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Ecologistes en Acció ha realitzat un informe de
situació d'algunes de les zones humides i punts d'aigua
més importants del Baix Maestrat, on es reflecteix la
seua situació, valors naturals, estat de conservació i
amenaces. En total, s'han analitzat 17 aiguamolls i punts
d'aigua interessants per a la biodiversitat. La conclusió
ha estat que el 100% dels aiguamolls estudiats tenen
greus amenaçades i el 83% no compten amb mesures de
protecció adequades. A Benicarló, li ha tocat el torn a la
Basseta del Bovalar, el Barranc  d’Aiguadoliva, i la
desembocadura del riu Sec, la del Barranquet, entre
d’altres punts d’interés. Cap d’ells està protegida per
alguna mesura legal. Mes be al contrari, es continua
agredint estos punts importants per a l’equilibri del
nostre Medi Natural. 

DANYS A LES ZONES HUMIDES
L’informe d’Ecologistes en Acció ha conclòs que

existeixen greus amenaces urbanístiques i de construcció
d'infraestructures que poden malbaratar les nostres zones
humides, com ara passejos marítims, conduccions d'aigües
residuals i depuradores, carreteres, o programes
urbanístics-PAI.  La pressió urbanística en estes zones és
molt gran. Només cal fixar-se en la desembocadura del
Barranquet, encerclat de vivendes. Conseqüència directa és
que els abocaments de residus sòlids i líquids estan a l'ordre

del dia, segons assegura Ecologistes en Acció. I de nou
se’ns venen imatges al cap de zones humides plenes de
merda. 

Altre mal que pateixen els nostres aiguamolls és que
segueixen havent colmatacions i dessecacions. Molts dels
aiguamolls, a més, estan drenats i es draguen les seues
sèquies anualment,  en moltes zones no es consideren
zones inundables, i  es mantenen les polítiques d'actuacions
“de sostenibilitat ambiental i millores hidràuliques” que
acaben amb l’arrasament de la riquesa vegetal dels marges
i lleres dels rius i rambles. En este punt només cal recordar
les netejes indiscriminades que de forma sistemàtica pateix
el Barranquet, escudant-se en la necessitat de mantindre
neta la desembocadura per evitar que les canyes
impedixquen l’abocament de l’aigua a la mar.  Altres
aiguamolls van desaparèixer, fa anys, sota polítiques
agràries. Evidentment, no hi ha vigilància adequada ni es fan
labors educatives. 

FALTEN FIGURES DE PROTECCIÓ LEGAL
Només tres dels aiguamolls del Baix Maestrat

(desembocadura del riu Sénia, Marjal o Prat de Peníscola i
desembocadura del riu Coves), són reconeguts per les
administracions i tenen alguna de les figures legals de
protecció (Inventari Espanyol d'Aiguamolls; Catàleg de
Zones Humides de la Comunitat Valenciana i Lloc
d'Importància Comunitària-LIC de la Xarxa Natura 2000). La
resta estan sota típiques mesures de domini públic hidràulic,

text REDACCIÓ

ZONES HUMIDES EN PERILL (AGREDIDES I SENSE PROTECCIÓ)

Ja sabeu que he estat diverses vegades a Nepal i
d'alguna vos he pegat la vara durant un bon grapat de
setmanes. Aquesta vegada, a més d'anar de trekking, hem
intentat donar la volta al Manaslu, cosa que ha estat
impossible per la forta nevada que va haver aquells dies.
He visitat un altre Nepal.

El guia que portàvem, ja el coneixia d'una altra expedició,
em va invitar uns dies al seu poble i a visitar les escoles del
voltant. Aquest guia, juntament amb una canadenca, Jette,
han muntat un projecte per tal d'aconseguir diners per a
comprar material escolar per als xiquets i xiquetes de Khalte,
poblet allunyat dels camins de trekking per on no passa cap
turista.

Total, que vista la situació de les escoles i alumnes me vaig
implicar en el projecte. En tornar al més de desembre vaig dur
una seixantena de calendaris que vaig vendre en pocs dies. I
si més n'haguera dut, més n'haguera venut.

