls”.

En aquest apartat hi trobem diversos poemes d’amor.
Des d’un poema ple de sensualitat, Racó de l’albir, on
se’ns descriu un juvenil descobriment de l’amor i del sexe,
a la incomunicació dels amants en Ocell. També hi trobem
una invitació a gaudir del moment, abans que el temps
s’ho emporte tot per davant, en el poema La muntanya:
“Ara fruïm aquesta meravella/ el simple fet de ser i ser
ací.” O el poema Ara, on se’ns parla d’un bell i llarg amor.

En aquest apartat hi trobem altres temes, com el
paisatge. En el poema Otos se’ns presenta un paisatge
idealitzat, amb versos, la companyia dels amics...També
sovintegen els homenatges; a P. Valery, J. Joplin, G.
Brassens, J. Miró... Però destacaria, sobretot,
l’entranyable homenatge a Ausiàs March i V. A. Estellés
en el poema Joc de daus, on els dos poetes comparteixen
taula al voltant d’un arròs al forn.

Destacaríem, per últim, el poema que dóna títol a

l’apartat, Sense resposta. El subjecte poètic, com tants
altres que l’han precedit al llarg del temps, es pregunta:
“Qui som i d’on venim?”, però la pregunta no obté
resposta: “perquè l’autèntica resposta és dura”.

El quart apartat Història, comença amb un poema
que porta per títol Intrús en la teua nit, en el qual veiem
que el poema apareix sense avisar, que flueix de forma
natural. Continua amb Escriure ara, on presenta l’intent de
compondre un poema d’amor, descobrir l’inconegut de la
persona estimada, i que aquestes paraules sobrevisquen
més enllà de la vida. Es tanca aquest apartat amb Un
poema d’amor, que sembla un resum d’allò que ha volgut
ser la poesia per al subjecte poètic. Una manera d’ordenar
el món. 

No return (maig 2013), és últim apartat d’aquest llibre,
consta d’un únic poema i en ell s’enfronta el ser humà
amb la seua finitud.

Amb La casa buida, Jaume Pérez Montaner ens
presenta un llibre profund, amb  el ser humà enfrontat
amb les eternes preguntes. En alguns moments és
pessimista, però també sap trobar en l’amor, la poesia i en
els petits plaers de la vida, sinó una taula de salvació, sí

CERCANT RESPOSTES
text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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Un descuit
Home, al tafaner de dalt només

era un cossiet, una mica grandet
però un cossiet al cap i a la fi, però
ací, al llit del riu sec trobem una
canonada més llarga que un dia
sense pa. Com que tampoc no es
veu... Ala, allí deixen un tub de la
conducció de la depuradora que
passa per un dels camins de la vora
i es queden tan amples. Descuidats
que deia un dels nostres tafaners és
poc, l’adjectiu hauria de ser més
contundent i no podem posar-lo ací
perquè feriria sensibilitats i la nostra
secció la llig gent de totes les edats.
Però el responsable es mereixeria
que li penjaren el “tubet” de marres
d’algun lloc que li recordara que la
funció d'aquestes canonades és
precisament preservar el que ens
queda de l'entorn natural i no
convertir-lo en un abocador. 

ve de la pàgina anterior

INCENDI D’UN VEHICLE

La Guàrdia Civil de Benicarló investiga l'origen de
l'incendi declarat en la matinada del divendres en un vehicle
estacionat en un terreny del carrer Abad Pere Boques. El foc
es va declarar sobre les 4.45h i fins al lloc dels fets es van
desplaçar una patrulla de la Policia Local que va col·laborar
amb la unitat de Bombers del Parc de Benicarló desplaçada
en la sufocació del foc. El turisme, un Seat Ibiza de color
blanc, ara calcinat, segueix estacionat en el lloc a l'espera
de trobar al propietari i poder ser retirat.

A PRESSÓ EL PRESUMPTE HOMICIDA

Manuel Enrique A. ha estat traslladat a la presó de
Castelló, acusat de matar a  un home a Benicarló. Després
de declarar en el jutjat d'instrucció 3 de Vinaròs, que exercia
labors de guàrdia, va ser traslladat al centre penitenciari de
la capital de la Plana com presumpte autor de l'assassinat a
Benicarló de Manuel D.S., dimarts passat, a qui
presumptament va disparar un tir amb una escopeta perquè
li molestava el  seu gos. El jutge va dictar presó
incondicional i sense fiança. Mentre, Iliana A.A., la seua
parella sentimental i de nacionalitat romanesa, va ser
posada en llibertat amb càrrecs, encara que té l'obligació de
presentar-se en el jutjat quan així se li requerisca. El jutge li

imputa un suposat encobriment. El crim que se'ls imputa va
ocórrer el dimarts passat en un bloc d'apartaments de
l'avinguda Papa Lluna de Benicarló en el límit amb el terme
municipal de Peníscola. Eren les 15.30 hores quan Manuel
Enrique A., després d'una acalorada discussió amb el veí
perquè no podia dormir la migdiada, ja que li molestaven les
bordades del seu gos, decideix acabar amb la vida del seu
veí, Manuel D.S. Per a això, pel que sembla, agafa una
escopeta i li pega un tir. La víctima va caure ferida de mort
al terra sobre el replà d'accés al seu habitatge. Mentre, els
veïns, alertats davant els crits que procedien del bloc van
avisar al 112. Els serveis d'emergència no van poder fer res
per salvar la vida a la víctima que jeia al terra.

