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La Cooperativa de Benicarló ha participat amb stand propi,
en la sisena edició de la Fira Fruit Attraction, que s'ha celebrat
a Madrid del 15 al 17 d'octubre, donant a conèixer els
productes més importants dels seus socis, com els cítrics i el
meló d'Alger, la carxofa amb Denominació d'Origen, la seua
àmplia gamma d'enciams, així com la coliflor i la col, entre uns
altres. Aquests productes estan avalats per certificats de
qualitat de la importància de Globalgap, IFS Food o BRC.
Durant els tres dies 800 empreses han oferit els seus
productes als professionals del sector. Tal com ha ressaltat el
director de Benihort, Guillermo Edo, “Fruit Attraction és una
potent eina comercial i de negocis que ha aconseguit un
progressiu posicionament i que contribueix a la nostra
expansió internacional”. 

Tot el sector de la carxofa ha protegit el naixement de
l'Associació 'Carxofa d'Espanya', que té davant si el repte
d'incrementar el seu consum i detenir la caiguda de producció
registrada en les últimes dècades. L'objectiu a mitjà termini és
incrementar en dos quilos per habitant a l'any el consum de
carxofa en el país a través d'iniciatives de promoció, segons
explica Proexport en un comunicat. La Junta Directiva triada
en l'Assemblea Constitutiva, celebrada aquest dimecres en
Fruit Attraction, impulsarà la incorporació de tots els sectors
implicats (producció, indústria i comerç) en una entitat
dedicada a "fer més fàcil i atractiu el consum de carxofa", ha
explicat Fernando P. Gómez de Proexport. Benihort i la DO de
Benicarlo, així com els representants de la IGP de Navarra han
traslladat el seu interès a formar part de la iniciativa, que ha
estat impulsada per Proexport i l'Associació Carxofa de la
Vega Baixa. També José García, president de la Federació
Nacional de Fabricants de Transformats Vegetals (Fenaval) ha
mostrat el seu suport a l'Associació. Amb tot això, més d'un

centenar de persones han confirmat amb la seua presència en
l'Assemblea el suport a la iniciativa de promoció. També José
García, president de la Federació Nacional de Fabricants de
Transformats Vegetals (Fenaval) ha mostrat el seu suport a
l'Associació. Amb tot això, més d'un centenar de persones han
confirmat amb la seua presència en l'Assemblea el suport a la
iniciativa de promoció. La producció de carxofa ha disminuït de
forma progressiva i sostinguda al llarg dels últims 20 anys. Així
la producció total de carxofa en 2008 (226.281 t) és
sensiblement inferior a la de 1990 (427.900 t). En 2012, la
caiguda ha seguit manifestant-se fins a les 195.202 tones,
afigen les mateixes fonts.

Malgrat tot, Espanya, és el segon productor de carxofa de
la UE per darrere d'Itàlia. Gran part de la producció nacional es
comercialitza en el nostre país, ja que poc més de 12.000
tones de carxofa en fresc van ser exportades en 2012 a la
resta de la UE. Segons el MAGRAMA, el 60% de la producció
es dirigeix a la indústria i el 40% restant per al consum en
fresc. Antonio Galindo de Soltir ha estat triat president de la
Junta Directiva. Al costat d'ell impulsaran l'associació, Pedro
Herrera, de Conserves El Raal, Margarita López de
l'Associació Carxofa de la Vega Baixa del Segura, Fernando P.
Gómez de Proexport, Joaquín Ortuño de SAT Olé, Enrique
Castel-Ruiz de Fruites Castel-Ruiz de Tudela i José A.
Guerrero de Hortoventas. Al costat d'ells representants de la
DO Carxofa de Benicarlo i IGP de Navarra, així com de
Fenaval, poden incorporar-se pròximament a aquesta
iniciativa. "Serà per a mi un honor impulsar el naixement
d'aquesta Associació i espere que aquest treball servisca
perquè siguem més dins d'un any perquè els productors ens
neguem a deixar abandonat aquest producte", ha afirmat el
president Antonio Galindo. Per la seua banda, el vicepresident
Pedro Herrera a animat a tots a "passar a l'acció i treballar pel
futur del sector, que falta ens fa".

text i foto NATÀLIA�SANZ

FRUIT ATTRACTION, ON NAIX L’ASSOCIACIÓ DE LA CARXOFA
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Polèmica a Benicarló per l'execució d'un PAI que porta
deu any desenvolupant-se. Ara, amb el 95% executat, ha
saltat la veu d'alarma perquè el consistori caducarà la
pròxima setmana la condició d’urbanitzador i es farà càrrec
de la finalització dels treballs. Les preguntes ixen de la
banqueta del grup municipal socialista, que ha denunciat
l'existència d'informes “tècnics que recomanen tornar a fer
tota l'obra perquè les conduccions d'aigües i les de cablejat
no compleixen amb les normatives vigents”. Pepe Sanchez,
portaveu dels socialistes, va explicar que el retard en
l'execució de la urbanització de la unitat d'actuació número
19 de Benicarló ha deixat fora de la legislació l'estesa
elèctrica, de telecomunicacions i d'aigües pluvials i residuals
instal·lada en el sector. La pastilla es troba en el centre de la
població i allotja un aparcament subterrani de cent vint
places realitzat amb fons del Pla Confiança, que va suposar
una inversió de 1.400.000 euros. Damunt d'ell, la plaça de
Mossèn Tomás i al voltant, diversos carrers “oberts al trànsit
de forma irregular perquè ni estan acabats, ni han estat
recepcionats pel consistori”, va denunciar Sánchez. Per als

socialistes la culpa és dels populars que “per acció o per
omissió han deixat que aqueixes coses passaren”. 

LLARGS I EMBOLICATS TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els fets, segons va relatar, arranquen a l'octubre de 2004
amb l'aprovació del projecte d'urbanització. Al juliol de 2005
es va donar llum verda al projecte de reparcel·lació. Quatre
anys més tard l'ajuntament va acordar prorrogar el termini
d'execució fins el maig de 2009. Curiosament, tres mesos
abans que acabara aqueix termini van començar les obres i
es va fer el replanteig. Aqueix mateix any, al novembre, es va
informar al consistori que “algunes de les obres es trobaven
acabades i en fase d'execució parcial els treballs de
pavimentació de voreres i calçades, faltant per instal·lar
elements de l'enllumenat públic i altres d'ofici de paleta,
jardineria i equipament”, segons resen els informes
custodiats en l'expedient i que Sánchez va donar a conèixer. 

Mesos més tard, l’urbanitzador va advertir a l'ajuntament
de les condicions imposades per Iberdrola, que obligava a la
signatura d'un conveni per a subministrar la llum al sector

text REDACCIÓ

Sobrecost al PAI de l’UA19 amb informes tècnics contraris
(Plaça Mossèn Tomàs, C/ Mendez Núñez, Poliesportiu i col·legi de la Consolació)

Es va celebrar en el restaurant El Cortijo de Benicarló
el sopar de lliurament del Premis del Circuit Catval 2014.
La triumfadora de la nit va ser l'Escola del Club de Tennis
de Benicarló en aconseguir pràcticament totes les
primeres places de totes les categories que es jugaven. 

Destacar els primers llocs de Joel Anglés en prebenjamí,
Gerard Guimerá en aleví, Diego Sanchez en cadet i el monitor
Antonio Mata en absolut. A més dels 31 alumnes en el top10 i
17 en el top5

Premiats:
Aleví A: 1 Joel Anglés, 4 Gerard Abad, 6 Nacho Crespo, 8

Toni Grau i 9 Pere Geensen.
Benjamí: 3 Xavi Calduch, 5 Ausias Domenech, 7 Bernad

Ferrer, 8 Kiko Mateo i 9 Josep Salom.
Aleví B: 1 Gerard Guimerá, 7 Uriel Domenech.
Infantil M: 2 Jarmo Pérez, 3 Gerard Guimerá, 6 Víctor

Segarra  9 Pablo Masip.

Infantil F: 2 Iratxe Serrat, 3 Marta Aicart.
Cadet M: 1 Diego Sanchez, 2 Albert Alberich, 3 Carlos

Calduch, 6 Adrián Comes, 8 Carlos Gil i 10 Samuel Giner.
Cadet F: 2 Carla Folch i 3 Júlia Pérez.
Absolut: 1 Antonio Mata, 2 Alex Barreda, 3 Ricky Pérez, 4

Diego Sanchez i 9 Roger Alberto.

text i foto VICENT�FERRER

Lliurament de premis del circuit Catval als jugadors de l'Escola de Tennis Benicarló

L'Handbol Benicarló va aconseguir la seua primera victòria
a la pista de l'Almassora, dissabte passat, en imposar-se per
27-24. Després de dues eixides consecutives, el 25 a la

vesprada debutaren davant la seua afició contra el Betxí. Per
la seua banda el sènior femení va tornar a perdre, aquesta
vegada en la pista del CH Riola per un contundent 27-8, i el
dissabte tornarà a jugar fora, a Sueca, davant un altre equip
que encara no coneix la victòria.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Handbol Benicarló en les seues eixides a Almassora i Riola
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amb un cost addicional que segons l’urbanitzador “no podia
assumir”, pel que va demanar al consistori la seua
implicació. L'ajuntament va renunciar a prestar-li ajuda
considerant que era ell qui havia d'assumir tots els costos. 

Aquesta situació va provocar que el conflicte s'enquistara
fins a juny de 2011, quan un informe de l'arquitecte va
revelar que les obres es trobaven “únicament pendents de
fer el conveni de les instal·lacions elèctriques i realitzar
l'alimentació exterior de l'àmbit”. Les noves circumstàncies
van fer que el consistori sol·licitara un modificat del projecte
a l’urbanitzador, encara que el document va ser rebutjat per
l'administració per incloure obres ja realitzades, com és el
cas de la plaça Mossèn Tomás, atés que aqueixa obra
l'havia sufragat el Consell i el urbanitzador no havia variat
pressupost. La sorpresa arribava també amb l'informe del
tècnic municipal de mediambient, que denunciava greus
deficiències d'execució perquè no s'ajusten al projecte
aprovat i per les quals el consistori no hauria d'acceptar ni
recepcionar les obres. En el seu escrit “recomana la
substitució en la seua totalitat dels elements hidràulics
d'evacuació i drenatge, inclosos els trams de col·lectors,
escomeses, pous i claveguerams, així com al retirada dels
elements hidràulics instal·lats i la reposició dels paviments”,
va revelar Sánchez mostrant l'informe. 

DENÚNCIA SOCIALISTA 

“Ens trobem davant una situació molt greu. Ara
l'Ajuntament de Benicarló assumirà per gestió directa l'obra,
però serà el consistori qui pague les conduccions?”, va
preguntar el portaveu socialista. I és que Sánchez va revelar
que les noves reglamentacions han provocat una pluja

d’al·legacions per part dels propietaris del sector, que
denuncien que és responsabilitat de l'empresa, i no dels
propietaris, l'incompliment de terminis que comportarà un
cost addicional a l'hora d'alçar les rases per a entubar les
estesa elèctrica. De la mateixa manera, els veïns recorden
que ells van pagar amb les quotes d'urbanització el que els
corresponia de les obres realitzades per l'administració, com
la plaça Mossèn Tomás, per la qual cosa se’ls hauria de
bonificar aqueixa inversió. 

CONTESTA EL REGIDOR D'URBANISME 

L'edil d'Urbanisme, Pedro López, va reconèixer
l'existència d'aqueixos informes negatius per part dels
tècnics municipals, però va recordar que en una reunió a les
oficines d'Iberdrola de Castelló, “ens va dir que intentaria ser
el més lax possible a la recepció de les obres, sense
necessitat d'alçar els carrers”. Pel que fa a les deficiències
en el traçat d'aigües pluvials i residuals, López va indicar que
“si les coses no estan bé fetes no és culpa de l'ajuntament.
Hi ha una gestió indirecta amb una direcció facultativa que
ha de fer modificacions que s'han de plasmar en un projecte”
que en el seu moment cal lliurar al consistori. De moment
“iniciem el tràmit de caducitat del programa. No podem
demanar més coses. S'han demanat informes a diferents
estaments i quan tinguem la resolució, serà el moment de fer
les actuacions: prendre per gestió directa, aplicació de l'aval
i rebaixar tot el que s'haja de rebaixar per llei als veïns”. Així,
va tranquil·litzar als propietaris assegurant que “el PAI té
moltes garanties perquè hi ha molta gent treballant i vigilant
el procés perquè els veïns no hàgen de pagar més del que
els correspon. Si actuem de llei, en una plaça que assumeix
la generalitat, s'haurà de descomptar del programa, són
fabes contades. No les ha de pagar el veí”. El programa en
aquests moments està al 95% de l'execució, però el
urbanitzador no ho pot acabar per diferents circumstàncies.

ve de la pàgina anterior

Des que un dia el papa em va dir que a Onda la claven
fonda, aquest poble sempre m'ha fet molt de respecte. Si,
perquè malgrat que soc un home fet i dret, he de reconèixer
que soc molt temoric i qualsevol cosa em posa els pèls de
punta i els nervis a flor de pell. Em passo els dies esglaiat, i la
cosa es posa pitjor quan arriba aquesta gran festa tan nostra
com és el galwin. Ja li he dit al senyor director gerent
d'aquesta gran i generosa empresa que jo la setmana que ve
no sortiré de casa, perquè eixe dissabte hi ha muntada una
gran festa al hall de la facul i els esperits m'han dit que si no
vaig penaré tota l'eternitat. Si, han llegit bé, benvolguts lectors,
no penso sortir de casa, però he d'anar a la festa. El que passa
és que, si no vaig, al següent dia de classe, he de donar
explicacions a tothom del motiu de la meua absència i això,
després de vint-i-quatre anys, ja comença a resultar-me pesat.
Així és que hauré d'anar amb tot el dolor del meu cor, a
passar-m'ho malament. A més a més la Margot diu que ella no
s'ho perd, perquè és un dels dies que més profit li trau als seus
encants i que jo puc fer el que vulga. Davant aquesta
arguments tan contundents, no em queda una altra opció que
disfressar-me de mort vivent i fer cap a la festa. La Margot diu
que ella pagarà els taxis. També m'ha demanat de fer una
visita al lloc on es celebra la festa per tal de situar-se i fer-se
càrrec de la situació. 

Mentre començo un tractament de xoc per tal d'evitar el
pànic a la situació, els diré, distingits i comprensius lectors,
que degut al fet de que al poble esmentat la fiquen fins als
garrons, no vaig gosar emprendre un arriscat viatge a Onda.
Jo vaig notar que el papa feia una ganyota i diràs que se'n fotia
de les meues intencions. "Va, home" -em va dir- "farem una
paradeta abans d'arribar, passant per Vila-real, a vore si el
morrut ha fet molt de mal al nostre hortet de palmeres". Els
lectors avançats hauran pogut llegir entre línies les perverses
intencions del papa, parlant en llenguatge críptic per tal que la

mama no se n'assabente. Però no em va convèncer. A més a
més, dissabte, havia posat el forrellat a una coneguda sala de
festes de Peníscola i em trobava una mica perjudicat. A més a
més, la mama em va dir que hauria de descansar, que estic a
la flor de la meua vida i que no he de fer cas al papa, que de
vegades li comencen a patinar una mica les neurones que,
segons ella, li han canviat de casa i se n'han anat a viure a la
bossa escrotal.