A la tenda d'esports Evasión ja vam fer una primera xarrada
i projecció d'un vídeo que havia muntat. Un diumenge
d'excursió amb membres femenins de la penya Setrill, parlant
del tema, va sorgir la idea de organitzar una xerrada al seu
local i projectar una altra vegada el vídeo, i aprofitant que
venia a visitar-me el guia que em va implicar, Raj, fer un sopar
nepalí.

Les setrilleres ho van proposar a la junta i es va acceptar
fer aquesta activitat per al divendres 27 de febrer. Aquest dia,
Raj, la seua dona, Sita, i un bon grup de voluntaris, a les
quatre de la tarde ens vam trobar a la penya per a preparar el
dal bhat: arròs amb llentilles, que l'acompanyaríem amb
pollastre al curri i unes verdures que, per al gust occidental,
estaven un poc massa picants.

A les set, Rosa Lourdes, va presentar la xerrada on feia de
traductor Gyan. Deprés es va projectar el vídeo i molt
solemnement Rajan Dhungana va explicar-nos la situació de
l'educació en els poblets de Nepal. També ens va parlar del
projecte que té en marxa Roshika Helping Hands, per al qual
es va fer el sopar. 

Acabada la xarrada vam sopar tots junts, alguns amb la mà,
com toca. I, ja sopats, vam poder provar el raksi, licor d'arròs
que havíem portar en algun viatge. Es va acabar la festa amb
algun ball típic de Nepal.

Nota.- Raj va dur unes coses per a vendre. Moltes s'han
quedat ací. Si algú està interessat en comprar alguna cosa es
pot posar en contacte amb mi.

Sopar nepalí solidari a la Penya Setrill

text i fotos TONYO FIBLA
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Sempre he sigut supersticiós. De mena que en diuen els
catalans. Quan diumenge passat vaig arribar prop del camp de
futbol i vaig vore vindre l'egrègia figura de l'encara alcalde de
San Jorge / Sant Jordi em van agarrar ganes de recular i
tornar-me'n cap a casa a acabar de pair el dinar. Ja ho he dit
ací en més d'una ocasió. Estic convençut que la presència
d'aquest il·lustre cavaller als nostres partits ens porta
malastrugança. Quina paraula més estranya, veritat? Ma-las-
tru-gan-ça. Precisament el dia anterior vaig estar a la nit
escoltant per RAC1 el doctor Sebastià D'Arbó, insigne expert
en fenòmens paranormals, que va explicar «l'origen» del mot.
En té de bones aquest D'Arbó. Va dir que a Barcelona hi havia
un carrer anomenat d'Estruc -un cognom ben del terreny- i que
durant una temporada molta de la gent que hi passava patia
calamitats i d'ací vindria lo de malastrugança. Em penso que
m'he desviat del tema. 

Amb el mal pressentiment que no trauríem res de bo, vaig
fer-me el pensament. Acompanyat del papa i la meua (ara ja
no sé si seua també) Margot vam tirar cap a dins. Buah!
Només entrar, els altaveus estaven castigant el personal amb
una versió rapera del ditxós caloret. Me'n riuria si no fóra que
tot plegat fa plorar. El «caloret». Si tindrà castanyetes la cosa
que encara acabaran traient-li partit a la gatera de la batllessa
de València. Quina donota més bestiota. No contenta de
posar-nos a tots el valencians en ridícul, encara dimarts
passat, tota digna ella, va tindre la barra de dir que «caloret»
era una expressió ben valenciana. Com ella, la tia mofla.
Encara acabarem creient-nos que calor és masculí i que na
Rita és molt i molt entranyable i, un pet l'agarre qualsevol en
un dia de festa i pelillos a la mar. Em penso que m'he desviat
una altra vegada del tema. 

Ens va visitar l'Onda, tercer classificat i equip amb la
fermíssima intenció de jugar la promoció d'ascens a tercera
divisió. Tots estàvem resignats a perdre. Després de cinc
partits seguits sense conéixer la derrota, la veritat és que no
haguera passat res si no s'haguera pogut puntuar. L'equip, des
de l'arribada de Víctor Esbrí i del porter Aguayo iràs que ha
canviat. Sense el diràs: ha canviat. 