La Guàrdia Civil va interrogar al presumpte autor del tir i
a la seua parella sentimental, per a procedir, posteriorment
a la detenció del primer i a traslladar a la segona a les
dependències de la casa caserna de la Benemèrita a
Benicarló. Així mateix, el cos sense vida de Manuel D.S. era
introduït en un furgó per a ser traslladat a l'Institut de
Medicina Legal de Castelló perquè se li practicara l'autòpsia.

El presumpte agressor, veí de Vitòria, té 61 anys i resideix
a Benicarló des de fa un any, aproximadament. Segons fonts
consultades, el tir; produït per una escopeta; va impactar
contra la cara de la víctima, en la part inferior de l'ull, i no es
va poder fer res per a salvar-li la vida. Les mateixes fonts
van confirmar que el suposat agressor tenia permís d'armes
vigent.

text  NATÀLIA�SANZ

SUCCESSOS

AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

Exposició del XXXVII Certamen de
Pintura Ciutat de Benicarló (X Biennal)
(fins al 14 de setembre).

SETEMBRE

Dissabte 6
10.00 h Campionat d'Espanya de
Motocròs. Circuit Polígon El Collet.
Organitza: Moto Club Benicarló.

17.00 h Art al carrer (fins a les 22.00
h). Av. de Joan Carles I. Organitza:
Assoc. Benicarló Art.

Diumenge 7
9.00 h Campionat d'Espanya de
Motocròs. Circuit Polígon El Collet.
Organitza: Moto Club Benicarló.

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde, una
llauradora i un frare us explicaran de
primera mà els seus edificis. Inici de la
visita: Pl. de Sant Bartomeu. A càrrec
de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita dra-
matitzada al Poblat Ibèric del Puig de
la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Dimarts 23
17.00 h Taller de sexualitat «Si cuides
les emocions, cuidaràs la salut», a
càrrec de Creu Roja Joventut. Dirigit a
joves entre 13 i 17 anys. Local
Generacció (c. del Crist de la Mar, 47).

Organitza: Regidoria de Benestar
Social, Programa Generacció.

Divendres 26

19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum inva-
sor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins al 7
de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
17.00 h AvivaJoc, Festa del Joc i del
Joguet en Valencià. Tallers, actua-
cions, estands de llibres i joguets, per
a xiquets i xiquetes i pares i mares (fins
a les 20.00 h). Consulteu la programa-
ció completa a www.ajuntamentdebe-
nicarlo.org/avivajoc. Organitza: Aviva,
Agència de Promoció del Valencià.

20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octubre).
Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.
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La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de
Benicarló, Sarah Vallés, acompanyada del tècnic de l'àrea
Enric Belda, van comparèixer davant els mitjans de
comunicació per a donar resposta a les acusacions
realitzades des del Grup Municipal Socialista. 

Va quedar clar en la seua intervenció que els 140 usuaris
del menjador social que es quedaran sense ser atesos pels
serveis municipals durant les dues primeres setmanes
d'aquest mes ho faran perquè el menjador roman tancat com
ha passat en anys anteriors per a reorganitzar-lo.

La regidora va acusar el Grup Municipal socialista de no
voler valorar el treball que estan fent tots els que formen
l'equip de voluntaris, que coordinats des de la seua àrea,
aconsegueixen cada dia servir 140 menús, per criticar un
tancament per a reorganitzar el servei durant una quinzena.
Un actitud que Valls va qualificar com a populista, per a donar
que parlar indicant coses sense ser contrastades. 

Va afegir la edil de Benestar Social que els usuaris del
menjador social s'han derivat als serveis municipals, on reben
atenció durant els 15 dies de tancament, per la qual cosa
l'Ajuntament els segueix atenent amb un programa
d'emergència. 

”No és gens agradable haver de remetre a un familiar al
menjador social, ja que les alternatives sempre passen perquè
les famílies cuinen a casa els aliments que els podem donar i
no és sols l'Ajuntament qui es preocupa per aquestes

persones ja que reben l’ajuda d'altres entitats. La coordinació
amb elles permet que aquestes famílies, a més de poder
menjar tinguen ajudes per a poder pagar els rebuts d'aigua o
llum”, va afirmar la regidora. 

Per la seua banda el tècnic municipal Enric Belda es va
encarregar de donar més dades com a coordinador del
menjador social, “la magnitud que ha cobrat aquest projecte
social fa que aquests quinze dies de tancament temporal
siguen necessaris, no sols per a revisar el model i millorar-ho,
sinó també per a reorganitzar als voluntaris, ja que les entitats
col·laboradores i els voluntaris no són sempre els mateixos i
aquesta reorganització només es pot fer al setembre, quan els
voluntaris coneixen la seua disponibilitat i es poden repartir les
funcions per a oferir el millor servei”. 

”A més dels responsables de cuina, sala i menjador, hi ha
un grup de quatre persones que es dedica a l'estoc, recepció
de donacions i valorar què aliments hi ha i el que falta”, va
afegir el tècnic. 

Recordar que l'Ajuntament de Benicarló va crear aquest
recurs social l'any 2010, amb la intenció de donar un plat de
menjar calent a la gent que no tenia mitjans per a cuinar,
encara que el servei s'interrompia en els mesos d'estiu, però
el passat any, gràcies a les parròquies de la ciutat i Càrites, es
va poder continuar oferint-ho, la qual cosa s'ha repetit aquest
estiu amb una aportació municipal d'1.500 euros mensuals,
aportant la resta Càrites i parròquies. 