Bé, com anava dient, no vaig anar a presenciar el partit in
situ. No podia. Com havia d'anar? Hi ha coses que estan per
damunt d'unes altres. Però m'he informat i estic en condicions
d'oferir una informació objectiva i veraç.

Jugàvem a casa del primer classificat, cosa que no
augurava res de positiu. A més a més, l'equip es presentava
amb moltes baixes, totes elles cobertes amb jugadors de
l'equip juvenil. Hi ha un equip al costat del nostre que no té cap
jugador titular que siga del poble. I no només em refereixo a
Sant Jordi. Em diu el papa que s'han gastat un munt de milions
-ell quan parla de milions parla de pessetes- i que han tirat la
casa per la finestra. Perquè això que està fent el nostre
Benicarló té molt de mèrit, perquè l'objectiu és salvar la
categoria I no n'hi ha d'altre. Els nostres van plantar cara a un
dels equips amb aspiracions que hi ha a la categoria, que fins
i tot té un jugador que porta el nom de Pumuki, amb la qual
cosa està tot dit. Qui pot guanyar a un equip al qual juga
Pumuki?. Tot i que ells van marcar al començament del partit,
els nostres van tenir ocasions d'empatar el partit, però els del
poble de Mossèn Canelles van fer valer la seua veterania i es
van dedicar a adormir el partit. Amb un cop de sort van marcar
el segon gol i allò va ser massa per als nostres, que ja es van
vore incapaços de remuntar el partit. Això si, amb tres juvenils
al camp. Segurament no hi ha en tota la categoria, cap equip
més que ho puga dir.

Ara diumenge rebem un altre dels eterns candidats a fer la
promoció per a pujar a tercera, l'Almassora. Vindran a guanyar
pensant que som un equip fàcil. Allà ells. 

text VICENT T.�PERIS

PREVISIBLE
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LOCAL ESPORTS

Dissabte passat 18
d'octubre es va disputar, en el
local del Club d'Escacs
Benicarló, la primera ronda
del Campionat Comarcal
Individual 2014. La primera
ronda, que sol ser una jornada
de tràmit a causa de l'habitual
diferència entre el nivell dels
contrincants, va oferir no
obstant açò, interessants
partides. Sens dubte la millor,
va ser la disputada en el
primer tauler entre els dos
vinarocenses Ramón Segura i
Sergio Serrano, una partida
en la qual Ramón gaudia d'un
peó de més en un incòmode
final de cavalls, on no va
poder trencar la muralla ben
organitzada de Sergio, i va
haver de conformar-se amb
unes taules després de quatre
hores de joc.

text i foto VICENT�FERRER

Escacs: Va començar a Benicarló el Campionat Comarcal Individual 2014

Marta Escudero, secretària local de Compromís
Benicarló, ha manifestat la seua sorpresa després de
conèixer pel BOE que una de les empreses constructores
del CEIP Ángel Esteban ha demanat acta de declaració de
concurs Voluntari Ordinari de creditors. Segons ha
publicat el butlletí, la mercantil Postigo Obras y Servicios,
S. A., ha presentat davant el Jutjat del Mercantil núm. 3 de
València la documentació per a dur avant l'expedient.

“El passat mes juny van començar les obres del nou centre
escolar molt necessari tant per als xiquets que duen anys en
barracons com per a tot Benicarló. El projecte de construcció
va ser adjudicat, com es reflexa al web municipal,  a la UTE
Vaseco-Postigo Obres i Serveis, SA i ara ens assabentem que
una de les empreses integrants ha presentat concurs de
creditors”, ha manifestat la portaveu local. “A Compromís ens
haguera agradat que fora l'alcalde de Benicarló qui ens
informara d'aquesta circumstància que tant pot afectar a la
comunitat educativa de Benicarló. De nou ens trobem amb
l’opacitat de l’Ajuntament”. És per això que Escudero ha exigit
al Partit Popular que “ens informe sobre com va a afectar açò
a les obres del nou centre educatiu, que han d'estar acabades
en el mes de desembre”.

A més, la secretària local de Compromís, ha preguntat “si
ja hi ha administrador judicial en aquest procés, si l'ajuntament
ha parlat amb ell i si el consistori es personarà en el concurs,
ja que és part implicada en ell per les possibles
conseqüències que tindria el procés”. Escudero ha recordat
que fa més de set anys que Benicarló reclama la construcció
d'un nou col·legi. “Els xiquets han estat i estan en barracons
que no reuneixen les condicions necessàries per a impartir les
classes. Cada vegada que hi ha pluges fortes, com el passat
mes de setembre, cal desallotjar les aules perquè s'inunden.
A més, l'escàs espai impedeix la correcta realització del
currículum escolar ja que hi ha classes que s'imparteixen en
aules que no són les adequades i altres assignatures han vist
retallades les seues activitats per falta d'espai”, ha denunciat.

A més, segons Escudero: “temem un retard en les obres de
finalització del nou col·legi ara que per fi s'han iniciat. Per això
no anem a deixar de costat aquest tema i treballarem per a
aconseguir que els alumnes de l'Ángel Esteban tinguen per fi
un espai adequat per a rebre la seua formació de forma
adient”.

Per la seua part, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
es va mostrar confiat que els treballs de construcció del CEIP
Ángel Esteban no es vegen afectats pel concurs de creditors
que ha presentat una de les empreses encarregades de
l'execució del projecte. Domingo va assegurar que l'equip de
govern ha mantingut diverses converses amb conselleria per
aquest tema durant les últimes setmanes, des que es va
conèixer la notícia publicada pel BOE. L'alcalde va recordar
que a l'haver-se adjudicat les obres a una unió temporal
d'empreses, l'altra empresa integrant es responsabilitza al
100% dels treballs. “Tindrà els seus motius, i és un més dels
múltiples casos que es donen per la situació difícil que estem
passant, però l'altra mercantil s'ha de fer solidària al 100%, per
això se li crida UTE”, va explicar l’alcalde. Així, va assegurar
que “mantenim un contacte constant amb conselleria i anem a
esperar que aquesta situació es resolga el més ràpidament i
que les obres del col·legi seguisquen avançant tal com estava
previst”. L'alcalde de Benicarló va sostenir que el problema
“s'està resolent” i va assegurar que no només s'ha treballat en
la línia que l'altra empresa es faça càrrec al 100%, sinó que
fins i tot “s'ha parlat amb altres constructores perquè des de la
pròpia UTE es faça una cessió de contracte a altra empresa,
pel que en uns dies s'haurà resolt el tema”. D'altra banda,
Marcelino Domingo va lamentar que se'ls acuse d'opacitat i
poca transparència en la informació, ja que a principis de
setmana es van reunir amb l’Ampa del col·legi Ángel Esteban
“per a explicar-los la situació i ho van entendre perfectament”.

text NATÀLIA�SANZ

LES OBRES DE L’ÀNGEL ESTEBAN, ATURADES

Diumenge 19 es va disputar la segona prova de la
Challenge de Ciclocròs de la Comunitat Valenciana a la
ciutat de Vinaròs. En la mateixa van participar corredors
benicarlandos del Club Ciclista Deportes Balaguer i Mar
López del Castillo de Onda. 

José Julián Balaguer es va imposar en màster 50 i es va
posar líder de la Challenge, però el club va sumar dos podis
més amb Mar Lopez 2a junior i Isabel Balaguer 3a cadet, a
més de diversos alumnes de l'escola de ciclisme que es van
batre com jabatos amb els especialistes. 

La prova es va disputar sobre circuit molt dur en la part de
la platja, tant per anar amb bici com quan calia córrer a peu
per l'arena, i una altra part més tècnica.

Classificacions:

José Julián Balaguer, 1r màster 50 y líder
Mar Lopez, 2a júnior
Isabel Balaguer, 3a cadet
Izan Monroig, 9é aleví
Hugo Beser, 11é aleví

Judit Mulet, 14a aleví 

text i foto VICENT�FERRER

Ciclisme: Balaguer s'imposa en la segona prova de ciclocròs 
i passa a liderar la Challenge de la Comunitat Valenciana
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ESPORTS LOCAL

No va poder puntuar el juvenil A de el Benicarló Base Futbol
al Municipal La Pelosa davant l'Atlético Moncadense, perdent
per 2-1. El partit va resultar igualat, però els valencians van

saber aprofitar millor les seues oportunitats de gol. Va obrir el
marcador Belenguer als 38 minuts i amb 1-0 es va arribar al
descans. En la segona meitat els intents benicarlandos van
ser estèrils i a 14 minuts del final Andrés aconseguia el segon
gol. Deu minuts més tard Roca va marcar el gol benicarlando.

text i foto VICENT�FERRER

Derrota per la mínima del Juvenil A de el Benicarló Base Futbol 
al camp de l'Atlético Moncadense

Aquest cap de setmana s'han
reunit a Benicarló tots els membres
de la Comissió de seguiment sobre
Economia, Infraestructures i
Indústria, del projecte
#JuntsSenseFronteres engegat el
passat mes del setembre pels lideres
provincials del PP de Castelló i
Tarragona. El portaveu de la
Comissió d'Economia, Juan Manuel
Urquizu, ha valorat positivament “la
visió del sector del moble per a trobar
oportunitats on uns altres tan sols
veuen barreres”. “En Espanya abans
de la crisi la grandària mitja de les
empreses del sector no arribava a 10 treballadors, en les
províncies de Castelló i Tarragona era de 40 treballadors. La
raó no radica no només en l'encert d'una estratègia
empresarial, sinó en una tupida xarxa interconnectada, que
com no pot ser d'altra manera, passava per sobre de les
divisions provincials. La geografia per a nosaltres sempre ha
estat un eix al voltant del com flueix una dinàmica xarxa
d'intercanvis”, ha indicat Urquizu. “Altre factor important per a
la indústria del moble és el fort dinamisme del mercat de
treball, sempre s'ha vist com normal que les millors empreses
recluten als millors treballadors, sense mirar si eren o residien
en tal o com localitat. Aqueixa mobilitat laboral va aconseguir
espargir i disseminar les bones pràctiques que van fer créixer
el sector”. “Els eixos N-340, N-232 i la via de Vinaròs a Tortosa
han ajudat no només a vertebrar el territori sinó que han estat

utilitzades indistintament per empreses de l'un i l'altre costat
per a realitzar les seues expedicions. El moble de xapa de
Tarragona sempre ha tingut molt bona acollida a València, així
com el de Castelló a Tarragona” ha conclòs. Cal destacar que
#JuntsSenseFronteres es va engegar el passat mes de
setembre per part del president provincial del Partit Popular de
Castelló, Javier Moliner, i el de Tarragona, Alejandro
Fernández, amb l'objectiu d'obrir línies de col·laboració
conjuntes que evidencien l'absurd que suposa les fronteres
entre Catalunya i la resta d'Espanya. Cal recordar a més que
la pròxima setmana diferents dirigents del Partit Popular de la
província de Castelló i de la de Tarragona, es reuniran a
l'Ampolla de Mar per a realitzar una Comissió de Seguiment
per a analitzar el nou reglament de Costes que afecta a les
dues províncies.

ELS POPULARS, AMB EL SECTOR DEL MOBLE

text  NATÀLIA�SANZ

El port esportiu Marina Benicarló va
acollir aquest cap de setmana un curs
específic de  l’ús de l’spinnaker
simètric i asimètric. Les sessions van
comptar amb classes teòriques i
lliçons pràctiques, per la qual cosa es
van utilitzar tres embarcacions de vela
de creuer. L’spinnaker o vela globus és
una vela especial en els vaixells de vela
esportius, que presenta una forma
simètrica. L'activitat s'emmarcava en el
quadre d'activitats anuals organitzades
per l'Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola a través de les seues
empreses associades. 

El curs es va portar a terme durant el dissabte i el diumenge
i va permetre als assistents dotar de les nocions bàsiques per
a utilitzar tots dos tipus de vela i les seues maniobres; com
l'hissat, arriat i la traslutxada.  L’spinnaker s'utilitza quan el

vent bufa de popa, o des d'arrere, es col·loca davant del
masteler, de manera que el vent entra a la vela i espenta
l'embarcació cap endadavant. Aquestes veles s'utilitzen
sobretot per a rumbs portants amb certes diferències entre els
angles a navegar.

text i foto VICENT�FERRER

Vela: Curs de l’ús específic de l’spinnaker durant el cap de setmana a Marina Benicarló

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Dos ferits és el balanç d'altres tants accidents de trànsit
ocorreguts en les carreteres castellonenques. Un ocorria a
Peníscola al col·lisionar un turisme contra una bicicleta, i l'altre
a Benicarló, a l'impactar un cotxe contra una motocicleta. El
primer dels sinistres es produïa a les 13.00 hores, en el
quilòmetre 5,100 de la CV-141, que és la carretera d'accés a
Peníscola. El cotxe, conduït per A.M.C., natural i veí de
Benicarló, col·lisionava contra el ciclista M.V.S., també de
Benicarló, el qual, a conseqüència de l'impacte resultava ferit
de caràcter lleu, sent traslladat amb una ambulància a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, on va rebre assistència,
encara que va eixir una hora després pel seu propi peu.

El segon dels accidents de trànsit va ocórrer en el
quilòmetre 1.044 de la carretera nacional 340, a les 14.45
hores, en el terme de Benicarló, quan un turisme, conduït per
I.J.L., de Burjassot (València), xocava contra una motocicleta,

conduïda per J.G.B., de Benicarló, qui després de la col·lisió
va quedar estés al terra amb ferides en una cama amb
pronòstic lleu. Una ambulància el va traslladar urgentment a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, onl va rebre assistència
sanitària. En ambdós accidentes la Guàrdia Civil de Trànsit va
realitzar els atestats.

CAU UNA BASTIDA

Una dona va haver de ser traslladada en una ambulància
fins al centre de salut de Benicarló després que un tauler d'una
bastida, instal·lat en una obra del passeig Ferreres Bretó de
Benicarló, li caiguera al damunt quan anava per la vorera.
L'afectada va patir lesions lleus en el cap, un braç i una cama,
segons van informar fonts municipals. La Policia Local es va
fer càrrec de les investigacions per a esbrinar el motiu del
despreniment d'aquesta taula en plena via pública,

D'altra banda, en el carrer d’Isaac Albéniz de Benicarló, un
vehicle va resultar amb danys de diverses consideració
després que el marc i el ventanal d'una casa caiguera també
al buit, sense que, en aquest cas, calguera lamentar ferits.
Igualment, els serveis municipals han obert una investigació
per esclarir-ho.

SUCCESSOS

text  NATÀLIA�SANZ
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LOCAL

Si vols coneixer com preparar un planter ecològic de
caputxina, a la secció “La Porta Verda” de la web
www.lacalamanda.com, es pot gaudir d’un nou video
explicatiu.

‘La Calamanda’ s’ha desplaçat fins l’espai de treball de
l’expert en agricultura i jardineria ecològiques i autor de
diferents títols vinculats a aquesta temàtica, Jesús Arnau, per
tal que ens explique de manera pràctica com podem preparar
planter d’una plata com la caputxina de manera ecològica, per
tal d’obtenir posteriorment mostres d’aquesta planta per a
trasplantar en espais concrets del jardí. Jesús ens ha explicat,
des de seu “laboratori” verd, quins són els passos que hem de
seguir en tot el procés, i quines són les propietats de la planta
en contacte en el món de l’horticultura. Així, plantar caputxina
en les proximitats de l’hort ens permet incloure a l’espai de
cultiu avantatges que són aprofitades per l’hort com les
essències que incorpora a l’ambient. La caputxina es una
planta bianual que es caracteritza pel seu cromatisme. Com

ha explicat Jesus, les seus flors de colors són comestibles i
poden complementar les nostres amanides. És una planta
herbàcia anual amb tiges ascendents d’un metre o més.
Aquesta flor va ser introduïda a Europa pels monjos jesuites al
segle XVI. 