Durant la primera part els forasters van apretar prou i el
nostre porter va fer tres parades seguides, en unes jugades
que com haguera dit el mestre Palanques tenien «marchamo
de gol». Allò que veies com entrava i, pam, treia un peu o una
mà. Van ser aquests els únics moments de patiment. El
Benicarló no feia riure i a poc a poc va nar apoderant-se del
mig del camp i del partit. 

A la represa el nostres van sortir a guanyar. Al minut quatre,
jugada d'estratègia. No ho havia vist mai. Córner a favor
nostre i tots els nostres jugadors es queden fora de l'àrea. La
defensa rival, desconcertada sense saber a qui marcar perquè
no hi havia ningú a qui marcar. Treu Marcos Cano i els d'ací
entren com a bojos dins l'àrea a rematar i els defenses sense
saber a qui agarrar cadascun. Burriel va encertar a posar el
cap i, au, gol. Eufòria desmesurada a la grada. El papa i la
Margot abraçant-se, ell agarrant-la de les anques i ella
deixant-se agarrar. 

Cinc minuts després, o deu, que no me'n recordo bé, un
defensa foraster li la passa al seu porter, Marcos Cano va cap
allí a vore si pesque alguna cosa, posa nerviós el porter que
cau l'agarra amb les mans. Cessió i falta indirecta des de
aproximadament el punt de penal. Tot l'Onda a la ratlla de gol.
Migue li passa a Marcos Cano que encara no sé com troba un
forat entre tanta humanitat per clavar-la dins. Més eufòria.
Molta més eufòria. I més eufòria encara entre sogre i nora.
Dos a zero a l'Onda!

Aquells es van haver d'estirar i a falta deu minuts van posar
una mica d'emoció en empatar per una errada infantil de la
nostra defensa. Una mica d'emoció. Perquè tant Carrillo com
Marcos Cano van disfrutar de sengles ocasions per acabar de
matar i rematar el partit. Al minut noranta-set l'àrbitre va dir que
ja n'hi havia prou... i Josvi Palanques va tornar amb l'enganxós
«caloret» dels nassos. Vaig vore com el senyor Tena,
tranquil·lament, abandonava el recinte esportiu. Ara ja no sóc
tan supersticiós. 

La setmana vinent hi ha convocada una vaga per a
aquestes categories nostres. Com que no hi haurà futbol ja
parlarem dels motius de la vaga i de la cavalcada del Ninot
que diu Margot que s'ha comprat una disfressa que farà parlar
tot lo poble. 

text VICENT T. PERIS

SIS DE SEGUITS SENSE PERDRE
domini públic marítim-terrestre (gran part dels rius i
rambles), o són zones no urbanitzables (Baseta del Bovalar)
o amb greus pressions urbanístics i d'infraestructures
(Barranc d’Aiguadoliva, desembocadura del riu Sec, etc.).

I és important protegir les nostres zones humides, atés
que són autèntiques depuradores naturals.  Realitzen una
important funció de control d'avingudes i proporcionen aigua
dolça i aliments. Respecte a la seua biodiversitat,
actualment una part molt important de les espècies de fauna
que es troben en perill d'extinció depenen de les zones
humides. Concretament tres espècies de peixos, fartet,
samaruc i espinós, depenen quasi exclusivament de
llacunes i aiguamolls del llevant espanyol. El samaruc és
possiblement el més escàs de tots els peixos continentals
ibèrics, estant distribuït principalment per determinades
llacunes litorals del llevant. 

Les aus són sens dubte el grup més nombrós d'espècies
afectat per la destrucció de les zones humides, atés que
quasi la meitat de les espècies que actualment es poden
considerar en perill d'extinció depenen en major o menor
mesura de les zones humides. Especial esment mereixen
vuit espècies d'aus: Bitó comú, Martinet ros, Xarxet
Mabrenc, Morell xocolater, ànec, Àguila pescadora, guatlla i
Fotxa banyuda. Totes elles es troben en perill d'extinció,
entre altres causes, per l'alteració i progressiva degradació
de les seus zones humides. 

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

El proper dissabte 7 de març començaran els talls de
carrers per a la instal·lació dels casals i els monuments
fallers. Hi haurà canvis de sentit en alguns carrers i es
manté l'horari de tancament dels casals a les 5.30 hores
els dies de més afluència de gent.