El desinteressat treball dels voluntaris, donacions i
Ajuntament, ha permès que s'estiguen gestionant els 140
menús diaris entre 1.14 a 1.40 euros.

Serveis Socials garanteix que s’atendrà a les persones amb necessitats

text  i foto VICENT�FERRER

No volia tancar aquesta petita antologia estiuenca
de veus que per a mi tenen un valor ben  especial
sense parlar d’un dels cantautors essencials –i no sé
si suficientment conegut i valorat- de la cançó d’autor
d’aquest país, d’aquests països nostres. Joan Isaac
neix com a cantautor a meitats dels anys setanta com
un dels joves més joves de la Nova Cançó i, en
aquella primera etapa de la seva trajectòria artística,
va editar quatre discos de gran nivell i amb moltes
cançons realment impressionants. Després, ja en la
dècada dels vuitanta, la seva veu va desaparèixer
dels escenaris -amb algunes puntuals excepcions- i
no va tornar a actuar i a enregistrar cançons fins el
1998. Podríem dir que va ser una de les tantes
víctimes de la política cultural dels primers governs de
Jordi Pujol que es va concretar en una voluntat
manifesta de marginalitzar tant com fos possible
aquelles expressions culturals -certa cançó d’autor,
cert teatre compromès amb el país i amb els corrents
més innovadors, cert cinema que volia crear teixit i
referències, etc.- que no coincidien amb els criteris
dels qui remenaven les cireres i que volien crear un país
culturalment massa petit però ben controlat. També és
cert que ara sabem que el senyor Jordi Pujol, a més a
més de construir un país força sectari i precaritzat
culturalment  en benefici del seu poder uniformitzador,
també tenia altres interessos –més secrets- a Andorra i a
Suïssa.

Des del seu retorn a la primera línia de la cançó
d’autor, amb tota la força i intensitat d’allò que significa
això, Joan Isaac ens ha anat regalant noves i  belles
cançons. Fer-ne una llista seria massa llarg i pesat. Em
sembla més adient que tothom  que  tingui una punta de
curiositat s’endinsi en la seva obra i hi pugui descobrir
aquelles cançons que molt probablement entraran a
formar part del seu repertori particular. Sigui com sigui, no
puc deixar de citar a la cançó més coneguda de Joan
Isaac, A Margalida, un autèntic himne contra la pena de
mort i en defensa de la llibertat en totes les seves
expressions –bandera negra al cor- i, també de la seva
primera època, cançons com Viure, Després d’aquest
cafè, Records d’un vençut o Barcelona ciutat grisa són
peces que caldria que formessin part de qualsevol
antologia de la cançó d’autor. De la seva segona etapa
després del llarg silenci, m’agrada citar algunes de les
cançons que dedica a les seves filles –des d’aquell
tendríssim Nocturn per a dues dones fins el Sé d’un lloc,
a peces com Benvinguda malenconia –que repassa la
necessitat de la tristesa com a element creador- fins a Mar
i gràcia, un autèntic cant d’amor a Andalusia. Insisteixo en
el fet que la llista de cançons que commouen, que fan
pensar, que emocionen és massa llarga per fer-ne el llistat
i que cal que cadascú s’hi endinsi per obrir les portes que

més l’atreguin.
Però Joan Isaac, com a autèntic cantautor que sap

que la seva feina no es concreta només a fer bones
cançons, ha entès de manera clara que la fortalesa de la
nostra cançó també depèn del fet que estigui ben
connectada, ben inserida, amb altres tradicions de cançó
d’autor. En aquest sentit, no només ha volgut cantar
sempre que ha pogut fora dels Països Catalans sinó que
ha fet un autèntic esforç per portar a la nostra llengua
cançons de referència en altres àmbits. Un moment clau
de la seva voluntat de fer-nos conèixer altres cançons,
altres veus, en la nostra llengua es va concretar en l’edició
del disc Joies robades l’any 2002. En aquest treball, a
més a més de versionar en català a l’Aute –al qual li
dedicarà, més endavant, tot un disc-, al Sabina, al Pedro
Guerra  o al Serrat,ens apropa en català a Brel, ens fa
gaudir d’un Silvio Rodríguez cantant al seu unicorn blau
en català i ens ensenya veus tan interessants com els
italians Paolo Conte i Roberto Vechioni o el mexicà
Alejandro Filio. Cantants i cançons que, en alguns casos,
el van acompanyar en directe als concerts fets al Teatre
Nacional el març del 2004. La cançó Les cartes d’amor de
Roberto Vechioni,  per exemple, és una autèntica joia
sobre l’univers de Fernando Pessoa.

Amb Joan Isaac ens trobem, doncs, amb un grapat de
cançons –pròpies o versionades per ell al català- que
marquen èpoques, moments, paisatges personals. En
definitiva, un grapat de joies que ens fem nostres i que
ens vessen de les mans. Espero, amb ganes, les noves
cançons que, no sé ben bé quan, ens obriran nous
horitzons.

Àlbum de cançons (i 5). Joan Isaac

text JOAN�HERAS

Fronteres
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OPINIÓ LOCAL

La Guàrdia Civil ha detingut el dia 27, a tres varons,
veïns de Benicarló, com a suposats autors d'un delicte
contra la salut pública. 