“Càpsula verda” de Jesús Arnau
text  i foto REDACCIÓ / LACALAMANDA.COM

LOCAL

El pròxim 27 d'octubre es posaran a la venda les
entrades de  “El Fantasma de l'Opera”. Serà el principi de
la fi del llarg camí emprès fa un any per part la Banda de
Música “Ciutat de Benicarló”, la Coral Polifònica
Benicarlanda i el Ballet Lupe. 

Va ser Pablo Anglés, director de la banda, qui va cridar a
David Rubiera, el seu homòleg en la coral, per a proposar-li el
muntatge. El punt de partida va començar mobilitzant a les
dues entitats, a les quals prompte es va sumar el ballet. En
total, més de dues-centes persones implicades de forma
directa en la realització d'aquest muntatge, que quedarà reduït
per la falta d'espai de l'Auditori Municipal Pedro Mercader.
Així, Pablo Anglés va comentar que sols podrà actuar “la
meitat de la banda, uns 50 músics per cada funció”. També
Lupe ha hagut de reduir la presència de ballarines en
l'escenari, que haurà de ser ampliat per a l'ocasió per a acollir
les evolucions de les 12 ballarines. La coral per la seua banda
pujarà a l'escenari a “80 cantants, entre la polifònica i la Kylix,
als quals se sumaran els deu solistes que interpreten els
papers principals del musical”, va indicar David Rubiera,
director de la coral. Erick el fantasma, Christine, el Vescomte
Raoul de Chagny, la cosina donna Carlotta, Madame
Giry…nomens popularitzats pel musical i que ara
interpretaran cantants locals. 

Malgrat la reducció de l'espai, les tres entitats confien que
l'espectacularitat del muntatge i la professionalitat dels
participants sorprenguen al públic. Per a l'estrena, el muntatge
es representarà tres vegades: els dies 14 i 15 de novembre a
les 22 hores i el dia 16 a les 19h. Els organitzadors van
destacar que “és un dels musicals més representat de la
història i en aquest cas presentem una versió adaptada de la
pel·lícula, feta íntegrament per benicarlandos”. Decorats,
vestuari i adaptació estan sent realitzats per coralistes, que
treballen a fons perquè tot estiga llest el dia de la
representació. 

No és la primera vegada que les tres entitats treballen braç
a braç. Cal recordar el “Sons de cinema”, que van oferir
recentment. Ara, “El Fantasma de l'Opera” arriba per a
delectar al públic amb motiu de la celebració de Santa Cecilia,
patrona dels músics. Com és tradicional, la Coral i la Banda
commemoraran la festivitat de forma conjunta, en aquest cas
al costat del Ballet Lupe. Les entrades es posaran a la venda
a partir del 27 d'octubre en el Centre òptic Eva Marín i en el
local de la Banda de música al preu de 10 euros. El fantasma
de l'òpera és una novel·la de Gastón Leroux inspirada en la
també novel·la Trilby de George du Maurier, que havia estat
publicada per lliuraments en la Harper's Magazine en 1894 i
després en forma de llibre en 1895. El fantasma de l'òpera ha
estat adaptat nombroses vegades per a pel·lícules i
actuacions en teatres. És una novel·la que combina romanç,
terror, misteri i tragèdia. La història tracta d'un home misteriós
que aterroritza l'Òpera de París per a atraure l'atenció d'una
jove vocalista a la qual ama.

text i foto REDACCIÓ

EL FANTASMA DE LA ÓPERA, FET PER BENICARLANDOS

Els comerços més emblemàtics
de Benicarló van rebre diumenge
el reconeixement de la població,
dins dels actes de la Setmana del
Comerç. Concretament els
guardons van premiar la trajectòria
empresarial, la labor social, la
qualitat comercial i la innovació. 

L'edifici gòtic va ser el punt de
trobada de comerciants, autoritats i
veïns que van assistir al lliurament
d'uns premis que pretenen destacar
la importància del comerç a la ciutat,
atés que aquest és un motor
econòmic per a Benicarló perquè
suposa més del 19% de l'activitat
econòmica de la ciutat. En aquesta edició es va lliurar el premi
a la Trajectòria Empresarial, un reconeixement a aquelles
empreses amb una antiguitat major de 50 anys, sense haver
canviat de titular més enllà de la successió familiar, que va ser
para la Joieria- Rellotgeria Peraire, recordant així els orígens
d'un negoci que va obrir en 1959 i que ara la seua filla, gendre
i néta han continuat. D'altra banda, el Premi a la Solidaritat i a
la Responsabilitat Social Empresarial va recaure en
Comestibles Senar, un comerç que destaca per la seua activa
col·laboració i implicació amb la societat local i que es
distingeix per cuidar la conciliació de la vida laboral i la vida
familiar, a més d'emprar a dues dones de més de 50 anys. 

El premi a la Qualitat Comercial, destinat a reconèixer
l'esforç de tots els establiments que hagen portat a terme la
implantació d'un sistema de qualitat certificat, ha estat
enguany per a dues gelateries: La Jijonenca i Costa Dorada. I
finalment, el premi a la Innovació, Renovació i Imatge
Comercial, que té com objecte reconèixer l'esforç, el treball i la
inversió d'aquells empresaris que han portat a terme millores i
reformes dels seus establiments en els últims 3 anys ha estat
per a la Panadería Sergio, pels últims canvis efectuats en la
seua sala de vendes, així com les continues promocions
pròpies i iniciatives que porta endavant a través de mitjans
com la targeta I+Mas de la Unió de Comerços de Benicarló. 

COMERÇOS PREMIATS

text  i foto REDACCIÓ
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L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, s'ha
mostrat crític amb les declaracions del Ministre Soria
referent a la plataforma Castor. 

El titular de la cartera va afirmar es va defensar ahir, durant
el Ple del Congrés que havia d'aprovar el decret llei pel qual
s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista
i la titularitat de les centrals nuclears, que la Càmera ha de
convalidar per a fer efectiva la hibernació de la planta, tancada
des de fa una mica més d'un any pels moviments sísmics que
es van detectar en la zona quan es va començar a injectar el
gas matalàs. El decret reconeix el dret de la concessionària a
ser indemnitzada amb 1.350 milions per les inversions
realitzades, import que assumirà en un primer moment

Enagás --que a partir del 1 de desembre s'encarregarà de
l'administració de les instal·lacions-- i que posteriorment
s'anirà repercutint durant 30 anys a partir de 2016 en la tarifa
de gas que paguen els consumidors. Soria va assegurar que
la hibernació de la plataforma serveix perquè el Govern
guanye temps per a "seguir recaptant informes tècnics", de
manera que puga comptar amb informació "més completa"
per a decidir si desmantella definitivament les instal·lacions o
"compta amb plenes garanties per a la seua explotació sense
risc de moviments sísmics". Segons Marcelino Domingo, “el
ministre d'Indústria hauria de quedar-se calladet i no sembrar
aqueixos dubtes. Pot demanar els estudis que vulga, però el
que està clar és que no van a trobar cap que li diga que es pot
tornar a engegar. Els estudis demostren la causa-efecte” entre
la planta i els terratrèmols viscuts en la zona “i el que han de
fer és desmuntar la plataforma i endur-se-la on els done la
gana”, va concloure.

text NATÀLIA�SANZ

L’ALCALDE DOMINGO CRITICA EL MINISTRE SORIA

enviaran? I quan es queixaven que
la Generalitat de Catalunya havia
obert unes delegacions a l'estranger
precisament amb el mateix
objectiu? Açò deu ser l'aplicació de
la famosa clàusula Camps de
l'estatut de 2006, aquella segons la
qual tota competència o atribució
que aconseguisca una comunitat
autònoma, podrà ser reclamada per
la nostra... Doncs, prepareu-vos,
perquè també ens tocarà la
independència!

Açò del turisme en aquest poble,
certament, no pot ser un recurs,
com proposen els del PP local, per a
crear riquesa. A vore, si fins i tot els
polítics locals de l’oposició se n’han
adonat, del detall: “oficina de
turisme tancada del 6 al 26
d’octubre”. Tenim pocs turistes i
quan n'arriba algun, despistat o que
no troba el camí de Peníscola, que

podria interessar-se per Benicarló,
va i es troba a la porta de la caseta
d’Informació i Turisme amb el rètol
de Tancada, què volem? Doncs que
no torne! I si no, com és possible
que, en el pont més important de
passat l’estiu, el del 9 d’octubre,
quan augmenten eixe tipus
despistats, va, i els hi fotem amb la
porta als morros. I per a més inri,
amb dos campanyes
gastronòmiques en marxa, la del
Peix i Polp de “Palco”, que ja té
collons la versió castellana que han
copiat alguns mitjans sense
corregir... que encara ara deuen
estar pensant quina mena de polp
tenim ací, i la Miscel·lània
Gastronòmica. Sí senyors, tenim
una regidora de Turisme que devia
estar també d’ídem! De vegades allí
dins tens fins a tres persones, però
quan més falta fa, no n'hi ha ni una.
Bona gestió de la responsable de
Turisme?

Junts sense fronteres
Amb aquest nom ha aparegut

una espècie de plataforma
transfronterera entre Catalunya i el
País Valencià impulsada per,
atenció, les diputacions provincials
de Tarragona i Castelló. Ep, què
passa ací? Se n'han adonat
definitivament que això dels Països
Catalans no és una pamema? En
quina llengua es comuniquen entre
ells? Segons la consellera Catalá es
parlen idiomes diferents a un costat
i l'altre del Sénia i segur que no es
deuen entendre. Què diu de tot això
el presidente Fadva? I el presidente
Rus? Mares, la unidad de los
hombres y las tierras d'España si en
farà d'estranys companys de viatge!
I no tenen temor que se'ls apegue
res? La veritat és que ací dalt
encara tenim sort i a les neurosis
que estrangulen el Cap-i-casal de
vegades són fins i tot immunes els
polítics del mateix PP que a
València no para d'entonar el No
mos faran catalans.

ve de la pàgina anterior

La setmana del 27 al 31 d'octubre tindrà lloc la IX
Setmana de la Prevenció d'Incendis que organitza el
Consorci Provincial de Bombers de Castelló. Al Parc de
Bombers de Benicarló hi haurà jornada de portes obertes
i diverses xarrades adreçades a escolars.

El Parc de Bombers de Benicarló es prepara per a
participar en la IX Setmana de la Prevenció d'Incendis que
organitzen conjuntament el Consorci Provincial de Bombers,
la Fundació Mapfre i l'Associació Professional de Tècnics de
Bombers. Es tracta d'una iniciativa que pretén traslladar a la
població coneixements d'autoprotecció per tal que tothom
aprenga a reconèixer els riscos d'incendi que tenen al seu
entorn, ja siga a casa, al centres de treball o als llocs que
visiten amb freqüència.

La programació prevista a Benicarló inclou una jornada de
portes obertes del Parc Comarcal de Bombers (dimecres, 29
d'octubre de 10 a 14 hores) i dos xarrades sobre prevenció.
La primera (dijous, 30 d'octubre) estarà adreçada als alumnes
de primària del CEIP Marqués de Benicarló i se centrarà en la
prevenció d'incendis en el medi escolar i en les llars. En la
segona xarrada (divendres, 31 d'octubre), es parlarà de la
prevenció d'incendis en els centres ocupacionals i tindrà com
a escenari el centre ocupacional IVAS (Institut Valencià
d'Acció Social) de Benicarló. Després de cadascuna de les
dos xarrades hi haurà exhibició de vehicles i materials.

Els últims estudis de víctimes d'incendis a Espanya posen
de manifest que la major part de les persones que han mort
en incendis són majors de 65 anys i que la major part dels
incendis es produeixen en edificis d'habitatges i ocorren
durant l'hivern. És precisament per això que aquest tipus de
campanyes es duen a terme durant l'últim trimestre de l'any.

text REDACCIÓ

El Parc de Bombers de Benicarló participa en la Setmana de la Prevenció d'Incendis



així a vore si les autoritats es
conscienciaven que cal fer alguna
cosa per endreçar el centre històric.
Nosaltres, com no ens estem de
res, de dir i contar les coses pel seu
nom, així ho ensenyem... tot i que
en blanc i negre. I és que com deia
un altre dels tafaners, només
havent-li llevat el color... hem tornat
de cop i volta a poc després de la
guerra civil. No recordeu aquella
foto del final de la guerra del cantó
del passeig, llavors de la Liberación,
amb el carrer del Carme amb els
edificis bombardejats? Sí, passejant
per aquest carrer i els circumdants
podem arribar a eixa lamentable
conclusió... només eliminant el color
de moltes de les façanes de molts
dels edificis que per allí tenim.

Bones obres... però aturades
Bé, més d’un podria pensar que

és hora de fer un gran aplaudiment
al nostre Il·lustríssim per fer que,
d’una vegada, els panels
fotovoltaics de l’Auditori estiguen
connectats a la xarxa elèctrica. Un
“plas-plas” per arribar a un final...
només un poquet feliç. Quant fa que
van acabar la instal·lació? No res,
quasi ho heu encertat... tres anys, si
fa o no fa. Però per fi, la gran i
feixuga feina per aconseguir el que
havia de ser la panacea de l'estalvi
m e d i a m a b i e n t a l i e n e r g è t i c
benicarlando s’ha engegat. Més val
tard que no mai, que diuen. Ara bé,
també diuen que la previsió inicial
era d’una producció d’uns 115.000
kW/h anuals. Òbviament era una
previsió molt optimista... aleshores.
Ara ja diuen que, amb una mica de
sort, tal volta podrem arribar als
85.000. Xicotetes avaries, xicotets
desperfectes, coses que s’han fet
malbé en aquests tres anyets sense
“produir” han fet minvar la previsió.
De tota manera, tindrem beneficis.
Diuen que si podria ser d’uns 1000
eurets mensuals. Això sí, per a
veure-ho caldrà esperar un any a fer
els càlculs. Què farem, el compte de
la vella? Vinga, ara només cal que
es posen també amb una altra obra

acabada i que no engega tampoc...
el pàrking de les mongetes. O d’una
altra, que sembla que també té
problemes i resta aturada... la nova
escola. O d’un altra, que porta una
bona dècada, com la prodigiosa,
que hauria d’haver estat feta i que
diuen que volen inaugurar aviat... la
depuradora. O d’una altra la
carretera vella de Peníscola que ja
no hi és ni al record. O d’una altra...
No seguim més perquè no
acabaríem mai de tanta promesa
incomplerta. I l’oposició on és?