Després de diverses reunions de treball amb els diferents
cossos de seguretat i també amb les 13 comissions falleres,
el dispositiu de seguretat per a aquestes falles ja està a punt
per entrar en funcionament. La primera acció prevista serà el
tall de carrers, que començarà el proper dissabte 7 de març,
amb la instal·lació dels casals. El tall de carrers portarà com a
conseqüència el canvi de sentit en alguns carrers, per tal de
millorar la fluïdesa del trànsit. Concretament, els carrers de
Botànic Cavanilles i Pérez Pina seran de doble sentit i al
carrer de Mossén Lajunta estarà prohibit aparcar a les dos
bandes per motius de seguretat. Pel que fa als canvis de
sentit, els carrers afectats seran César Cataldo (des de Joan
XXIII fins a Pius XII) i Mossén Lajunta (entre el carrer de
Cabanes i el carrer dels Sants Màrtirs). Sobre l'horari de
tancament dels casals, es mantenen les mateixes directrius
que els anys anteriors. En concret, els casals obriran fins a les
5.30 hores els dies de més afluència (13, 14, i 18 de març) i
fins a les 4.30 hores la resta de dies. Els dies de les
mascletaes, 14, 15 i 19 de març, l'operatiu de seguretat (i per
tant, els talls de trànsit) començaran una hora abans, a les 13
hores. I pel que fa a les línies d'autobús interurbanes, la
parada d'autobús de la plaça de la Constitució quedarà
inhabilitada els dies 7 de març (Cavalcada del Ninot) i 15 de
març (ofrena a la Mare de Déu). Les parades més properes
són les del carrer de Sant Francesc i avinguda del Papa Luna.
La parada de taxis es traslladarà al principi del carrer de
Peníscola. 

Enguany, la crema de les falles començarà una hora abans
per tal de coordinar l'operatiu de seguretat amb la pujada del
Crist de la Mar, que coincideix el mateix dia. Les falles infantils
es cremaran a les 19 hores i les grans a partir de les 23 hores,
de dos en dos i en coordinació amb els bombers, excepte la
falla guanyadora que es cremarà en solitari i en últim lloc. Pel
que fa als aparcaments, l'Ajuntament habilitarà diferents
zones que estaran situades en l'avinguda de Iecla, carrer de
Peníscola, carrer de Jacinto Benavente, a més del pàrquing
de la plaça de la Constitució. La zona blava quedarà lliure del
7 al 20 de març, ambdós inclosos.Tant l'alcalde, Marcelino
Domingo, com el regidor de Policia i Seguretat, Marcos
Marzal, com el cap de la Policia Local, Agustín Parra, han
volgut destacar la col·laboració de les forces de seguretat
(Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers, Creu Roja, Protecció
Civil) i de les comissions falleres a l'hora de coordinar
esforços. Els representants institucionals han recordat que del
7 al 19 de març 800 efectius dels diferents cossos de
seguretat treballaran per unes festes amb les menors
incidències possibles.

TALLER DE CAIXES DE COETS  DECORADES AL
MUCBE

Si a València, cap i casal de la festa fallera, arrasen les
caixes decorades per a guardar taps o diversos complements
del vestit regional, a Benicarló ho fan les caixes de cohets.
Ningú sap amb certesa quan va començar a popularitzar-se
aquest costum, nascuda en els tallers artesanals dels fusters
de la ciutat. Xiquets i majors pengen del muscle aquests
artilugis de fusta durant els dies de Falles. En els últims anys
s'ha estés el costum de costumitzar-les, atenent a les més
variades decoracions. L'organitzat per la regidoria de Cultura
es va convertir en un acte insòlit en els actes fallers de la
ciutat. Els xiquets van donar sortida a la seua creativitat en el
Museu de la Ciutat, on es van reunir per a participar en el
primer taller de decoració de caixes de petards. Quaranta
escolars de totes les edats, acompanyats dels seus pares o
mares van participar en el reeixit esdeveniment. Primer van
pintar amb vistosos colors les caixes de fusta, afegint-los
després les més variades decoracions. Mentre les xiquetes es
decantaven per les falleres i les pintes de purpurina, els
xiquets optaven per petards. Personalitzades amb el seu nom,
tots ells van realitzar les decoracions al seu gust, sota l'atenta
mirada dels seus progenitors que no van dubtar en ajudar-los. 