L'actuació de la Guàrdia Civil, es va iniciar quan agents es
trobaven prestant servei de seguretat ciutadana per una
carretera del terme municipal de Benicarló, observant en un
camí de terra a una furgoneta que es va incorporar a la via a
una velocitat elevada. Seguidament es va procedir a donar l'alt
al vehicle per a procedir a la seua identificació i als seus tres

ocupants, realitzant una inspecció del mateix, trobant en la
part del darrere la quantitat de 84 plantes de marihuana de
cànnabis sativa, una pistola de simulada i una funda amb les
mateixes dimensions. Per aquest motiu es va procedir a la
detenció dels tres ocupants, entre 22 i 28 anys d'edat, tots ells
de nacionalitat espanyola, com a suposats autors d'un delicte
contra la salut pública, tenint dos d'ells antecedent per fets
similars. Els detinguts, en unió de les diligències instruïdes
van passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de
Vinaròs. L'actuació va estar realitzada per efectius de la
Caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló.

DETINGUTS PER TINDRE PLANTES DE CÀNNABIS

text  NATÀLIA�SANZ

La setmana passada li vaig prometre que
seria formal i que em limitaria a comentar-li
rònegament allò que va aparéixer a La Veu. La
vaig enganyar. Ho sento, no tinc paraula. Del que
sí que li diré alguna cosa és de La Veu d’aquesta
setmana mateix. Estic segur que li hauran
dedicat el tema a la reentré escolar, a parlar de
números, d’estadístiques i de la careta que fan el
primer dia. Explicaran que les obres de l’Àngel
Esteban ja estan en dansa i que, qui bé, aquests
mestres els toca treballar tot el mes de setembre. 

Em permetrà que hi abunde. En aquest País
Valencià altrament conegut com la Comunidat
hem sigut amb aquest inici de curs la riota de
totes les Espanyes. Entre el bavós d’Albedto
Fabda (qui templat està amb lo monyo tintat,
pareix un macarra d’un bar de carretera amb
lumetes) i la senyoreta María José Català (la que
tiene el defecto de expresarse en valenciano)
han aconseguit que se’n fótiguen de nosaltres a
tot arreu. Quanta vivor, Nostre Senyor, si en són
de vius i espavilats. Han fet que el dia tres tots es
posaren a treballar amb els xiquets a les classes.
Que hi haja mestres que no tingueren la plaça
fins el dia u o dos de setembre i que no pogueren saber res ni
dels alumnes ni de les programacions ni de les
característiques específiques de cada centre (organització
interna, qüestions de convivència, distribució dels espais...) és
una cosa sense importància  davant l’excels honor que
adquiriran tota aquesta colla de pelacanyes davant el Vela
Lugosi de l’ensenyament, don José Ignacio Weeeert. Què els
fa que no s’hagen pogut fer reunions de nivells, de reforços o
de programes, ja s’apanyaran tots –mestres i xiquets- que ací
el que convé és fer punts a Maddit que diria nuestro Muy
Honorable presidente. Per no parlar de la calor que fa. Els
sindicats s’han mobilitzat i han dit que es controlen les
temperatures d’unes aules que no estan condicionades
perquè es puga fer classe en unes mínimes condicions de
decència. Algú m’ha dit que no es pot treballar en cap lloc si
la temperatura supera els vint-i-vuit graus. Ací no en són vint-
i-vuit sinó que se superen amb escreix els trenta. M’imagino
les criatures amb tratge de bany i xancletes a l’escola, el
mestre suant la cansalada, les finestres obertes i tots els
sorolls de l’exterior per animar l’ambient... Són unos héroes
estos valencianos, dirà sens dubte el ministre madrileny. 

M’encenc amb foc i flama. Aquestes no són maneres de fer
les coses. Tots aquests que parlen de consensos i de
regeneracions democràtiques han estat incapaços de pactar
amb ningú un inici de curs com el que es pateix enguany. La
senyoreta Català (pobreta, quin cognom més inadequat per a
ella que es vol carregar l’AVL ) en al seua vida –anava a posar

“puta vida”, però me la veig molt casta- ha agarrat un tros de
clarió ni sap que és tindre trenta criatures davant cada dia més
poc educades reclamant atenció. Des d’ací vull adreçar-me a
l’incombustible Jaime Mundo que deu conéixer-la perquè la
invite a vindre a Benicarló a intentar fer classe en qualsevol
grup per exemple de col·legi Francesc Catalán. Que convide
a la Català, a Alberto Fabra i fins i tot a la senyoreta aquella
que diuen les males malíssimes llengües que li fa de querida
(tan de missa com són ells!). Voran com no es pot estar de
calor i que no els escolte ningú. Voran com a la classe dels
més menuts no hi ha ni un xiquet que tinga un cognom com
els que hi havia a Benicarló fa només trenta anys. Voran com
han fet el ridícul més estrepitós organitzant aquest principi de
curs.  Tots de cara a la paret, amb unes orelles de burro ben
grosses i que s’estiguen quetets una bona temporada. Estic
segur que l’insigne diputat local, sempre tan preocupat per
tots nosaltres, farà les gestions necessàries perquè
s’acomplisca aquest modest desig que tinc. 