Depuradora al final
I parlant d’obres inacabades que

han patit més endarreriments que
els trens de la Renfe, la depuradora,
diu l'impol·lut Adbezto Fadva (ep,
que és com ho pronuncia ell!), que
la Barbaritat la posarà en marxa
abans d’acabar l’any. Osti, tu, vora
més quinze anys després que la
Comissió Europea, al 2000, ens
llegira la cartilla dient-nos que se’ns
havia acabat el termini per a tenir
totes les aigües residuals que
aboquem a la mar o als rius
reciclades. Sí, senyors, eficiència
mediambiental més que
demostrada. I si no, com s'entenen
les paraules del nostre presi
afirmant que “la Comunitat es una
las regiones más avanzadas en
sistemas de depuración y una
región líder en materia de gestión y

uso eficiente de los recursos
hídricos”... Deu ser perquè tots
mirem de pixar dins de la tassa!
Com perquè els de dalt del Sénia
ens deixen tastar l’aigua de l’Ebre
amb transvasament inclòs. 

Hipocresia?
I ja que estem amb el gran

Adbezto, estirant una mica més els
seus “grans” discursos personals,
¿què vos pareix la “gran” notícia,
anunciada a bombo i platerets, que
per a reactivar l'economia enviarà
una delegació comercial a voltar pel
món amb l'objectiu d'atraure
inversions? Com Marco Polo, que
se'n va anar a la Xina, o com
aquelles caixes que s'envien a
l'espai a l'espera de trobar targetes
negres de Caja Madrid per a tots...
Segons sembla a través de la
Conselleria d’Economia, Indústria i
Turisme, es vol posar en marxa, de
manera immediata, una delegació
comercial valenciana que viatge per
tots els països del món per tal d'anar
fent creure que açò és una terra de
promissió on els qui inverteixen
lliguen els gossos amb llonganisses
i els nostres governants saben el
que porten entre mans. Tremolant
podem estar de veure els
valencianets del PP voltant per la
geografia mundial, amb despeses
pagades! per trobar... aneu a saber
quina inversió productiva. A qui

ve de la pàgina anterior
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Un dels temes del curs de Literatura Universal, a
segon de batxillerat, és la Bíblia. Això sobta de vegades
l'alumnat, i segurament altres persones que llegisquen
açò, però és innegable que la Bíblia és un dels libres que
més ha influït en la història de la cultura occidental (si no
el que més). Però a banda de la seua influència, que és
deguda en bona part a factors extraliteraris (l'expansió i
hegemonia cultural i social del cristianisme durant
segles), és també un llibre que mereix ser llegit per quali-
tats literàries. Alguna de les obres que conformen el mul-
tiforme i divers mosaic bíblic poden ser considerades
peces artístiques de primer ordre.

A classe vam llegir, per exemple, el primer capítol del
Gènesi: el moment de la creació. És un text d'una gran
bellesa poètica, tan gran com la seua aparent simplicitat.
Déu va creant, en la narració de la Bíblia, un a un, els ele-
ments de la natura. Però allò que em crida més l'atenció
és que ho fa per obra i gràcia de la seua paraula: "Déu
digué: -Que existeixi la llum. I la llum va existir". I prou. El
simple acte verbal de Déu és la causa de l'existència de
les coses. Res no existeix abans que la seua existència
siga verbalitzada.

No sé fins a quin punt l'anònim autor del Gènesi era
conscient del poder que atorgava a la paraula: un poder
diví, el poder creador. És gràcies a les paraules que les
coses existeixen, són les paraules les que donen
substància i essència a la realitat, les que fan que la rea-

litat siga tal. Per això, i sense sortir de la Bíblia, l'evange-
li de Joan comença amb aquestes paraules: "Al principi
existia el que és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i
la Paraula era Déu". La paraula (la Paraula) és encimbe-
llada fins a categoria divina, l'essència de la divinitat s'em-
parenta amb un acte tan definitòriament humà com la
paraula, la capacitat de parlar, el poder d'anomenar les
coses i de dotar-les, així, d'una vida més profunda, d'una
existència més plena.

Aquests textos em recorden aquell fragment de l'inici
de Cien años de soledad: "El mundo era tan reciente, que
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas
había que señalarlas con el dedo". García Márquez ens
dibuixa un món innominat, i per tant encara incomplet, a
mig crear. Perquè és quan les coses tenen nom que exis-
teixen per a nosaltres. És gràcies a les paraules que pre-
nem consciència de la realitat que ens envolta. I és només
quan verbalitzem els nostres pensaments que aquests
esdevenen més clars, més reals, de vegades per a enten-
dre'ns a nosaltres mateixos i el que ens passa ens cal
posar-ho en paraules.

Les paraules són fonamentals per a entendre el món,
i això ho sabem molt bé els filòlegs. Millor encara: és grà-
cies a les paraules que entenen el món d'una determina-
da manera, i no d'una altra. Per això és tan greu la desa-
parició de qualsevol llengua: perquè amb ella desapareix
tota una manera d'entendre la realitat. Les paraules, al
capdavall, són allò que ens fa més poderosos, ens fa cre-
adors. És allò que tenim en comú amb Déu: la capacitat
de crear mons.

La paraula creadora
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

24.10.2014, 20 hores
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Sempre abusant
Després d’alguns problemes de

“dutxa”, ocorreguts fa unes
setmanes a la piscina municipal,
hem vist com l’aigua, finalment,
arribarà als més menuts perquè
puguen ser dutxats pels seu pares...
sense problemes. I així, la
concessionària ha enganxat a les
portes dels vestuaris diversos
cartells explicant com s’ha de fer.
Està clar que cadascú, a casa seua,
pot escriure com li vinga de gust i si
ho vol fer només amb la llengua de
l’imperi... doncs molt bé. Ara bé,
tenint en compte que allò és una
instal·lació municipal, sí, municipal,
no estaria de més que també
acompliren el Reglament Municipal
de Normalització Lingüística. A
banda que és d’obligat compliment a
qualsevol instal·lació municipal,
simplement pel fet de quedar bé
amb molts dels “valencians” pares,
que hi porten els seu fills, ja ho
podrien fer, no? A vore, nosaltres
només ensenyem i diem el que és
una obvietat, i si no, mireu la foto
que ens han enviat alguns pares.
Més clar... l’aigua. El que hauria de
ser normal ho converteixen en
excepcional i a nosaltres ens toca
parlar. No hi ha manera!

Viatge en el temps
Un tafaner, passant pel carrer de

Sant Sebastià, va poder gaudir
d’aquesta “espectacular” imatge de
conservació del nostre patrimoni
arquitectònic local. I és que bastants
edificis de la zona centre del poble,
principalment dels carrers per a
vianants, presenten un aspecte més
que lamentable. El tafaner que ens
va enviar la imatge ho va fer amb la
pretensió que li donarem difusió i

text LA COLLA DE TAFANERS

Ací hi ha nivell. Vaja reportatge de més
substància el de la setmana passada. Dades
interessantíssimes d'aquelles que poc o molt
ens permeten ubicar-nos en la realitat que
vivim. I, a més, molt encertat l'editorial en la
interpretació de tant de número i tant de tant
per cent. Encara que a mi -i potser ho faran
un altre dia- m'agradaria tindre informació
sobre, per exemple, quantes religions hi ha al
poble, quantes ètnies, quantes llengües es
parlen, quantes famílies no tenen cap ingrés,
quants xiquets hi ha que no fan tres
menjades diàries... allò per fer-nos una idea
de com és de veritat Benicarló. 

També hi ha unes altres dades
perfectament objectives que ens permetrien
ubicar Benicarló  en el context de la comarca.
Algunes d'aquestes dades, sense recórrer a
cap document administratiu, li les podré
recordar jo mateix. És més, no recorreré a
subterfugis ridículs com fan vostés per
referir-me al poble del costat. Allà va:
Vinaròs, hospitals, 1 – Benicarló, hospitals, 0;
Vinaròs, jutjats, 1 – Benicarló, jutjats, 0;
Vinaròs, comandància de marina, 1 –
Benicarló, comandància de marina, 0;
Vinaròs, delegacions d'hisenda, 1 –
Benicarló, delegacions d'hisenda, 0; Vinaròs, oficines PROP,
1 – Benicarló, oficines PROP, 0; Vinaròs, oficines de l'INEM, 1
– Benicarló, oficines de l'INEM, 0; Vinaròs, passeigs marítims,
2 – Benicarló, passeigs marítims, 0; Vinaròs, pirulís per fer no
sé què, 1 – Benicarló, pirulís per fer no sé què, 0; Vinaròs,
trens que paren a l'estació, X – Benicarló, trens que paren a
l'estació X – 3 o 4 (i encara gràcies que baixen els passatgers
de Peníscola); Vinaròs, centres comercials que rutllen, 1 –
Benicarló, centres comercials que rutllen, 0; Vinaròs, col·legis
públics fets d'obra, 4 – Benicarló, col·legis públics fets d'obra,
3; Vinaròs, col·legis públics amb barracons, 1 – Benicarló,
col·legis públics amb barracons, 0.5; Vinaròs, carrers majors
amb molt comerç, 1 – Benicarló, carrers majors amb molt
comerç, 0; Vinaròs, gent passejant pel carrer en dies de festa,
molta – Benicarló, gent passejant pel carrer en dies de festa,
molt poca; Vinaròs, inversions fetes per les administracions, X
– Benicarló, inversions fetes per les administracions, X – 1000
o 2000; Vinaròs, centres de formació de professorat, 1 –
Benicarló, centres de formació de professorat, 0... i tot això
sense moure'm de la cadira. És cert que nosaltres també
excel·lim en alguna cosa que els nostres veïns no tenen com,
per exemple, per exemple... ara no em ve res al pensament,
vaja. A tot cas, l'oficina de tresoreria, el parc de bombers i la
delegació de motoristes de la Guàrdia Civil. I ja està. Ara

m'agradaria que l'editorialista en traguera algunes
conclusions. A mi només se m'acut una dita citada Sanchis
Guarner a Els pobles valencians parlen els uns dels altres per
contextualitzar bé les coses: «benicarlandos rabiosos,
lleganyosos de plorar, de tanta ràbia que tenen assolen un
campanar». Queda dit. 

Me n'he xalat molt amb les tafaneries dels desenfaenats
aqueixos que escriuen totes les setmanes els seus deslligos.
La traducció de Polp de Llotja per Pulpo de Palco és molt
graciosa. I el muntatge amb la careta de la ministra Mato
(encara és ministra ara?) recordant els diners que es veu que
li vam pagar entre tots per al confeti d'un aniversari familiar,
també. Ara, qui s'endú la palma és la súperconsellera
súperespañolíssima Isabel Bonig; uao, quin megacrac,
comprenc que un dia va anar a un tot a cent i es va comprar
una tira de bandereta rojigualda i se n'ha fet polseretes, tantes
que, ai, frega (què collons frega?), fa el ridícul. Diràs que no
en tinguen de sentit del ridícul; quin ganao. 

Acabo. Genial el còmic de Xavi Burriel; sí, qualsevol dia
començaran a caure palmeres i haurem de plantar moreres o
plataners o garrofers o oliveres. I l'article de Joan Heras. I
l'apunt punyent de Marc Antoni Adell. I la informació, per fi, del
Correllengua i el 9 d'Octubre. Ja en parlarem. 

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

text EL LECTOR



Panissola: al responsable de la regidoria de Turisme per deixar sense atenció l’oficina de Turisme en
unes dates que necessitaven de la màxima informació, el pont del 9 d’octubre, les Jornades del Peix i Polp
de Llotja i la Miscel·lània Culinària, d’aquest mes d’octubre. Tancar l’oficina entre el 6 i el 26 demostra,
sense cap mena de dubte, el grau d’ineptitud de qui ens governa. Una manera ben curiosa de propiciar el
turisme.

M I S C E L · L À N I A

Faves comptades

Deu anys per a desenvolupar l’UA19... i acabar amb la
zona empantanada i els informes tècnics contraris. Més
malament no es poden fer les coses. Així comença aquesta
història desgavellada on l’ajuntament ha fet de comparsa
durant 10 anys, permeten, segons els veïns, que
l’urbanitzador se’n sortira sense acabar l’obra al no tancar el
subministrament elèctric a la zona segons les condicions
que havia dit Iberdrola.

I ara, transcorregut tot aquest temps, com l’obra no havia
estat recepcionada per part de l’ajuntament, resulta que les
normatives han canviat i els informes tècnics recomanen, a
més del fet de no recepcionar l’obra ara, tot un seguit de
canvis importants, substitució dels col·lectors, reposició de
paviment, clavegueres, noves escomeses elèctriques..., per
adaptar-se a les noves normatives. El resultat és un
sobrecost molt important que, evidentment, i amb raó, els
veïns no volen assumir atés que ells, en el seu moment ja
van pagar la part que els corresponia. 

I, com han fet els socialistes, arribem a la pregunta del
milió, si l’ajuntament assumeix la gestió directa, ¿qui pagarà
totes les noves conduccions?

La resposta, si es pot considerar resposta, la fica damunt
la taula el regidor d’urbanisme d’ara que s’ha trobat el
“marró” indicant, per una part, que li han dit des d’Iberdrola
que “seran el més laxos possibles” en la recepció de les

obres, i, per l’altra, que el que s’ha fet malament no és culpa
de l’ajuntament i per això s’han demanat diversos informes
de manera que, en paraules del regidor, “quan tinguem la
resolució, serà el moment de fer les actuacions: prendre per
gestió directa, aplicació de l'aval i rebaixar tot el que s'haja
de rebaixar per llei als veïns”.

Independentment de les seus “tranquil·litzadores”
paraules, no tenim molt clar que els veïns tiguen les “faves
comptades” igual que les d’ell. I és que, més d’un veí es
pregunta com s’ha arribat a  aquesta situació si,
suposadament, hi havia un control de l’administració,
governada pels populars, que havia de vetllar perquè els
procediments administratius es compliren.

Vist el que s’ha vist, desenvolupat el que s’ha
desenvolupat, acabat com s’ha acabat l’embolic, ara per ara,
algú veu enlloc que aquest control existira? Què era tan lax
com el que pretenen que ara siga el d’Iberdrola?

Als ciutadans de Benicarló, amb la gestió directa de
l’ajuntament, no ens surten les faves tan comptades. Al
temps!
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Pulchra Magistri, l'exposició que la fundació La Llum dels
Imatges ha instal·lat al Maestrat durant prop d'un any, tancarà
les seues portes el pròxim 24 de novembre. Així s'ha
comunicat als rectors de les diferents seus eclesiàstiques on
es troba instal·lada la mostra: Vinaròs, Benicarló, Catí i Culla.
Està previst que durant aqueix cap de setmana es realitzen
jornades de portes obertes en les quatre seus perquè els
ciutadans que ho desitgen tinguen l'última oportunitat de
veure reunides les obres d'art representatives de les
comarques del Maestrat. En el cas de l'església de Sant
Bartomeu de Benicarló, s'ha recuperat la decoració original
del segle XVIII i es van restaurar daurats i pintures originals en
capelles laterals. En la seu de Vinaròs els treballs han
consistit en la recuperació de esgrafiats en capelles laterals i
nau de l'església de Vinaròs, amb la corresponent restauració
de daurats i pintures murals en les capelles laterals i la de les
pintures decoratives murals on se situava l’antic orgue. En
aquesta seu també es van restaurar els més de 1 500 metres
quadrats de pintures d'arquitectures fingides en tres de les
façanes. L'esplendor del Maestrat a Castelló» plasma el
caràcter singular que posseeix aquest territori de frontera que,

durant segles, va ser el baluard nord de l'antic Regne de
València, zona d'experimentació i intercanvis culturals entre el
veí Regne d'Aragó i el Principat de Catalunya. Quatre
poblacions actuen com seus de la mostra: Culla i Catí, en l'Alt
Maestrat, i Benicarló i Vinaròs, en el Baix Maestrat, de les
quals han estat restaurats els seus edificis monumentals més
representatius. Rememoren així la seua importància històrica
com cruïlla de camins i zona d'intercanvi comercial, refugi
d'obradors, tallers artístics o personatges insignes que
determinen la trajectòria d'aquest territori que discorre des de
les muntanyes de l'interior fins al mar, a través d'una ruta
cultural que avui recupera aquesta institució. D'aquesta
manera, no solament es contribueix a difondre el patrimoni de
la zona, sinó que amb aquesta actuació també es crea un flux
de turisme cultural entre les comarques del nord de la
província de Castelló. De la costa a l'interior i de l'interior a la
costa, a través d'una ruta monumental i artística: més de 300
obres des de la Prehistòria fins al segle xx, entre pintures,
escultures, teixits, orfebreria i documents, de les quals més
d'un centenar (108) han estat restaurades per aquesta
institució.

text REDACCIÓ

TANCA PULCHRA MAGISTRI
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de manera que, en paraules del regidor, “quan tinguem la
resolució, serà el moment de fer les actuacions: prendre per
gestió directa, aplicació de l'aval i rebaixar tot el que s'haja
de rebaixar per llei als veïns”.