Per la seua banda els fallers van tornar a reunir-se per a
donar bon compte a les paelles de germanor fallera. L'acte se
celebrava en l'annex del pavelló poliesportiu municipal, on les
13 comissions falleres es reunien per a degustar el plat
estrella de la gastronomia valenciana. El multitudinari acte
servia per a estrènyer encara més els llaços entre els fallers
de Benicarló, que ja van compartir el mateix espai el dissabte
a la nit en el multitudinari sopar de la Crida. Al llarg d'aquesta
setmana, la germanor es convertirà en sana competència,
quan totes elles i en secret, preparen les coreografies que
interpretaran durant la Cavalcada del Ninot. Serà la primera
batalla que les comissions lliuraran en el ring faller del 2015 .

text REDACCI 

FALLES!

Els dies 28 de febrer i 1 de març a la piscina olímpica
de Castelló, va tindre lloc el trofeu JL Ballester, reservat a
les categories benjamí i aleví, reunint una impressionant
quantitat de joves nedadors (531).

El Club Natació Benicarló va presentar, un equip de 26
nedadors, dirigits per Myriam Martínez.

Formaren l’equip dels alevins: Sara Vea, Laura Verge, Sara
Troncho, Raul Carbó, Oriol Lluch, Aitor Gil, Sergi Saura, David
García, Óscar García, Joan Martín i l’equip dels benjamins:
Henar Ávila, Maria Verge, Noemí Verge, Laia García,
Alejandra Oroian, Joana Bel, Ainhoa Baró, Diego Pérez, Dylan
Villanueva, Eric Alberich, Isaac Vendrell, Joan Ballester,
Guillem Tomas, Óscar Balaguer, Bruno Moliner i Joan Verge.

Les actuacions més brillants foren les de Sergi Saura,  que
va guanyar la plata als 100 lliures i el bronze als 200 lliures;
Óscar García,  que va obtindre la plata als 100 esquena i la de
David García,  que va aconseguir el bronze als 200 braça.

Per alguns dels benjamins era el primer cop que competien
en piscina de 50 metres i va ser una experiència molt
interessant.

GEMMA LABÈRNIA VA PARTICIPAR  AL CAMPIONAT
D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN DE CADIS.

La fenomenal bracista del Club Natació Benicarló Gemma
Labèrnia va participar al campionat d’Espanya infantil d’hivern
que es va disputar a Càdis el dia 27 de febrer.

Va nadar la prova dels 200 braça i va tindre una molt
meritòria actuació. Nadant, altre cop, en temps de mínima

nacional, va quedar prop de classificar-se per a la final
vespertina.

Aquesta és la 5a vegada que Labèrnia (de 13 anys encara)
participa en un campionat nacional.

L’entrenadora Lucia Vicente que va anar amb la nedadora
a Cadis, estava molt satisfeta del rendiment d’una Gemma
que va agafant-li les mides a la  competició nacional i, cada
cop, rendeix a més nivell en les grans ocasions.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN INFANTIL I JÚNIOR

A CASTELLÓ 7-8 DE MARÇ DE 2015 

text CNB

GRAN ACTUACIÓ DEL CNB AL TROFEU JL BALLESTER A CASTELLÓ
I PARTICIPACIÓ DE GEMMA LABÈRNIA AL CAMPIONAT D’ESPANYA
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ESPORTS LOCAL

Fins a vuit equips procedents de València, Sitges,
Cambrils i Benicarló participaran en el III Concurs de
Cuina i Serveis de la Carxofa. La cita tindrà lloc el 6 de
març a les instal·lacions del Centre Integrat Públic de
Formació Professional.

El proper divendres 6 de març, les instal·lacions del Centre
Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló (CIPFP)
acolliran la final del III Concurs de Cuina i Serveis de la
Carxofa, una iniciativa que van posar en marxa fa dos anys la
Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament i el centre educatiu
amb l'objectiu de promocionar la carxofa i implicar els joves
estudiants en l'elaboració de noves propostes gastronòmiques
relacionades amb el producte estrella de Benicarló. L'èxit de
les dos primeres edicions ha fet que enguany, per tercer any
consecutiu, els organitzadors hagen decidit reeditar el
concurs.