I no vull parlar de les inversions que es faran en educació
a Benicarló. L’alcalde va dir que als dos IES públics no
concertats els arribarien ni se sap quants centenars de mils
d’euros... per a... per a... per a... què? He parlat amb
professors d’aquests dos centres i ningú sap ben bé a què
s’ha  de dedicar aquests diners. Al Coromines caldria fer nova
la part que ocupaven els antics tallers i al Ramón Cid s’hauria
de reconstruir tot l’antic col·legi Jaume I. I més coses que no
li vull dir.

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

text EL LECTOR

Fa 15 anys que la piscina municipal va obrir les seues
portes a Benicarló. L'empresa que va obtenir la primera
adjudicació de l'explotació del servei, UBAE-SEAE., es va
comprometre mitjançant el plec de condicions a realitzar
una sèrie de millores en les instal·lacions.

En 2005, després de sis anys de gestió de la piscina, el
consistori va rescindir el contracte per incompliment del
mateix, ja que no s'havia realitzat cap tipus d'inversió ni obres
en les instal·lacions. El consistori va presentar una denúncia
contra l'empresa, que li ha permès a Benicarló recuperar
360.000 euros en concepte de perjudici per no haver escomès
les obres. Des del 2008 les instal·lacions les gestiona la UTE
FCC-Nitranpool, que només ha abonat dues de les anualitats
establides en forma de cànon al consistori. Així ho ha
denunciat el grup municipal socialista de Benicarló després
que el consistori aprovara en l'últim Ple l'increment de les
tarifes un 0'3% basant-se en l'increment de l'IPC. José

Sánchez, regidor del grup, va denunciar que la gestió de la
piscina municipal per part de l'executiu local és “nefasta” i va
subratllar que és en l'actualitat el tema “més sagnant”. El
contracte que va signar l'actual adjudicatària li obligava al
pagament d'un cànon anual de 13.000 euros. “No obstant això,
l'empresa al final només ha pagat les anualitats corresponents
als anys 2008 i 2013, ja que a pesar dels informes en contra
de tresoreria i contractació, l'executiu ha permès compensar
els treball de rehabilitació amb el cànon”, va explicar Sánchez.
L'edil va denunciar que “es van saltar tots els informes i els van
perdonar”. Ara, des de la banqueta dels socialistes es reclama
que l'explotació de la piscina municipal es licite de nou i
recorden que el plec de condicions “va costar 30.000 euros i ja
es va acabar en 2011”. No obstant això, “tres anys més tard
encara no s'ha tret a licitació”. L'edil d'Esports, Joaquín Pérez
Ollo, va reconèixer els continus retards que està tenint el
projecte, “a pesar d'estar damunt”, a causa de els canvis de
normatives i canvis de tècnics. “És una espina que tinc
clavada, a veure si els tècnics poden acabar l'acta de
replanteig i finalitzar l'obra”, va concloure.

RECLAMEN UNA NOVA LICITACIÓ DE LA PISCINA

text  NATÀLIA�SANZ
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EL TEMA ESPORTS

Torna el futbol de competició per als equips valencians de la Regional
Preferent. Es van acabar les proves i com es diu en el nostre esport autòcton
“senyors va de bo”. El Club Esportiu Benicarló iniciarà la Lliga en el
Municipal Angel Alonso, amb la visita del San Pedro del Grau de Castelló, un
partit sempre complicat davant un rival que sempre es reforça durant l'estiu. 

Primera Jornada 

-Benicarló-San Pedro, Municipal Angel Alonso, diumenge 19.30 hores.
Àrbitres: Ali Ezaydy, Pérez Cano i Puchal Solé.

-Vall de Uxó-Vinaròs, dissabte 18.00 h. Municipal José Mangriñán.

text i foto VICENT�FERRER

El Benicarló iniciarà la temporada a casa contra el San Pedro del Grau de Castelló

Últim partit de la pretemporada per al Club Esportiu
Benicarló, disputat la passada setmana en el Municipal
Angel Alonso, davnnt el club de Futbol Sant Jordi, en el
qual, per primera vegada l'entrenador Luís de la Haba va
poder comptar amb tota la plantilla. 

Primera part igualada, amb un rival que pressionava bé,
dificultant tot intent dels benicarlandos per a acostar-se a la
porteria visitant, la qual cosa va fer que els visitants arribaren
a l'àrea local amb cert perill, sobretot en els serveis de
cantonada, consecutius en diverses ocasions. Els
benicarlandos, passat el primer període van aconseguir
trencar en diverses ocasions la pressió, van arribar amb perill
i en un parell d'ocasions el meta visitant es va lluir evitant un
parell d'ocasions de gol. En aquest període es va retirar
Héctor després de notar unes molèsties, com a mesura de
precaució en eixir d'una lesió. Amb el que Layo, va entrar com
a central. 

Després del descans l'entrada de Marcos Cano va ser
decisiva, ja que després del primer atac el col·legiat, Flos
Fresquet, va assenyalar lliure directe, que el davanter
benicarlando executà com els grans, ficant la pilota per tot
l’escaire sense opció per al porter. 

L'equip va començar a tocar la pilota en curt, incrementant
amb açò el desgast físic dels jugadors del Sant Jordi,
començant a arribar amb més assiduïtat a l'àrea. En una de
les accions, penal per falta dins de l'àrea que Maros Cano va
transformar. Després del gol l'entrenador benicarlando va
començar amb els canvis, per a donar a tots els jugadors
minuts. 

El negatiu del partit el va protagonitzar un jugador visitant,
que va veure la roja directa, per insultar el col·legiat, tal com
ens ho va indicar l'àrbitre al final del partit. 