Independentment de les seus “tranquil·litzadores”
paraules, no tenim molt clar que els veïns tiguen les “faves
comptades” igual que les d’ell. I és que, més d’un veí es
pregunta com s’ha arribat a  aquesta situació si,
suposadament, hi havia un control de l’administració,
governada pels populars, que havia de vetllar perquè els
procediments administratius es compliren.

Vist el que s’ha vist, desenvolupat el que s’ha
desenvolupat, acabat com s’ha acabat l’embolic, ara per ara,
algú veu enlloc que aquest control existira? Què era tan lax
com el que pretenen que ara siga el d’Iberdrola?

Als ciutadans de Benicarló, amb la gestió directa de
l’ajuntament, no ens surten les faves tan comptades. Al
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CARXOFA I PANISSOLA

Pulchra Magistri, l'exposició que la fundació La Llum dels
Imatges ha instal·lat al Maestrat durant prop d'un any, tancarà
les seues portes el pròxim 24 de novembre. Així s'ha
comunicat als rectors de les diferents seus eclesiàstiques on
es troba instal·lada la mostra: Vinaròs, Benicarló, Catí i Culla.
Està previst que durant aqueix cap de setmana es realitzen
jornades de portes obertes en les quatre seus perquè els
ciutadans que ho desitgen tinguen l'última oportunitat de
veure reunides les obres d'art representatives de les
comarques del Maestrat. En el cas de l'església de Sant
Bartomeu de Benicarló, s'ha recuperat la decoració original
del segle XVIII i es van restaurar daurats i pintures originals en
capelles laterals. En la seu de Vinaròs els treballs han
consistit en la recuperació de esgrafiats en capelles laterals i
nau de l'església de Vinaròs, amb la corresponent restauració
de daurats i pintures murals en les capelles laterals i la de les
pintures decoratives murals on se situava l’antic orgue. En
aquesta seu també es van restaurar els més de 1 500 metres
quadrats de pintures d'arquitectures fingides en tres de les
façanes. L'esplendor del Maestrat a Castelló» plasma el
caràcter singular que posseeix aquest territori de frontera que,

durant segles, va ser el baluard nord de l'antic Regne de
València, zona d'experimentació i intercanvis culturals entre el
veí Regne d'Aragó i el Principat de Catalunya. Quatre
poblacions actuen com seus de la mostra: Culla i Catí, en l'Alt
Maestrat, i Benicarló i Vinaròs, en el Baix Maestrat, de les
quals han estat restaurats els seus edificis monumentals més
representatius. Rememoren així la seua importància històrica
com cruïlla de camins i zona d'intercanvi comercial, refugi
d'obradors, tallers artístics o personatges insignes que
determinen la trajectòria d'aquest territori que discorre des de
les muntanyes de l'interior fins al mar, a través d'una ruta
cultural que avui recupera aquesta institució. D'aquesta
manera, no solament es contribueix a difondre el patrimoni de
la zona, sinó que amb aquesta actuació també es crea un flux
de turisme cultural entre les comarques del nord de la
província de Castelló. De la costa a l'interior i de l'interior a la
costa, a través d'una ruta monumental i artística: més de 300
obres des de la Prehistòria fins al segle xx, entre pintures,
escultures, teixits, orfebreria i documents, de les quals més
d'un centenar (108) han estat restaurades per aquesta
institució.

text REDACCIÓ

TANCA PULCHRA MAGISTRI
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Sempre abusant
Després d’alguns problemes de

“dutxa”, ocorreguts fa unes
setmanes a la piscina municipal,
hem vist com l’aigua, finalment,
arribarà als més menuts perquè
puguen ser dutxats pels seu pares...
sense problemes. I així, la
concessionària ha enganxat a les
portes dels vestuaris diversos
cartells explicant com s’ha de fer.
Està clar que cadascú, a casa seua,
pot escriure com li vinga de gust i si
ho vol fer només amb la llengua de
l’imperi... doncs molt bé. Ara bé,
tenint en compte que allò és una
instal·lació municipal, sí, municipal,
no estaria de més que també
acompliren el Reglament Municipal
de Normalització Lingüística. A
banda que és d’obligat compliment a
qualsevol instal·lació municipal,
simplement pel fet de quedar bé
amb molts dels “valencians” pares,
que hi porten els seu fills, ja ho
podrien fer, no? A vore, nosaltres
només ensenyem i diem el que és
una obvietat, i si no, mireu la foto
que ens han enviat alguns pares.
Més clar... l’aigua. El que hauria de
ser normal ho converteixen en
excepcional i a nosaltres ens toca
parlar. No hi ha manera!

Viatge en el temps
Un tafaner, passant pel carrer de

Sant Sebastià, va poder gaudir
d’aquesta “espectacular” imatge de
conservació del nostre patrimoni
arquitectònic local. I és que bastants
edificis de la zona centre del poble,
principalment dels carrers per a
vianants, presenten un aspecte més
que lamentable. El tafaner que ens
va enviar la imatge ho va fer amb la
pretensió que li donarem difusió i

text LA COLLA DE TAFANERS

Ací hi ha nivell. Vaja reportatge de més
substància el de la setmana passada. Dades
interessantíssimes d'aquelles que poc o molt
ens permeten ubicar-nos en la realitat que
vivim. I, a més, molt encertat l'editorial en la
interpretació de tant de número i tant de tant
per cent. Encara que a mi -i potser ho faran
un altre dia- m'agradaria tindre informació
sobre, per exemple, quantes religions hi ha al
poble, quantes ètnies, quantes llengües es
parlen, quantes famílies no tenen cap ingrés,
quants xiquets hi ha que no fan tres
menjades diàries... allò per fer-nos una idea
de com és de veritat Benicarló. 

També hi ha unes altres dades
perfectament objectives que ens permetrien
ubicar Benicarló  en el context de la comarca.
Algunes d'aquestes dades, sense recórrer a
cap document administratiu, li les podré
recordar jo mateix. És més, no recorreré a
subterfugis ridículs com fan vostés per
referir-me al poble del costat. Allà va:
Vinaròs, hospitals, 1 – Benicarló, hospitals, 0;
Vinaròs, jutjats, 1 – Benicarló, jutjats, 0;
Vinaròs, comandància de marina, 1 –
Benicarló, comandància de marina, 0;
Vinaròs, delegacions d'hisenda, 1 –
Benicarló, delegacions d'hisenda, 0; Vinaròs, oficines PROP,
1 – Benicarló, oficines PROP, 0; Vinaròs, oficines de l'INEM, 1
– Benicarló, oficines de l'INEM, 0; Vinaròs, passeigs marítims,
2 – Benicarló, passeigs marítims, 0; Vinaròs, pirulís per fer no
sé què, 1 – Benicarló, pirulís per fer no sé què, 0; Vinaròs,
trens que paren a l'estació, X – Benicarló, trens que paren a
l'estació X – 3 o 4 (i encara gràcies que baixen els passatgers
de Peníscola); Vinaròs, centres comercials que rutllen, 1 –
Benicarló, centres comercials que rutllen, 0; Vinaròs, col·legis
públics fets d'obra, 4 – Benicarló, col·legis públics fets d'obra,
3; Vinaròs, col·legis públics amb barracons, 1 – Benicarló,
col·legis públics amb barracons, 0.5; Vinaròs, carrers majors
amb molt comerç, 1 – Benicarló, carrers majors amb molt
comerç, 0; Vinaròs, gent passejant pel carrer en dies de festa,
molta – Benicarló, gent passejant pel carrer en dies de festa,
molt poca; Vinaròs, inversions fetes per les administracions, X
– Benicarló, inversions fetes per les administracions, X – 1000
o 2000; Vinaròs, centres de formació de professorat, 1 –
Benicarló, centres de formació de professorat, 0... i tot això
sense moure'm de la cadira. És cert que nosaltres també
excel·lim en alguna cosa que els nostres veïns no tenen com,
per exemple, per exemple... ara no em ve res al pensament,
vaja. A tot cas, l'oficina de tresoreria, el parc de bombers i la
delegació de motoristes de la Guàrdia Civil. I ja està. Ara

m'agradaria que l'editorialista en traguera algunes
conclusions. A mi només se m'acut una dita citada Sanchis
Guarner a Els pobles valencians parlen els uns dels altres per
contextualitzar bé les coses: «benicarlandos rabiosos,
lleganyosos de plorar, de tanta ràbia que tenen assolen un
campanar». Queda dit. 

Me n'he xalat molt amb les tafaneries dels desenfaenats
aqueixos que escriuen totes les setmanes els seus deslligos.
La traducció de Polp de Llotja per Pulpo de Palco és molt
graciosa. I el muntatge amb la careta de la ministra Mato
(encara és ministra ara?) recordant els diners que es veu que
li vam pagar entre tots per al confeti d'un aniversari familiar,
també. Ara, qui s'endú la palma és la súperconsellera
súperespañolíssima Isabel Bonig; uao, quin megacrac,
comprenc que un dia va anar a un tot a cent i es va comprar
una tira de bandereta rojigualda i se n'ha fet polseretes, tantes
que, ai, frega (què collons frega?), fa el ridícul. Diràs que no
en tinguen de sentit del ridícul; quin ganao. 

Acabo. Genial el còmic de Xavi Burriel; sí, qualsevol dia
començaran a caure palmeres i haurem de plantar moreres o
plataners o garrofers o oliveres. I l'article de Joan Heras. I
l'apunt punyent de Marc Antoni Adell. I la informació, per fi, del
Correllengua i el 9 d'Octubre. Ja en parlarem. 

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

text EL LECTOR



així a vore si les autoritats es
conscienciaven que cal fer alguna
cosa per endreçar el centre històric.
Nosaltres, com no ens estem de
res, de dir i contar les coses pel seu
nom, així ho ensenyem... tot i que
en blanc i negre. I és que com deia
un altre dels tafaners, només
havent-li llevat el color... hem tornat
de cop i volta a poc després de la
guerra civil. No recordeu aquella
foto del final de la guerra del cantó
del passeig, llavors de la Liberación,
amb el carrer del Carme amb els
edificis bombardejats? Sí, passejant
per aquest carrer i els circumdants
podem arribar a eixa lamentable
conclusió... només eliminant el color
de moltes de les façanes de molts
dels edificis que per allí tenim.

Bones obres... però aturades
Bé, més d’un podria pensar que

és hora de fer un gran aplaudiment
al nostre Il·lustríssim per fer que,
d’una vegada, els panels
fotovoltaics de l’Auditori estiguen
connectats a la xarxa elèctrica. Un
“plas-plas” per arribar a un final...
només un poquet feliç. Quant fa que
van acabar la instal·lació? No res,
quasi ho heu encertat... tres anys, si
fa o no fa. Però per fi, la gran i
feixuga feina per aconseguir el que
havia de ser la panacea de l'estalvi
m e d i a m a b i e n t a l i e n e r g è t i c
benicarlando s’ha engegat. Més val
tard que no mai, que diuen. Ara bé,
també diuen que la previsió inicial
era d’una producció d’uns 115.000
kW/h anuals. Òbviament era una
previsió molt optimista... aleshores.
Ara ja diuen que, amb una mica de
sort, tal volta podrem arribar als
85.000. Xicotetes avaries, xicotets
desperfectes, coses que s’han fet
malbé en aquests tres anyets sense
“produir” han fet minvar la previsió.
De tota manera, tindrem beneficis.
Diuen que si podria ser d’uns 1000
eurets mensuals. Això sí, per a
veure-ho caldrà esperar un any a fer
els càlculs. Què farem, el compte de
la vella? Vinga, ara només cal que
es posen també amb una altra obra

acabada i que no engega tampoc...
el pàrking de les mongetes. O d’una
altra, que sembla que també té
problemes i resta aturada... la nova
escola. O d’un altra, que porta una
bona dècada, com la prodigiosa,
que hauria d’haver estat feta i que
diuen que volen inaugurar aviat... la
depuradora. O d’una altra la
carretera vella de Peníscola que ja
no hi és ni al record. O d’una altra...
No seguim més perquè no
acabaríem mai de tanta promesa
incomplerta. I l’oposició on és?

Depuradora al final
I parlant d’obres inacabades que

han patit més endarreriments que
els trens de la Renfe, la depuradora,
diu l'impol·lut Adbezto Fadva (ep,
que és com ho pronuncia ell!), que
la Barbaritat la posarà en marxa
abans d’acabar l’any. Osti, tu, vora
més quinze anys després que la
Comissió Europea, al 2000, ens
llegira la cartilla dient-nos que se’ns
havia acabat el termini per a tenir
totes les aigües residuals que
aboquem a la mar o als rius
reciclades. Sí, senyors, eficiència
mediambiental més que
demostrada. I si no, com s'entenen
les paraules del nostre presi
afirmant que “la Comunitat es una
las regiones más avanzadas en
sistemas de depuración y una
región líder en materia de gestión y

uso eficiente de los recursos
hídricos”... Deu ser perquè tots
mirem de pixar dins de la tassa!
Com perquè els de dalt del Sénia
ens deixen tastar l’aigua de l’Ebre
amb transvasament inclòs. 

Hipocresia?
I ja que estem amb el gran

Adbezto, estirant una mica més els
seus “grans” discursos personals,
¿què vos pareix la “gran” notícia,
anunciada a bombo i platerets, que
per a reactivar l'economia enviarà
una delegació comercial a voltar pel
món amb l'objectiu d'atraure
inversions? Com Marco Polo, que
se'n va anar a la Xina, o com
aquelles caixes que s'envien a
l'espai a l'espera de trobar targetes
negres de Caja Madrid per a tots...
Segons sembla a través de la
Conselleria d’Economia, Indústria i
Turisme, es vol posar en marxa, de
manera immediata, una delegació
comercial valenciana que viatge per
tots els països del món per tal d'anar
fent creure que açò és una terra de
promissió on els qui inverteixen
lliguen els gossos amb llonganisses
i els nostres governants saben el
que porten entre mans. Tremolant
podem estar de veure els
valencianets del PP voltant per la
geografia mundial, amb despeses
pagades! per trobar... aneu a saber
quina inversió productiva. A qui

ve de la pàgina anterior
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Un dels temes del curs de Literatura Universal, a
segon de batxillerat, és la Bíblia. Això sobta de vegades
l'alumnat, i segurament altres persones que llegisquen
açò, però és innegable que la Bíblia és un dels libres que
més ha influït en la història de la cultura occidental (si no
el que més). Però a banda de la seua influència, que és
deguda en bona part a factors extraliteraris (l'expansió i
hegemonia cultural i social del cristianisme durant
segles), és també un llibre que mereix ser llegit per quali-
tats literàries. Alguna de les obres que conformen el mul-
tiforme i divers mosaic bíblic poden ser considerades
peces artístiques de primer ordre.