Els equips participants procedeixen de les escoles
d'hoteleria de València, Sitges, Cambrils i Benicarló. En total,
vuit equips que començaran a elaborar els plats a partir de les
9.15 hores. El primer concursant presentarà el seu plat davant
del jurat a partir de les 11:00 h i l'últim ho farà sobre les 12.45
hores. A més, els alumnes de Serveis realitzaran un tast de
vins a cegues, mentre els alumnes de cuina estaran elaborant
els plats.

Per a la valoració de les diferents propostes hi haurà un
jurat tècnic dins de la cuina, format per Vicente Segarra, en
representació de l'Àrea de Salut Pública, Ivan Alemán, xef del
restaurant San Rafael, i el professor del CIPFP Paco Solvas.

També hi haurà un jurat que farà el tast dels diferents plats
format per Ester Segura, directora del CIPFP, Eduardo Arín,
regidor d'Agricultura, Manuel Rico, copropietari i xef del
restaurant El Cortijo i Carxofa d'Or 2015, Héctor Roca,
propietari i xef del restaurant Tràngol, i Antonio García,
propietari i xef del restaurant Rosi, que assistirà en
representació de l'Agrupació de Restauradors de Benicarló. El
jurat del tast de vins a cegues estarà format per Vicent Flors,
representat de la IGP Vins de Castelló, Gaspar López, xef del
restaurant Neptuno, i Juan Carlos Simó, en representació de
l'Associació de Sommeliers de Castelló.

L'entrega dels premis serà al Saló d'Actes del centre a les
13.30 hores.

Vuit equips disputaran la final del III Concurs de Cuina i Serveis de la Carxofa

text REDACCI 

La Associació per a la Promoció de la Ciència i la Salut a
Benicarló (ABACS) va realitzar amb èxit el seu passat
esdeveniment a les instalacions de la Caixa Rural de
Benicarló. En aquesta ocasió, el diumenge 1 de març els
assistents van poder gaudir de la ponència “La muerte súbita
en infancia y adolescencia”, a càrrec de la Dra. María del Mar
Agut, Pediatra del Hospital General de Castelló i del Hospital
Nisa Rey Don Jaime. A més de realitzar un detallat repàs als
principals factors de risc de mort sobtada en nadons i
adolescents, la Dra. Agut va fer una demostració de
Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP). Els maniquís van ser
cedits per a l’acte per Creu Roja Benicarló. 

Les activitats d'ABACS estan centrades principalment en
ponències i jornades monogràfiques sobre ciència i salut, amb
un esperit divulgatiu, mirant d’intentar aproximar els nous
avenços en investigació al públic general. L’associació va
anunciar la propera organització d’un concurs de fotografia
amb la intenció de lliurar els premis durant les festes d’agost.
Aviat es convocarà públicament.

ABACS amb la prevenció de la mort sobtada dels més joves

text REDACCI 

El diumenge a la vesprada, a la
pista annexa del pavelló
Poliesportiu, es va jugar el primer
partit de la fase pel títol de la Lliga
Autonòmica, entre l'Handbol
Benicarló i el Club BM Vinaròs. 

Enmig d'una gran expectació, amb
més de cent persones seguint
l'anivellat partit, aquest es va
resoldre al final a favor dels visitants
per un sol gol, 27-26, per la qual cosa
el partit de tornada, en el pavelló
vinarossenc, promet ser molt
interessant. 

Resultats dels partits
d'handbol i bàsquet disputats
aquest cap de setmana

Handbol

Handbol Benicarló 26, 
CBM Vinaròs 27

CBM Puçol 8, 
Baix Maestrat Femení 21

Bàsquet

Bàsquet Silla 80, 
CB Benicarló 74

Júnior Benicarló 58, 
Grau Castelló 55

Handbol:El Vinaròs s'imposa al Benicarló en el primer partit de la fase pel títol

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat es va disputar en el Palau dels Esports
Luis Puig de València, el Campionat Autonòmic Juvenil
d'Atletisme en pista coberta. 