Ara li resta a Luís de la Haba sols una setmana abans de
l'inici de la nova temporada, que serà el diumenge 7 a les
19.30 hores, en el Municipal Angel Alonso. 

Pel C.D. Benicarló van jugar d’onze inicial: Guillamón, Raúl
Mora, Héctor, Oscar Seba, Pablo Traver, Vaig donar Piero,
Pitu, Carrillo, Guillem, Alexis i Jairo; entrant després: Layo,
Sergio, Pepe, Monti, Palau, Genis, Víctor Rivera i el porter
Alexis.

text i foto VICENT�FERRER

El CD Benicarló tanca la pretemporada amb una victòria davant el CF Sant Jordi

resposta sempre ha sigut comprensiva amb la nostra
situació, però no s’ha aportat mai cap solució”, han lamentat.
“Esperem, pel bé de la cultura popular de la nostra ciutat,
una solució tan immediata com siga possible i com hem dit
en tot aquest temps, ens posem a la disposició de qui faça
falta per trobar conjuntament una solució”.

LA HISTÒRIA DEL PELEGRINATGE DELS GEGANTS

El local de davant (on estava el TAPIS) va ser durant uns
quants anys el local on es guardaven, “no era gran cosa
però suficient ja que tenia llum, aigua, lavabos, i els gegants
cabien muntats... i si entrava massa pols sempre ho podíem
netejar, ja que teníem aigua”. Després van  ballar un temps
ja que “d'allí ens van enviar, sense previ avís, al Mercat
d'Abastos on està Protecció Civil, amb totes les bicicles i
motos que té la Policia Local allà dalt. El principal problema
d'aquell local era la llunyania, si havíem de baixar els
gegants al poble havia de ser amb vehicle, no hi havia més.
D'allí vam anar a la capella del Convent de Sant Francesc”.
El lloc tampoc va resultar idiòni ja que  “d'allí ens vam haver
de canviar perquè van caure pedres i no van fer mal als
gegants de miracle, llavors Tolo i Mar ja van quedar-se a
l'Ajuntament exposats de manera permanent, i la resta va
passar al local del carrer del Tossal de la Figuera on estem
actualment”. Tot això, recorden,  en el periòde 2008-2012.
“Pel camí hem perdut un armari que es va quedar al local del
TAPIS, ja que no ens va donar temps de recuperar-lo i va ser
llençat a les escombraries, amb papers, un equip de música
i l'antic vestit de Gori, entre d'altres coses”.

ve de la pàgina anterior



ESPORTS EL TEMA

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

allí que són igual d’importants”.
Els problemes es multipliquen
per a la colla quan, per
exemple, tornen  d’una sortida
llunyana un dissabte a les 12
de la nit. “és inadmissible
entrar a les fosques al local,
sent un risc per a nosaltres,
com també no tenir
subministrament d’aigua per a
reparar les figures quan ho
necessitem o quan es
necessita fer la neteja del local,
que ara és impossible de
realitzar”.

Aquesta situació, diuen,  ja
ha sigut comunicada en
repetides ocasions a la
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Benicarló, i
l’últim cop al mes de juny es
van adjuntar les imatges que
acompanyen este article. “La

ve de la pàgina
anterior

Si, ja ho sé. M'hauria de disculpar. La mama m'ha dit tot
allò que una mare pot dir al seu únic fill quan la seua
formalitat cau en entredit. No tinc excusa. Em vaig
comprometre amb el senyor director general d'aquesta
gran empresa del món editorial a escriure totes les
setmanes i la cosa ha començat malament per la meua
part. Ja li he dit que no passarà més. He fallat dues
setmanes seguides i això és una manca de formalitat que
no em puc permetre. No puc consentir que quede en
entredit la meua integritat professional, ja que això no és
bo per al dia que m'incorpore al món laboral. Perquè jo
encara soc un estudiant de solera. 

La setmana de festes va ser espectacular. Em vaig fer, com
sempre, l'amo de les penyes. Quan arribava al recinte, tothom
m'aclamava i em victorejava. Com no podia ser d'una altre
manera, la meua Margot es va instal·lar a casa a pensió
completa davant l'evident malestar de la mama. Però ella sap
que mentre que la Margot està a casa, el papa no la mareja
per les nits i pot anar-se'n a dormir enjornet. És per això que
no li fa gràcia, però tampoc no li molesta. La nostra entrada a
les penyes era triomfal nit rere nit. Encara no havíem travessat
la porta que venien una colla de jovenelos, agafaven a la
Margot entre tots, i la portaven a fer una volta d'honor. Ella no
parava de riure, mentre aquests espavilats no perdien punt i la
magrejaven tot allò que les seues mans els permetia. La ruta
era sempre la mateixa, de penya en penya, un parell de balls
a la barra i canvi de local. No cal dir que teníem la beguda de
bades. D'allò que passava a partir de les quatre de la
matinada, no en tinc notícies. Sempre tornava sòl a casa. La
Margot apareixia als voltants de les onze. Es veu que la xicota
és molt aficionada als bous i tots els matins anava a vore
l'entrada dels bous. Ara, si que he de dir una cosa, aquesta

xicota té una gran capacitat d'autofinançament. No ens ha
demanat res en tota la setmana, es veu que va trobar feina a
un bar servint esmorzars.