A classe vam llegir, per exemple, el primer capítol del
Gènesi: el moment de la creació. És un text d'una gran
bellesa poètica, tan gran com la seua aparent simplicitat.
Déu va creant, en la narració de la Bíblia, un a un, els ele-
ments de la natura. Però allò que em crida més l'atenció
és que ho fa per obra i gràcia de la seua paraula: "Déu
digué: -Que existeixi la llum. I la llum va existir". I prou. El
simple acte verbal de Déu és la causa de l'existència de
les coses. Res no existeix abans que la seua existència
siga verbalitzada.

No sé fins a quin punt l'anònim autor del Gènesi era
conscient del poder que atorgava a la paraula: un poder
diví, el poder creador. És gràcies a les paraules que les
coses existeixen, són les paraules les que donen
substància i essència a la realitat, les que fan que la rea-

litat siga tal. Per això, i sense sortir de la Bíblia, l'evange-
li de Joan comença amb aquestes paraules: "Al principi
existia el que és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i
la Paraula era Déu". La paraula (la Paraula) és encimbe-
llada fins a categoria divina, l'essència de la divinitat s'em-
parenta amb un acte tan definitòriament humà com la
paraula, la capacitat de parlar, el poder d'anomenar les
coses i de dotar-les, així, d'una vida més profunda, d'una
existència més plena.

Aquests textos em recorden aquell fragment de l'inici
de Cien años de soledad: "El mundo era tan reciente, que
muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas
había que señalarlas con el dedo". García Márquez ens
dibuixa un món innominat, i per tant encara incomplet, a
mig crear. Perquè és quan les coses tenen nom que exis-
teixen per a nosaltres. És gràcies a les paraules que pre-
nem consciència de la realitat que ens envolta. I és només
quan verbalitzem els nostres pensaments que aquests
esdevenen més clars, més reals, de vegades per a enten-
dre'ns a nosaltres mateixos i el que ens passa ens cal
posar-ho en paraules.

Les paraules són fonamentals per a entendre el món,
i això ho sabem molt bé els filòlegs. Millor encara: és grà-
cies a les paraules que entenen el món d'una determina-
da manera, i no d'una altra. Per això és tan greu la desa-
parició de qualsevol llengua: perquè amb ella desapareix
tota una manera d'entendre la realitat. Les paraules, al
capdavall, són allò que ens fa més poderosos, ens fa cre-
adors. És allò que tenim en comú amb Déu: la capacitat
de crear mons.

La paraula creadora
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

24.10.2014, 20 hores
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L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, s'ha
mostrat crític amb les declaracions del Ministre Soria
referent a la plataforma Castor. 

El titular de la cartera va afirmar es va defensar ahir, durant
el Ple del Congrés que havia d'aprovar el decret llei pel qual
s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista
i la titularitat de les centrals nuclears, que la Càmera ha de
convalidar per a fer efectiva la hibernació de la planta, tancada
des de fa una mica més d'un any pels moviments sísmics que
es van detectar en la zona quan es va començar a injectar el
gas matalàs. El decret reconeix el dret de la concessionària a
ser indemnitzada amb 1.350 milions per les inversions
realitzades, import que assumirà en un primer moment

Enagás --que a partir del 1 de desembre s'encarregarà de
l'administració de les instal·lacions-- i que posteriorment
s'anirà repercutint durant 30 anys a partir de 2016 en la tarifa
de gas que paguen els consumidors. Soria va assegurar que
la hibernació de la plataforma serveix perquè el Govern
guanye temps per a "seguir recaptant informes tècnics", de
manera que puga comptar amb informació "més completa"
per a decidir si desmantella definitivament les instal·lacions o
"compta amb plenes garanties per a la seua explotació sense
risc de moviments sísmics". Segons Marcelino Domingo, “el
ministre d'Indústria hauria de quedar-se calladet i no sembrar
aqueixos dubtes. Pot demanar els estudis que vulga, però el
que està clar és que no van a trobar cap que li diga que es pot
tornar a engegar. Els estudis demostren la causa-efecte” entre
la planta i els terratrèmols viscuts en la zona “i el que han de
fer és desmuntar la plataforma i endur-se-la on els done la
gana”, va concloure.

text NATÀLIA�SANZ

L’ALCALDE DOMINGO CRITICA EL MINISTRE SORIA

enviaran? I quan es queixaven que
la Generalitat de Catalunya havia
obert unes delegacions a l'estranger
precisament amb el mateix
objectiu? Açò deu ser l'aplicació de
la famosa clàusula Camps de
l'estatut de 2006, aquella segons la
qual tota competència o atribució
que aconseguisca una comunitat
autònoma, podrà ser reclamada per
la nostra... Doncs, prepareu-vos,
perquè també ens tocarà la
independència!

Açò del turisme en aquest poble,
certament, no pot ser un recurs,
com proposen els del PP local, per a
crear riquesa. A vore, si fins i tot els
polítics locals de l’oposició se n’han
adonat, del detall: “oficina de
turisme tancada del 6 al 26
d’octubre”. Tenim pocs turistes i
quan n'arriba algun, despistat o que
no troba el camí de Peníscola, que

podria interessar-se per Benicarló,
va i es troba a la porta de la caseta
d’Informació i Turisme amb el rètol
de Tancada, què volem? Doncs que
no torne! I si no, com és possible
que, en el pont més important de
passat l’estiu, el del 9 d’octubre,
quan augmenten eixe tipus
despistats, va, i els hi fotem amb la
porta als morros. I per a més inri,
amb dos campanyes
gastronòmiques en marxa, la del
Peix i Polp de “Palco”, que ja té
collons la versió castellana que han
copiat alguns mitjans sense
corregir... que encara ara deuen
estar pensant quina mena de polp
tenim ací, i la Miscel·lània
Gastronòmica. Sí senyors, tenim
una regidora de Turisme que devia
estar també d’ídem! De vegades allí
dins tens fins a tres persones, però
quan més falta fa, no n'hi ha ni una.
Bona gestió de la responsable de
Turisme?

Junts sense fronteres
Amb aquest nom ha aparegut

una espècie de plataforma
transfronterera entre Catalunya i el
País Valencià impulsada per,
atenció, les diputacions provincials
de Tarragona i Castelló. Ep, què
passa ací? Se n'han adonat
definitivament que això dels Països
Catalans no és una pamema? En
quina llengua es comuniquen entre
ells? Segons la consellera Catalá es
parlen idiomes diferents a un costat
i l'altre del Sénia i segur que no es
deuen entendre. Què diu de tot això
el presidente Fadva? I el presidente
Rus? Mares, la unidad de los
hombres y las tierras d'España si en
farà d'estranys companys de viatge!
I no tenen temor que se'ls apegue
res? La veritat és que ací dalt
encara tenim sort i a les neurosis
que estrangulen el Cap-i-casal de
vegades són fins i tot immunes els
polítics del mateix PP que a
València no para d'entonar el No
mos faran catalans.

ve de la pàgina anterior

La setmana del 27 al 31 d'octubre tindrà lloc la IX
Setmana de la Prevenció d'Incendis que organitza el
Consorci Provincial de Bombers de Castelló. Al Parc de
Bombers de Benicarló hi haurà jornada de portes obertes
i diverses xarrades adreçades a escolars.

El Parc de Bombers de Benicarló es prepara per a
participar en la IX Setmana de la Prevenció d'Incendis que
organitzen conjuntament el Consorci Provincial de Bombers,
la Fundació Mapfre i l'Associació Professional de Tècnics de
Bombers. Es tracta d'una iniciativa que pretén traslladar a la
població coneixements d'autoprotecció per tal que tothom
aprenga a reconèixer els riscos d'incendi que tenen al seu
entorn, ja siga a casa, al centres de treball o als llocs que
visiten amb freqüència.

La programació prevista a Benicarló inclou una jornada de
portes obertes del Parc Comarcal de Bombers (dimecres, 29
d'octubre de 10 a 14 hores) i dos xarrades sobre prevenció.
La primera (dijous, 30 d'octubre) estarà adreçada als alumnes
de primària del CEIP Marqués de Benicarló i se centrarà en la
prevenció d'incendis en el medi escolar i en les llars. En la
segona xarrada (divendres, 31 d'octubre), es parlarà de la
prevenció d'incendis en els centres ocupacionals i tindrà com
a escenari el centre ocupacional IVAS (Institut Valencià
d'Acció Social) de Benicarló. Després de cadascuna de les
dos xarrades hi haurà exhibició de vehicles i materials.

Els últims estudis de víctimes d'incendis a Espanya posen
de manifest que la major part de les persones que han mort
en incendis són majors de 65 anys i que la major part dels
incendis es produeixen en edificis d'habitatges i ocorren
durant l'hivern. És precisament per això que aquest tipus de
campanyes es duen a terme durant l'últim trimestre de l'any.

text REDACCIÓ

El Parc de Bombers de Benicarló participa en la Setmana de la Prevenció d'Incendis
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Si vols coneixer com preparar un planter ecològic de
caputxina, a la secció “La Porta Verda” de la web
www.lacalamanda.com, es pot gaudir d’un nou video
explicatiu.

‘La Calamanda’ s’ha desplaçat fins l’espai de treball de
l’expert en agricultura i jardineria ecològiques i autor de
diferents títols vinculats a aquesta temàtica, Jesús Arnau, per
tal que ens explique de manera pràctica com podem preparar
planter d’una plata com la caputxina de manera ecològica, per
tal d’obtenir posteriorment mostres d’aquesta planta per a
trasplantar en espais concrets del jardí. Jesús ens ha explicat,
des de seu “laboratori” verd, quins són els passos que hem de
seguir en tot el procés, i quines són les propietats de la planta
en contacte en el món de l’horticultura. Així, plantar caputxina
en les proximitats de l’hort ens permet incloure a l’espai de
cultiu avantatges que són aprofitades per l’hort com les
essències que incorpora a l’ambient. La caputxina es una
planta bianual que es caracteritza pel seu cromatisme. Com

ha explicat Jesus, les seus flors de colors són comestibles i
poden complementar les nostres amanides. És una planta
herbàcia anual amb tiges ascendents d’un metre o més.
Aquesta flor va ser introduïda a Europa pels monjos jesuites al
segle XVI. 

“Càpsula verda” de Jesús Arnau
text  i foto REDACCIÓ / LACALAMANDA.COM

LOCAL

El pròxim 27 d'octubre es posaran a la venda les
entrades de  “El Fantasma de l'Opera”. Serà el principi de
la fi del llarg camí emprès fa un any per part la Banda de
Música “Ciutat de Benicarló”, la Coral Polifònica
Benicarlanda i el Ballet Lupe. 

Va ser Pablo Anglés, director de la banda, qui va cridar a
David Rubiera, el seu homòleg en la coral, per a proposar-li el
muntatge. El punt de partida va començar mobilitzant a les
dues entitats, a les quals prompte es va sumar el ballet. En
total, més de dues-centes persones implicades de forma
directa en la realització d'aquest muntatge, que quedarà reduït
per la falta d'espai de l'Auditori Municipal Pedro Mercader.
Així, Pablo Anglés va comentar que sols podrà actuar “la
meitat de la banda, uns 50 músics per cada funció”. També
Lupe ha hagut de reduir la presència de ballarines en
l'escenari, que haurà de ser ampliat per a l'ocasió per a acollir
les evolucions de les 12 ballarines. La coral per la seua banda
pujarà a l'escenari a “80 cantants, entre la polifònica i la Kylix,
als quals se sumaran els deu solistes que interpreten els
papers principals del musical”, va indicar David Rubiera,
director de la coral. Erick el fantasma, Christine, el Vescomte
Raoul de Chagny, la cosina donna Carlotta, Madame
Giry…nomens popularitzats pel musical i que ara
interpretaran cantants locals. 

Malgrat la reducció de l'espai, les tres entitats confien que
l'espectacularitat del muntatge i la professionalitat dels
participants sorprenguen al públic. Per a l'estrena, el muntatge
es representarà tres vegades: els dies 14 i 15 de novembre a
les 22 hores i el dia 16 a les 19h. Els organitzadors van
destacar que “és un dels musicals més representat de la
història i en aquest cas presentem una versió adaptada de la
pel·lícula, feta íntegrament per benicarlandos”. Decorats,
vestuari i adaptació estan sent realitzats per coralistes, que
treballen a fons perquè tot estiga llest el dia de la
representació. 

No és la primera vegada que les tres entitats treballen braç
a braç. Cal recordar el “Sons de cinema”, que van oferir
recentment. Ara, “El Fantasma de l'Opera” arriba per a
delectar al públic amb motiu de la celebració de Santa Cecilia,
patrona dels músics. Com és tradicional, la Coral i la Banda
commemoraran la festivitat de forma conjunta, en aquest cas
al costat del Ballet Lupe. Les entrades es posaran a la venda
a partir del 27 d'octubre en el Centre òptic Eva Marín i en el
local de la Banda de música al preu de 10 euros. El fantasma
de l'òpera és una novel·la de Gastón Leroux inspirada en la
també novel·la Trilby de George du Maurier, que havia estat
publicada per lliuraments en la Harper's Magazine en 1894 i
després en forma de llibre en 1895. El fantasma de l'òpera ha
estat adaptat nombroses vegades per a pel·lícules i
actuacions en teatres. És una novel·la que combina romanç,
terror, misteri i tragèdia. La història tracta d'un home misteriós
que aterroritza l'Òpera de París per a atraure l'atenció d'una
jove vocalista a la qual ama.

text i foto REDACCIÓ

EL FANTASMA DE LA ÓPERA, FET PER BENICARLANDOS

Els comerços més emblemàtics
de Benicarló van rebre diumenge
el reconeixement de la població,
dins dels actes de la Setmana del
Comerç. Concretament els
guardons van premiar la trajectòria
empresarial, la labor social, la
qualitat comercial i la innovació. 

L'edifici gòtic va ser el punt de
trobada de comerciants, autoritats i
veïns que van assistir al lliurament
d'uns premis que pretenen destacar
la importància del comerç a la ciutat,
atés que aquest és un motor
econòmic per a Benicarló perquè
suposa més del 19% de l'activitat
econòmica de la ciutat. En aquesta edició es va lliurar el premi
a la Trajectòria Empresarial, un reconeixement a aquelles
empreses amb una antiguitat major de 50 anys, sense haver
canviat de titular més enllà de la successió familiar, que va ser
para la Joieria- Rellotgeria Peraire, recordant així els orígens
d'un negoci que va obrir en 1959 i que ara la seua filla, gendre
i néta han continuat. D'altra banda, el Premi a la Solidaritat i a
la Responsabilitat Social Empresarial va recaure en
Comestibles Senar, un comerç que destaca per la seua activa
col·laboració i implicació amb la societat local i que es
distingeix per cuidar la conciliació de la vida laboral i la vida
familiar, a més d'emprar a dues dones de més de 50 anys. 