El Club d'Atletisme Baix Maestrat de Benicarló va participar
amb tres atletes. Míriam Querol, que va millorar la seua marca
en salt amb perxa, passant el llistó en 2,20 metres i finalitzant
en quarta posició; en els 60 metres llisos va parar el crono en
9.21. Lara Albiol va millorar la seua marca en salt de longitud
amb 3,55 metres i en el 60 metres amb 9.61. En la mateixa
competició, Hajiba El Jaziri va participar en un control de
1.000 metres finalitzant amb un temps de 3.46.

Atletisme:Tres atletes del Baix Maestrat van participar 
a l'Autonòmic Juvenil de pista coberta

text i foto VICENT FERRER
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LOCAL OPINIÓ

Com diuen? Que les comissions falleres del nostre poble
podrien plegar? Que Montoro seria capaç de carregar-se allò
que la crisi no ha aconseguit tombar? Això no s'ho creu vostè,
senyora Garcia, ni farta de bunyols. Anem a vore. Sense cap
mena de dubte, les falles són les entitats més potents i
consolidades del nostre poble, seguides a molta distància per
les penyes que s'aletarguen al llarg de l'any per tal d'aparèixer
al mes d'agost. Perquè ja em dirà vostè si no és potència el
fet de poder vendre menjar en grans quantitats sense cap
tipus de control sanitari i sense que els seus manipuladors
tinguen una mínima qualificació. Ara em dirà allò de que és
que les falles s'han de buscar fonts d'ingressos per tal de
poder pagar allò que anomenen "monument", les flors, els
coets, els castells, les mascletades, les xarangues i tot allò
que fa possible aquesta festa. També em contestarà que
precisament això, el fet de que els casals no siguen recintes
tancats als membres de la falla, sinó que tothom puga fer-ne
ús, dona a les nostres festes un caràcter diferenciador i més
obert. Jo això no ho negaré. Però potser podríem preguntar a
aquells que paguen els seus impostos, taxes i seguretat social
per tal de poder guanyar-se la vida amb el seus negocis.
També comprenc que des del principi s'ha fet així i
segurament aquests empresaris s'han vist beneficiats per la
gent que aquests dies surt més al carrer i també pels que ens
visiten. Ara mateix podríem estar parlant molta estona al
respecte, però el que si que queda clar, per damunt de tot, és
l'afany recaptatori del ministre d'hisenda. Li vol tirar mà a tot
allò que es mou. Mentre vivíem al país de jauja, no passava
res, els bitllets ens sortien per les orelles i anàvem ben
sobrats. Però ara que venen les vaques flaques la cosa
canvia. Se n'han adonat que ací hi ha on pegar cullerada, i no
volen deixar passar l'oportunitat de fer-ho. Tot queda ben
explicat a l'editorial. La finalitat última no és altra que
privatitzar-ho tot. No res de voluntaris ni de gent que fa les

coses de manera altruista. Tothom a cotitzar, a pagar impostos
i a donar-se d'alta a la seguretat social, i qui no ho faça, que
s'atenga a les conseqüències... econòmiques, clar, perquè al
darrera només hi ha una cosa: recaptar, recaptar i recaptar.
Per cert, a mi la imatge de la portada em recorda més a un
conegut paisà nostre que al ministre d'hisenda. Només diré
que va treballar molts d'anys a l'ajuntament i que té més de
noranta anys.

M'ha deixat impressionat el text que suposadament va
escriure un policia local a les xarxes socials. No me pensava
que s'havia despatxat tan a gust com acabo de llegir. La veritat
és que l'autor d'aquestes línies es va quedar ben a gust
després de fer-ho. Si es confirma, és un cas molt greu i més
si això ho ha escrit un membre de les forces de l'ordre.

Veig que ...vuit cents! agents de l'ordre vigilaran el nostre
poble a llarg i ample de les festes falleres. Vuit cents! Ente ells
una cosa anomenada "policia autonòmica". Qui són aquests?
Els mateixos que venen a festes a vigilar els esdeveniments
taurins? Els tocapilotes eixos? Els mateixos que havien de
tindre una comissaria allà on abans estava el garatge de
Martínez? Segueixo pensant que vuit cents agents són molta
gent i ja m'agradaria saber a mi el percentatge de cadascun.
Només per curiositat.