Acabades les festes, ens en vam anar cap a Barna. Tenia
els exàmens de setembre, així que la setmana passada vaig
estar estudiant com un professional, patint tota la calor de
l'asfalt de la gran ciutat i amb el papa fent compte de la Margot.
Ella va tornar a casa seua i el papa no apareixia pel nostre pis.
Mentre, la mama era feliç al poble. Quan dilluns al matí vam
marxar tots tres, en tancar-se la porta, vam sentir amb una
claredat fora de tot dubte un contundent "Ja era hora". El papa
i jo ens vam mirar mentre la Margot s'amagava una bossa
entre els generosos pits. Ara mateix estic a punt d'acabar
l'últim examen. Com als més veterans ens deixen tindre
l'ordinador mentre fem l'examen, he decidit aprofitar el temps i
escriure aquesta petita crònica. Lo mestre ens ha donat dues
hores per a fer-lo, però jo he acabat en deu minuts, així que
m'he posat a escriure amb el consentiment del senyor
professor que, tot siga dit, és més jove que jo i el vaig tindre
de company de classe al llarg d'un curs. O siga, que hi ha
confiança. Lo papa ja m'ha dit que si torno a repetir, que no
passe res, que ell comprèn que els meus estudis són molt
difícils i valore el meu esforç.

Ara hauré d'escriure quatre coses de l'equip que ha
despertat la meua afició pel futbol i amb el que he sentit el que
és ser aficionat d'un equip. Aquest cap de setmana comença
la lliga. El primer partit el juguem a casa el diumenge contra el
mateix equip amb el que vam començar la temporada
passada, el San Pedro, del Grau de Castelló. Suposo que
també haurà fet un equip amb aspiracions, cosa fàcil per als
clubs dels voltants de Castelló, que es nodreixen dels infinits
equips que hi ha per la zona i poden fer una bona tria.
Nosaltres, seguint la línia marcada de confiar amb la gent del

poble i voltants.
L'hora de
començament és
una mica
intempestiva, les
set i mitja de la
tarde. Es veu que
hi ha alguns
jugadors que
treballen i així
podran estar tots
els disponibles. Hi
ha un parell de
s a n c i o n a t s ,
Jiménez i Alexis. La
resta, a disposició
de l'entrenador. La
propera setmana
tindran una
extensa informació
al respecte. 
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COMENÇA LA LLIGA



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

La colla de Gegants i Cabuts de Benicarló ha
denunciat l’estat en el que es troba el local cedit pel
consistori per a guardar les figures de la Colla. Després
de 25 anys voltant per molts dels locals de la ciutat, ara
mateix es situen a un magatzem del carrer Tossal de la
Figuera, on havia d’anar un dispensari mèdic, que no
reuneix les més mínimes condicions de salubritat.

“Aquest local no té ni llum, ni aigua, ni les condicions
suficients per a no acumular diàriament un dit de pols, i
d’aquesta manera s’afavoreix que les figures es deterioren
amb més rapidesa, i que, per tant, necessiten un
manteniment més seguit del que haurien de tenir, fet que
provoca, a més, una despesa econòmica extra. I també, per
culpa d’unes goteres es produïren danys als braços dels
gegants Tossa i Puig. Danys que hem hagut de reparar amb
els diners de la Colla, quan no érem responsables d’aquest
fet”. El local, diuen,  “té mancances que ja hem comentat
anteriorment com la falta de llum i aigua, però no hem parlat
de les portes. Reixes amb forats i sense cap tipus de
protecció per on accedeix la pols i deixalles que deixa gent
que passa pel carrer, mostra d’incivisme per part d’algunes
persones de la nostra ciutat”.

Aquest local no és utilitzat per la Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló només, ja que és compartit amb una
altra entitat de la població. “No sabem exactament com, però
ens han desaparegut begudes sobrants de les Trobades que
després és reutilitzaven per hidratar-se durant les cercaviles
de les Festes, que tots sabem que són molt caloroses.
També ha desaparegut material, i això són pèrdues que mai
recuperarem, i el compartir local, vulguem o no, provoca
desconfiança després d’aquests fets descrits anteriorment”.
A més, el local sembla un magatzem de joguines i mobles
vells.  “Una de les portes està tapada per matalassos i
mobles, i tot això amb una reixa descoberta que qualsevol
podria tirar una cigarreta, o un petard durant les falles, i fer-
se un incendi que no només faria mal al local, sinó que
podria arribar als pisos del damunt i els locals contigus”.

DEMANEN UNA MILLORA EN LA SITUACIÓ

Des de la Colla de Gegants i Cabuts han demanat “tal i
com portem fent-ho saber a l'Ajuntament des de fa més
d’any i mig, una millora d’aquesta situació, bé siga adequant
el local o buscant-ne un de millor”. En el local, han recordat,
deixen gegants, cabuts, material de valor incalculable,
patrimoni de Benicarló i per tant és patrimoni de tots els
benicarlandos, “que cal tenir molta cura del mateix, una cura
que ara mateix no es té per l’estat del local on estem. Tots
els xiquets de Benicarló aprecien a Gori, és la figura més
carismàtica que té la Colla i no voldríem que es perda per no
tenir un lloc on es conserve de la millor manera possible, i tot
això ho fem extensiu als demés gegants i cabuts que estan
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GEGANTS I CABUTS PELEGRINS

L'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha oferit, durant
la festa del mar, dues jornades de promoció dels esports
nàutics. Enguany les jornades han inclòs com a novetat
l’snorkel o busseig arran d'aigua, si bé també oferiran
altres activitats habituals com el paddle surf, la vela de
creuer i la vela lleugera. 