El premi a la Qualitat Comercial, destinat a reconèixer
l'esforç de tots els establiments que hagen portat a terme la
implantació d'un sistema de qualitat certificat, ha estat
enguany per a dues gelateries: La Jijonenca i Costa Dorada. I
finalment, el premi a la Innovació, Renovació i Imatge
Comercial, que té com objecte reconèixer l'esforç, el treball i la
inversió d'aquells empresaris que han portat a terme millores i
reformes dels seus establiments en els últims 3 anys ha estat
per a la Panadería Sergio, pels últims canvis efectuats en la
seua sala de vendes, així com les continues promocions
pròpies i iniciatives que porta endavant a través de mitjans
com la targeta I+Mas de la Unió de Comerços de Benicarló. 

COMERÇOS PREMIATS

text  i foto REDACCIÓ
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ESPORTS LOCAL

No va poder puntuar el juvenil A de el Benicarló Base Futbol
al Municipal La Pelosa davant l'Atlético Moncadense, perdent
per 2-1. El partit va resultar igualat, però els valencians van

saber aprofitar millor les seues oportunitats de gol. Va obrir el
marcador Belenguer als 38 minuts i amb 1-0 es va arribar al
descans. En la segona meitat els intents benicarlandos van
ser estèrils i a 14 minuts del final Andrés aconseguia el segon
gol. Deu minuts més tard Roca va marcar el gol benicarlando.

text i foto VICENT�FERRER

Derrota per la mínima del Juvenil A de el Benicarló Base Futbol 
al camp de l'Atlético Moncadense

Aquest cap de setmana s'han
reunit a Benicarló tots els membres
de la Comissió de seguiment sobre
Economia, Infraestructures i
Indústria, del projecte
#JuntsSenseFronteres engegat el
passat mes del setembre pels lideres
provincials del PP de Castelló i
Tarragona. El portaveu de la
Comissió d'Economia, Juan Manuel
Urquizu, ha valorat positivament “la
visió del sector del moble per a trobar
oportunitats on uns altres tan sols
veuen barreres”. “En Espanya abans
de la crisi la grandària mitja de les
empreses del sector no arribava a 10 treballadors, en les
províncies de Castelló i Tarragona era de 40 treballadors. La
raó no radica no només en l'encert d'una estratègia
empresarial, sinó en una tupida xarxa interconnectada, que
com no pot ser d'altra manera, passava per sobre de les
divisions provincials. La geografia per a nosaltres sempre ha
estat un eix al voltant del com flueix una dinàmica xarxa
d'intercanvis”, ha indicat Urquizu. “Altre factor important per a
la indústria del moble és el fort dinamisme del mercat de
treball, sempre s'ha vist com normal que les millors empreses
recluten als millors treballadors, sense mirar si eren o residien
en tal o com localitat. Aqueixa mobilitat laboral va aconseguir
espargir i disseminar les bones pràctiques que van fer créixer
el sector”. “Els eixos N-340, N-232 i la via de Vinaròs a Tortosa
han ajudat no només a vertebrar el territori sinó que han estat

utilitzades indistintament per empreses de l'un i l'altre costat
per a realitzar les seues expedicions. El moble de xapa de
Tarragona sempre ha tingut molt bona acollida a València, així
com el de Castelló a Tarragona” ha conclòs. Cal destacar que
#JuntsSenseFronteres es va engegar el passat mes de
setembre per part del president provincial del Partit Popular de
Castelló, Javier Moliner, i el de Tarragona, Alejandro
Fernández, amb l'objectiu d'obrir línies de col·laboració
conjuntes que evidencien l'absurd que suposa les fronteres
entre Catalunya i la resta d'Espanya. Cal recordar a més que
la pròxima setmana diferents dirigents del Partit Popular de la
província de Castelló i de la de Tarragona, es reuniran a
l'Ampolla de Mar per a realitzar una Comissió de Seguiment
per a analitzar el nou reglament de Costes que afecta a les
dues províncies.

ELS POPULARS, AMB EL SECTOR DEL MOBLE

text  NATÀLIA�SANZ

El port esportiu Marina Benicarló va
acollir aquest cap de setmana un curs
específic de  l’ús de l’spinnaker
simètric i asimètric. Les sessions van
comptar amb classes teòriques i
lliçons pràctiques, per la qual cosa es
van utilitzar tres embarcacions de vela
de creuer. L’spinnaker o vela globus és
una vela especial en els vaixells de vela
esportius, que presenta una forma
simètrica. L'activitat s'emmarcava en el
quadre d'activitats anuals organitzades
per l'Estació Nàutica Benicarló-
Peníscola a través de les seues
empreses associades. 

El curs es va portar a terme durant el dissabte i el diumenge
i va permetre als assistents dotar de les nocions bàsiques per
a utilitzar tots dos tipus de vela i les seues maniobres; com
l'hissat, arriat i la traslutxada.  L’spinnaker s'utilitza quan el

vent bufa de popa, o des d'arrere, es col·loca davant del
masteler, de manera que el vent entra a la vela i espenta
l'embarcació cap endadavant. Aquestes veles s'utilitzen
sobretot per a rumbs portants amb certes diferències entre els
angles a navegar.

text i foto VICENT�FERRER

Vela: Curs de l’ús específic de l’spinnaker durant el cap de setmana a Marina Benicarló

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Dos ferits és el balanç d'altres tants accidents de trànsit
ocorreguts en les carreteres castellonenques. Un ocorria a
Peníscola al col·lisionar un turisme contra una bicicleta, i l'altre
a Benicarló, a l'impactar un cotxe contra una motocicleta. El
primer dels sinistres es produïa a les 13.00 hores, en el
quilòmetre 5,100 de la CV-141, que és la carretera d'accés a
Peníscola. El cotxe, conduït per A.M.C., natural i veí de
Benicarló, col·lisionava contra el ciclista M.V.S., també de
Benicarló, el qual, a conseqüència de l'impacte resultava ferit
de caràcter lleu, sent traslladat amb una ambulància a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, on va rebre assistència,
encara que va eixir una hora després pel seu propi peu.

El segon dels accidents de trànsit va ocórrer en el
quilòmetre 1.044 de la carretera nacional 340, a les 14.45
hores, en el terme de Benicarló, quan un turisme, conduït per
I.J.L., de Burjassot (València), xocava contra una motocicleta,

conduïda per J.G.B., de Benicarló, qui després de la col·lisió
va quedar estés al terra amb ferides en una cama amb
pronòstic lleu. Una ambulància el va traslladar urgentment a
l'Hospital Comarcal de Vinaròs, onl va rebre assistència
sanitària. En ambdós accidentes la Guàrdia Civil de Trànsit va
realitzar els atestats.

CAU UNA BASTIDA

Una dona va haver de ser traslladada en una ambulància
fins al centre de salut de Benicarló després que un tauler d'una
bastida, instal·lat en una obra del passeig Ferreres Bretó de
Benicarló, li caiguera al damunt quan anava per la vorera.
L'afectada va patir lesions lleus en el cap, un braç i una cama,
segons van informar fonts municipals. La Policia Local es va
fer càrrec de les investigacions per a esbrinar el motiu del
despreniment d'aquesta taula en plena via pública,

D'altra banda, en el carrer d’Isaac Albéniz de Benicarló, un
vehicle va resultar amb danys de diverses consideració
després que el marc i el ventanal d'una casa caiguera també
al buit, sense que, en aquest cas, calguera lamentar ferits.
Igualment, els serveis municipals han obert una investigació
per esclarir-ho.

SUCCESSOS

text  NATÀLIA�SANZ
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LOCAL ESPORTS

Dissabte passat 18
d'octubre es va disputar, en el
local del Club d'Escacs
Benicarló, la primera ronda
del Campionat Comarcal
Individual 2014. La primera
ronda, que sol ser una jornada
de tràmit a causa de l'habitual
diferència entre el nivell dels
contrincants, va oferir no
obstant açò, interessants
partides. Sens dubte la millor,
va ser la disputada en el
primer tauler entre els dos
vinarocenses Ramón Segura i
Sergio Serrano, una partida
en la qual Ramón gaudia d'un
peó de més en un incòmode
final de cavalls, on no va
poder trencar la muralla ben
organitzada de Sergio, i va
haver de conformar-se amb
unes taules després de quatre
hores de joc.

text i foto VICENT�FERRER

Escacs: Va començar a Benicarló el Campionat Comarcal Individual 2014

Marta Escudero, secretària local de Compromís
Benicarló, ha manifestat la seua sorpresa després de
conèixer pel BOE que una de les empreses constructores
del CEIP Ángel Esteban ha demanat acta de declaració de
concurs Voluntari Ordinari de creditors. Segons ha
publicat el butlletí, la mercantil Postigo Obras y Servicios,
S. A., ha presentat davant el Jutjat del Mercantil núm. 3 de
València la documentació per a dur avant l'expedient.

“El passat mes juny van començar les obres del nou centre
escolar molt necessari tant per als xiquets que duen anys en
barracons com per a tot Benicarló. El projecte de construcció
va ser adjudicat, com es reflexa al web municipal,  a la UTE
Vaseco-Postigo Obres i Serveis, SA i ara ens assabentem que
una de les empreses integrants ha presentat concurs de
creditors”, ha manifestat la portaveu local. “A Compromís ens
haguera agradat que fora l'alcalde de Benicarló qui ens
informara d'aquesta circumstància que tant pot afectar a la
comunitat educativa de Benicarló. De nou ens trobem amb
l’opacitat de l’Ajuntament”. És per això que Escudero ha exigit
al Partit Popular que “ens informe sobre com va a afectar açò
a les obres del nou centre educatiu, que han d'estar acabades
en el mes de desembre”.

A més, la secretària local de Compromís, ha preguntat “si
ja hi ha administrador judicial en aquest procés, si l'ajuntament
ha parlat amb ell i si el consistori es personarà en el concurs,
ja que és part implicada en ell per les possibles
conseqüències que tindria el procés”. Escudero ha recordat
que fa més de set anys que Benicarló reclama la construcció
d'un nou col·legi. “Els xiquets han estat i estan en barracons
que no reuneixen les condicions necessàries per a impartir les
classes. Cada vegada que hi ha pluges fortes, com el passat
mes de setembre, cal desallotjar les aules perquè s'inunden.
A més, l'escàs espai impedeix la correcta realització del
currículum escolar ja que hi ha classes que s'imparteixen en
aules que no són les adequades i altres assignatures han vist
retallades les seues activitats per falta d'espai”, ha denunciat.

A més, segons Escudero: “temem un retard en les obres de
finalització del nou col·legi ara que per fi s'han iniciat. Per això
no anem a deixar de costat aquest tema i treballarem per a
aconseguir que els alumnes de l'Ángel Esteban tinguen per fi
un espai adequat per a rebre la seua formació de forma
adient”.

Per la seua part, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo,
es va mostrar confiat que els treballs de construcció del CEIP
Ángel Esteban no es vegen afectats pel concurs de creditors
que ha presentat una de les empreses encarregades de
l'execució del projecte. Domingo va assegurar que l'equip de
govern ha mantingut diverses converses amb conselleria per
aquest tema durant les últimes setmanes, des que es va
conèixer la notícia publicada pel BOE. L'alcalde va recordar
que a l'haver-se adjudicat les obres a una unió temporal
d'empreses, l'altra empresa integrant es responsabilitza al
100% dels treballs. “Tindrà els seus motius, i és un més dels
múltiples casos que es donen per la situació difícil que estem
passant, però l'altra mercantil s'ha de fer solidària al 100%, per
això se li crida UTE”, va explicar l’alcalde. Així, va assegurar
que “mantenim un contacte constant amb conselleria i anem a
esperar que aquesta situació es resolga el més ràpidament i
que les obres del col·legi seguisquen avançant tal com estava
previst”. L'alcalde de Benicarló va sostenir que el problema
“s'està resolent” i va assegurar que no només s'ha treballat en
la línia que l'altra empresa es faça càrrec al 100%, sinó que
fins i tot “s'ha parlat amb altres constructores perquè des de la
pròpia UTE es faça una cessió de contracte a altra empresa,
pel que en uns dies s'haurà resolt el tema”. D'altra banda,
Marcelino Domingo va lamentar que se'ls acuse d'opacitat i
poca transparència en la informació, ja que a principis de
setmana es van reunir amb l’Ampa del col·legi Ángel Esteban
“per a explicar-los la situació i ho van entendre perfectament”.

text NATÀLIA�SANZ

LES OBRES DE L’ÀNGEL ESTEBAN, ATURADES

Diumenge 19 es va disputar la segona prova de la
Challenge de Ciclocròs de la Comunitat Valenciana a la
ciutat de Vinaròs. En la mateixa van participar corredors
benicarlandos del Club Ciclista Deportes Balaguer i Mar
López del Castillo de Onda. 

José Julián Balaguer es va imposar en màster 50 i es va
posar líder de la Challenge, però el club va sumar dos podis
més amb Mar Lopez 2a junior i Isabel Balaguer 3a cadet, a
més de diversos alumnes de l'escola de ciclisme que es van
batre com jabatos amb els especialistes. 

La prova es va disputar sobre circuit molt dur en la part de
la platja, tant per anar amb bici com quan calia córrer a peu
per l'arena, i una altra part més tècnica.

Classificacions:

José Julián Balaguer, 1r màster 50 y líder
Mar Lopez, 2a júnior
Isabel Balaguer, 3a cadet
Izan Monroig, 9é aleví
Hugo Beser, 11é aleví

Judit Mulet, 14a aleví 

text i foto VICENT�FERRER

Ciclisme: Balaguer s'imposa en la segona prova de ciclocròs 
i passa a liderar la Challenge de la Comunitat Valenciana
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amb un cost addicional que segons l’urbanitzador “no podia
assumir”, pel que va demanar al consistori la seua
implicació. L'ajuntament va renunciar a prestar-li ajuda
considerant que era ell qui havia d'assumir tots els costos. 

Aquesta situació va provocar que el conflicte s'enquistara
fins a juny de 2011, quan un informe de l'arquitecte va
revelar que les obres es trobaven “únicament pendents de
fer el conveni de les instal·lacions elèctriques i realitzar
l'alimentació exterior de l'àmbit”. Les noves circumstàncies
van fer que el consistori sol·licitara un modificat del projecte
a l’urbanitzador, encara que el document va ser rebutjat per
l'administració per incloure obres ja realitzades, com és el
cas de la plaça Mossèn Tomás, atés que aqueixa obra
l'havia sufragat el Consell i el urbanitzador no havia variat
pressupost. La sorpresa arribava també amb l'informe del
tècnic municipal de mediambient, que denunciava greus
deficiències d'execució perquè no s'ajusten al projecte
aprovat i per les quals el consistori no hauria d'acceptar ni
recepcionar les obres. En el seu escrit “recomana la
substitució en la seua totalitat dels elements hidràulics
d'evacuació i drenatge, inclosos els trams de col·lectors,
escomeses, pous i claveguerams, així com al retirada dels
elements hidràulics instal·lats i la reposició dels paviments”,
va revelar Sánchez mostrant l'informe. 