Les sessions van tenir lloc el dilluns 1 i el dimarts 2 de
setembre a la platja Sud de Peníscola. Aquestes activitats
responen a l'objectiu marcat des de l'Estació Nàutica de
consolidar les localitats de Benicarló i Peníscola com a
destinació nàutica. 

En tots els casos, les sessions han estat dirigides
especialment a aquelles persones que vulguen iniciar-se en
les activitats nàutiques. Les classes van incloure una breu
explicació teòrica sobre tot el relatiu a la seguretat i el
material, mentre que la segona part es va centrar en els
aspectes pràctics. 

Enguany, l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola ha apostat
per incloure en el ventall d'activitats l’snorkel, un esport pel
qual cada vegada s'interessa més gent on els punts de de
pràctica més recurrents són la Serra d'Irta i les Columbretes.
La pràctica de l’snorkel permet observar la fauna i flora que

habita en les zones més superficials del litoral. Els usuaris que
decidisquen practicar snorkel dilluns que ve i dimarts seran
traslladats amb llanxa fins a la Serra d'Irta on duran a terme
aquesta activitat. 

En el cas de l'esport de moda aquest estiu en les aigües de
Benicarló i Peníscola, el paddle surf, l'objectiu és que els
participants puguen aprendre a mantenir l'equilibri damunt de
la taula, i a remar en les posicions de genolls i dempeus, a
més de realitzar girs. 
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Es celebren unes jornades d’snorkel dins la promoció d’esports nàutics

Nube Volante II de Marina
Benicarló va ser l'embarcació
que es va emportar la victòria
en el grup A amb 3 punts, en la
regata Trofeu Ciutat de
Benicarló celebrada en passat
cap de setmana. Els
participants van navegar per
aigües de Benicarló, Peníscola
i Alcossebre. 

La tripulació de Nube Volante
II va ser la que va aconseguir
arribar a la meta en el menor
temps possible. A aquesta
embarcació li va seguir molt de
prop la nau Hepta; la Xe què
cafè, amb 6 punts, va aconseguir
la tercera posició del grup A;
mentre que Dragona es va
quedar amb la quarta posició
amb 8 punts. 

Pel que fa al grup B, l'Anaïs
va aconseguir la primera posició amb 2 punts; seguida de
l'embarcació Clubdemar del Náutico Zaragoza, amb 5 punts;
la tercera posició va ser per a la tripulació Karmiña amb 7
punts; seguida de l'Aguamarina amb 8 punts, Sacabuche amb

9 i finalment Yadoi amb 12. 
Els guanyadors rebran els seus premis en la presentació

de la regata Mandarina’s Cup ciutat de Peníscola que tindrà
lloc divendres que ve a la nit.

text i foto VICENT�FERRER

Vela: Nube volante II i Anaïs s’adjudicaren el Trofeu Ciutat de Benicarló
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Tal com indicava Levante de Castellón, en l'edició del
passat diumenge, i després dels casos d'allotjaments
il·legals donats per diversos punts de l'Estat, agents de la
Policia Autonòmica, han realitzat diverses inspeccions en
les localitats de Benicarló, Benicàssim i Peníscola, per ser
els tres municipis més turístics de la província de
Castelló. Fins al moment es no coneix el nombre de
sancions, doncs les dades no es podran conèixer fins a
final d'aquest mes de setembre, després de l'inici
d'aquesta campanya al juliol. 

Des del Conselleria s'ha indicat que els agents es personen
en l'immoble i requereixen al propietari que s'identifique i, a
continuació, es comprova, en el mateix lloc, si l'ús de
l'habitatge és turístic i si figura com a tal en el registre
d'apartaments turístics. L'arrendatari d'aquest tipus
d'habitatges està regulat pel Decret 29/2009, en el qual
s'estableixen els requisits perquè un immoble puga destinar-
se al lloguer turístic. Aquests són que l'habitatge es pose a la
disposició dels turistes en condicions adequades de

conservació, neteja i prestació de serveis des del dia fixat per
a la seua ocupació, amb subministraments i instal·lacions en
funcionament, així com d'un sistema contra incendis. 

A més s'exigeix que els allotjaments que cedisquen
estiguen en perfecte estat a habitabilitat, amb concordança
amb la seua categoria (estàndard, si no va haver-hi
comunicació) i amb la descripció feta, si escau, a
l'administració turística. Independentment de la seua
comunicació o no a l'administració, els titulars d'aquests
habitatges no podran exigir com a dipòsit als usuaris més de
250 euros, llevat que acorden el contrari. Tot açò es deurà
comunicar a la Conselleria de Turisme des d'on s'expedeix el
certificat que avala que tot està correcte. En el cas que el
propietari o empresa explotadora no complisca amb aquests
requisits, els fets constituiran una infracció molt greu per
l'exercici d'una activitat turística, sense haver comunicat el seu
inici conforme a la normativa turística, i podria ser sancionat
amb una multa de fins a 90.000 euros, tal com especifiquen
des de la Generalitat Valenciana. Aquesta campanya també es
duu a terme en altres destinacions turístiques del litoral de la
Comunitat Valenciana, com València, Gandía, Benidorm,
Torrevella, Alacant, Cullera i Denia. 

Conselleria de Turisme inspecciona els allotjaments turístics
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