DENÚNCIA SOCIALISTA 

“Ens trobem davant una situació molt greu. Ara
l'Ajuntament de Benicarló assumirà per gestió directa l'obra,
però serà el consistori qui pague les conduccions?”, va
preguntar el portaveu socialista. I és que Sánchez va revelar
que les noves reglamentacions han provocat una pluja

d’al·legacions per part dels propietaris del sector, que
denuncien que és responsabilitat de l'empresa, i no dels
propietaris, l'incompliment de terminis que comportarà un
cost addicional a l'hora d'alçar les rases per a entubar les
estesa elèctrica. De la mateixa manera, els veïns recorden
que ells van pagar amb les quotes d'urbanització el que els
corresponia de les obres realitzades per l'administració, com
la plaça Mossèn Tomás, per la qual cosa se’ls hauria de
bonificar aqueixa inversió. 

CONTESTA EL REGIDOR D'URBANISME 

L'edil d'Urbanisme, Pedro López, va reconèixer
l'existència d'aqueixos informes negatius per part dels
tècnics municipals, però va recordar que en una reunió a les
oficines d'Iberdrola de Castelló, “ens va dir que intentaria ser
el més lax possible a la recepció de les obres, sense
necessitat d'alçar els carrers”. Pel que fa a les deficiències
en el traçat d'aigües pluvials i residuals, López va indicar que
“si les coses no estan bé fetes no és culpa de l'ajuntament.
Hi ha una gestió indirecta amb una direcció facultativa que
ha de fer modificacions que s'han de plasmar en un projecte”
que en el seu moment cal lliurar al consistori. De moment
“iniciem el tràmit de caducitat del programa. No podem
demanar més coses. S'han demanat informes a diferents
estaments i quan tinguem la resolució, serà el moment de fer
les actuacions: prendre per gestió directa, aplicació de l'aval
i rebaixar tot el que s'haja de rebaixar per llei als veïns”. Així,
va tranquil·litzar als propietaris assegurant que “el PAI té
moltes garanties perquè hi ha molta gent treballant i vigilant
el procés perquè els veïns no hàgen de pagar més del que
els correspon. Si actuem de llei, en una plaça que assumeix
la generalitat, s'haurà de descomptar del programa, són
fabes contades. No les ha de pagar el veí”. El programa en
aquests moments està al 95% de l'execució, però el
urbanitzador no ho pot acabar per diferents circumstàncies.

ve de la pàgina anterior

Des que un dia el papa em va dir que a Onda la claven
fonda, aquest poble sempre m'ha fet molt de respecte. Si,
perquè malgrat que soc un home fet i dret, he de reconèixer
que soc molt temoric i qualsevol cosa em posa els pèls de
punta i els nervis a flor de pell. Em passo els dies esglaiat, i la
cosa es posa pitjor quan arriba aquesta gran festa tan nostra
com és el galwin. Ja li he dit al senyor director gerent
d'aquesta gran i generosa empresa que jo la setmana que ve
no sortiré de casa, perquè eixe dissabte hi ha muntada una
gran festa al hall de la facul i els esperits m'han dit que si no
vaig penaré tota l'eternitat. Si, han llegit bé, benvolguts lectors,
no penso sortir de casa, però he d'anar a la festa. El que passa
és que, si no vaig, al següent dia de classe, he de donar
explicacions a tothom del motiu de la meua absència i això,
després de vint-i-quatre anys, ja comença a resultar-me pesat.
Així és que hauré d'anar amb tot el dolor del meu cor, a
passar-m'ho malament. A més a més la Margot diu que ella no
s'ho perd, perquè és un dels dies que més profit li trau als seus
encants i que jo puc fer el que vulga. Davant aquesta
arguments tan contundents, no em queda una altra opció que
disfressar-me de mort vivent i fer cap a la festa. La Margot diu
que ella pagarà els taxis. També m'ha demanat de fer una
visita al lloc on es celebra la festa per tal de situar-se i fer-se
càrrec de la situació. 

Mentre començo un tractament de xoc per tal d'evitar el
pànic a la situació, els diré, distingits i comprensius lectors,
que degut al fet de que al poble esmentat la fiquen fins als
garrons, no vaig gosar emprendre un arriscat viatge a Onda.
Jo vaig notar que el papa feia una ganyota i diràs que se'n fotia
de les meues intencions. "Va, home" -em va dir- "farem una
paradeta abans d'arribar, passant per Vila-real, a vore si el
morrut ha fet molt de mal al nostre hortet de palmeres". Els
lectors avançats hauran pogut llegir entre línies les perverses
intencions del papa, parlant en llenguatge críptic per tal que la

mama no se n'assabente. Però no em va convèncer. A més a
més, dissabte, havia posat el forrellat a una coneguda sala de
festes de Peníscola i em trobava una mica perjudicat. A més a
més, la mama em va dir que hauria de descansar, que estic a
la flor de la meua vida i que no he de fer cas al papa, que de
vegades li comencen a patinar una mica les neurones que,
segons ella, li han canviat de casa i se n'han anat a viure a la
bossa escrotal.

Bé, com anava dient, no vaig anar a presenciar el partit in
situ. No podia. Com havia d'anar? Hi ha coses que estan per
damunt d'unes altres. Però m'he informat i estic en condicions
d'oferir una informació objectiva i veraç.

Jugàvem a casa del primer classificat, cosa que no
augurava res de positiu. A més a més, l'equip es presentava
amb moltes baixes, totes elles cobertes amb jugadors de
l'equip juvenil. Hi ha un equip al costat del nostre que no té cap
jugador titular que siga del poble. I no només em refereixo a
Sant Jordi. Em diu el papa que s'han gastat un munt de milions
-ell quan parla de milions parla de pessetes- i que han tirat la
casa per la finestra. Perquè això que està fent el nostre
Benicarló té molt de mèrit, perquè l'objectiu és salvar la
categoria I no n'hi ha d'altre. Els nostres van plantar cara a un
dels equips amb aspiracions que hi ha a la categoria, que fins
i tot té un jugador que porta el nom de Pumuki, amb la qual
cosa està tot dit. Qui pot guanyar a un equip al qual juga
Pumuki?. Tot i que ells van marcar al començament del partit,
els nostres van tenir ocasions d'empatar el partit, però els del
poble de Mossèn Canelles van fer valer la seua veterania i es
van dedicar a adormir el partit. Amb un cop de sort van marcar
el segon gol i allò va ser massa per als nostres, que ja es van
vore incapaços de remuntar el partit. Això si, amb tres juvenils
al camp. Segurament no hi ha en tota la categoria, cap equip
més que ho puga dir.

Ara diumenge rebem un altre dels eterns candidats a fer la
promoció per a pujar a tercera, l'Almassora. Vindran a guanyar
pensant que som un equip fàcil. Allà ells. 

text VICENT T.�PERIS
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Polèmica a Benicarló per l'execució d'un PAI que porta
deu any desenvolupant-se. Ara, amb el 95% executat, ha
saltat la veu d'alarma perquè el consistori caducarà la
pròxima setmana la condició d’urbanitzador i es farà càrrec
de la finalització dels treballs. Les preguntes ixen de la
banqueta del grup municipal socialista, que ha denunciat
l'existència d'informes “tècnics que recomanen tornar a fer
tota l'obra perquè les conduccions d'aigües i les de cablejat
no compleixen amb les normatives vigents”. Pepe Sanchez,
portaveu dels socialistes, va explicar que el retard en
l'execució de la urbanització de la unitat d'actuació número
19 de Benicarló ha deixat fora de la legislació l'estesa
elèctrica, de telecomunicacions i d'aigües pluvials i residuals
instal·lada en el sector. La pastilla es troba en el centre de la
població i allotja un aparcament subterrani de cent vint
places realitzat amb fons del Pla Confiança, que va suposar
una inversió de 1.400.000 euros. Damunt d'ell, la plaça de
Mossèn Tomás i al voltant, diversos carrers “oberts al trànsit
de forma irregular perquè ni estan acabats, ni han estat
recepcionats pel consistori”, va denunciar Sánchez. Per als

socialistes la culpa és dels populars que “per acció o per
omissió han deixat que aqueixes coses passaren”. 

LLARGS I EMBOLICATS TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els fets, segons va relatar, arranquen a l'octubre de 2004
amb l'aprovació del projecte d'urbanització. Al juliol de 2005
es va donar llum verda al projecte de reparcel·lació. Quatre
anys més tard l'ajuntament va acordar prorrogar el termini
d'execució fins el maig de 2009. Curiosament, tres mesos
abans que acabara aqueix termini van començar les obres i
es va fer el replanteig. Aqueix mateix any, al novembre, es va
informar al consistori que “algunes de les obres es trobaven
acabades i en fase d'execució parcial els treballs de
pavimentació de voreres i calçades, faltant per instal·lar
elements de l'enllumenat públic i altres d'ofici de paleta,
jardineria i equipament”, segons resen els informes
custodiats en l'expedient i que Sánchez va donar a conèixer. 

Mesos més tard, l’urbanitzador va advertir a l'ajuntament
de les condicions imposades per Iberdrola, que obligava a la
signatura d'un conveni per a subministrar la llum al sector

text REDACCIÓ

Sobrecost al PAI de l’UA19 amb informes tècnics contraris
(Plaça Mossèn Tomàs, C/ Mendez Núñez, Poliesportiu i col·legi de la Consolació)

Es va celebrar en el restaurant El Cortijo de Benicarló
el sopar de lliurament del Premis del Circuit Catval 2014.
La triumfadora de la nit va ser l'Escola del Club de Tennis
de Benicarló en aconseguir pràcticament totes les
primeres places de totes les categories que es jugaven. 

Destacar els primers llocs de Joel Anglés en prebenjamí,
Gerard Guimerá en aleví, Diego Sanchez en cadet i el monitor
Antonio Mata en absolut. A més dels 31 alumnes en el top10 i
17 en el top5

Premiats:
Aleví A: 1 Joel Anglés, 4 Gerard Abad, 6 Nacho Crespo, 8

Toni Grau i 9 Pere Geensen.
Benjamí: 3 Xavi Calduch, 5 Ausias Domenech, 7 Bernad

Ferrer, 8 Kiko Mateo i 9 Josep Salom.
Aleví B: 1 Gerard Guimerá, 7 Uriel Domenech.
Infantil M: 2 Jarmo Pérez, 3 Gerard Guimerá, 6 Víctor

Segarra  9 Pablo Masip.

Infantil F: 2 Iratxe Serrat, 3 Marta Aicart.
Cadet M: 1 Diego Sanchez, 2 Albert Alberich, 3 Carlos

Calduch, 6 Adrián Comes, 8 Carlos Gil i 10 Samuel Giner.
Cadet F: 2 Carla Folch i 3 Júlia Pérez.
Absolut: 1 Antonio Mata, 2 Alex Barreda, 3 Ricky Pérez, 4

Diego Sanchez i 9 Roger Alberto.

text i foto VICENT�FERRER

Lliurament de premis del circuit Catval als jugadors de l'Escola de Tennis Benicarló

L'Handbol Benicarló va aconseguir la seua primera victòria
a la pista de l'Almassora, dissabte passat, en imposar-se per
27-24. Després de dues eixides consecutives, el 25 a la

vesprada debutaren davant la seua afició contra el Betxí. Per
la seua banda el sènior femení va tornar a perdre, aquesta
vegada en la pista del CH Riola per un contundent 27-8, i el
dissabte tornarà a jugar fora, a Sueca, davant un altre equip
que encara no coneix la victòria.

text i foto VICENT�FERRER

El Club Handbol Benicarló en les seues eixides a Almassora i Riola
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La Cooperativa de Benicarló ha participat amb stand propi,
en la sisena edició de la Fira Fruit Attraction, que s'ha celebrat
a Madrid del 15 al 17 d'octubre, donant a conèixer els
productes més importants dels seus socis, com els cítrics i el
meló d'Alger, la carxofa amb Denominació d'Origen, la seua
àmplia gamma d'enciams, així com la coliflor i la col, entre uns
altres. Aquests productes estan avalats per certificats de
qualitat de la importància de Globalgap, IFS Food o BRC.
Durant els tres dies 800 empreses han oferit els seus
productes als professionals del sector. Tal com ha ressaltat el
director de Benihort, Guillermo Edo, “Fruit Attraction és una
potent eina comercial i de negocis que ha aconseguit un
progressiu posicionament i que contribueix a la nostra
expansió internacional”. 

Tot el sector de la carxofa ha protegit el naixement de
l'Associació 'Carxofa d'Espanya', que té davant si el repte
d'incrementar el seu consum i detenir la caiguda de producció
registrada en les últimes dècades. L'objectiu a mitjà termini és
incrementar en dos quilos per habitant a l'any el consum de
carxofa en el país a través d'iniciatives de promoció, segons
explica Proexport en un comunicat. La Junta Directiva triada
en l'Assemblea Constitutiva, celebrada aquest dimecres en
Fruit Attraction, impulsarà la incorporació de tots els sectors
implicats (producció, indústria i comerç) en una entitat
dedicada a "fer més fàcil i atractiu el consum de carxofa", ha
explicat Fernando P. Gómez de Proexport. Benihort i la DO de
Benicarlo, així com els representants de la IGP de Navarra han
traslladat el seu interès a formar part de la iniciativa, que ha
estat impulsada per Proexport i l'Associació Carxofa de la
Vega Baixa. També José García, president de la Federació
Nacional de Fabricants de Transformats Vegetals (Fenaval) ha
mostrat el seu suport a l'Associació. Amb tot això, més d'un

centenar de persones han confirmat amb la seua presència en
l'Assemblea el suport a la iniciativa de promoció. També José
García, president de la Federació Nacional de Fabricants de
Transformats Vegetals (Fenaval) ha mostrat el seu suport a
l'Associació. Amb tot això, més d'un centenar de persones han
confirmat amb la seua presència en l'Assemblea el suport a la
iniciativa de promoció. La producció de carxofa ha disminuït de
forma progressiva i sostinguda al llarg dels últims 20 anys. Així
la producció total de carxofa en 2008 (226.281 t) és
sensiblement inferior a la de 1990 (427.900 t). En 2012, la
caiguda ha seguit manifestant-se fins a les 195.202 tones,
afigen les mateixes fonts.

Malgrat tot, Espanya, és el segon productor de carxofa de
la UE per darrere d'Itàlia. Gran part de la producció nacional es
comercialitza en el nostre país, ja que poc més de 12.000
tones de carxofa en fresc van ser exportades en 2012 a la
resta de la UE. Segons el MAGRAMA, el 60% de la producció
es dirigeix a la indústria i el 40% restant per al consum en
fresc. Antonio Galindo de Soltir ha estat triat president de la
Junta Directiva. Al costat d'ell impulsaran l'associació, Pedro
Herrera, de Conserves El Raal, Margarita López de
l'Associació Carxofa de la Vega Baixa del Segura, Fernando P.
Gómez de Proexport, Joaquín Ortuño de SAT Olé, Enrique
Castel-Ruiz de Fruites Castel-Ruiz de Tudela i José A.
Guerrero de Hortoventas. Al costat d'ells representants de la
DO Carxofa de Benicarlo i IGP de Navarra, així com de
Fenaval, poden incorporar-se pròximament a aquesta
iniciativa. "Serà per a mi un honor impulsar el naixement
d'aquesta Associació i espere que aquest treball servisca
perquè siguem més dins d'un any perquè els productors ens
neguem a deixar abandonat aquest producte", ha afirmat el
president Antonio Galindo. Per la seua banda, el vicepresident
Pedro Herrera a animat a tots a "passar a l'acció i treballar pel
futur del sector, que falta ens fa".

text i foto NATÀLIA�SANZ

FRUIT ATTRACTION, ON NAIX L’ASSOCIACIÓ DE LA CARXOFA