No li negaré, senyora Garcia, que m'ha agradat molt
retrobar un text de Ximo Bueno a les seues pàgines. Ja
l'enyorava. Trobo que és un gran encert la seua recuperació
per a la política local, ja que ha demostrat sobradament que
és una persona molt vàlida, compromesa i coherent. És a dir,
allò que ens fa falta per tal de regenerar la nostra vida política.

Una vegada més, Joan Heras m'ha fet vore les coses que
tenim al davant i que de vegades no pensem. Qui curiós és
això dels dolços relacionat amb les celebracions. Mira que ho
tens al davant i no te n'adones. No hi ha festa sense dolç, i
cada dolç a la seua festa. Tot barrejant celebració, religió i
producte de cada temporada. Molt il·lustratiu.

Per a acabar, enhorabona a Enric Anyó pel seu llibre i als
rescatadors de paraules per la seua iniciativa.   

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

text EL LECTOR

L'Ajuntament ha iniciat una potent campanya de
conscienciació ciutadana per posar fi a la presència
d'excrements de gossos a la via pública. Tots els col·legis
de la ciutat s'han implicat per resoldre un problema que
en només dos mesos ha suposat ja la interposició de 19
multes.

Les regidories de Policia i Seguretat, Medi Ambient i
Educació i Joventut han posat en marxa la campanya
«Benicarló més nét - menys excrements» que pretén
conscienciar tota la població, i especialment els xiquets, sobre
les obligacions i la responsabilitat que representa tindre una
mascota a casa. La campanya se centra fonamentalment en la
necessitat de recollir els excrements dels animals quan se’ls
trau a passejar.

La primera part de la campanya ja s'ha posat en marxa
aquesta setmana, amb les xarrades informatives i formatives
que està impartint la Policia Local als quasi 1.800 alumnes
d'entre 6 i 12 anys que estudien en els cinc centres d'educació
infantil i primària de Benicarló. Les xarrades, que tenen una
durada de 20 minuts, inclouen exemples pràctics i documents
gràfics sobre les conseqüències que tenen els excrements en
la via pública. A la sortida, els alumnes reben un clauer de
plàstic en forma d'os que conté bosses per a la recollida
d'excrements. Dels 1.800 alumnes, es calcula que uns 620
tenen un gos a casa. La segona part de la campanya és un
concurs de dibuix on podran participar tots els xiquets que han
assistit a les xarrades i que tindrà com a temàtica la recollida
dels excrements dels animals. El concurs premiarà els tres
millors dibuixos i el guanyador s'utilitzarà en l'elaboració d'un

cartell que es distribuirà per tota la ciutat com a part de la
campanya de conscienciació. Simultàniament a les xarrades,
la Policia Local ha iniciat una campanya de control i denúncia
de les infraccions relacionades amb els animals domèstics,
sobretot pel que fa a la recollida d'excrements. En poc més de
dos mesos s'han interposat ja 19 denúncies, que van de 30
euros la primera vegada fins a 600 euros per a les persones
que reincideixen. Per la seua banda, la Regidoria de Medi
Ambient està preparant la construcció de tres Gos Parc, unes
instal·lacions habilitades per tal que els propietaris dels
animals els puguen portar per a jugar. Serà un espai tancat i
destinat únicament a aquesta funció.

Es calcula que a Benicarló hi ha un total de 6.380 gossos
inscrits en el Registre Valencià d'Animals, dels quals
aproximadament 4.500 són atesos per veterinaris de
Benicarló.

Benicarló, contra les defecacions dels gossos a la via pública

text REDACCI 

El parc municipal de palmeres de Benicarló s'està
acabant de podar, seguint els terminis establerts per la
Conselleria d'Agricultura. Mentrestant, l'Ajuntament
continua aplicant periòdicament el tractament contra la
plaga del morrut roig.

Aquesta setmana finalitzarà la poda de les 726 palmeres
públiques que formen el parc municipal de palmeres de
Benicarló. Els treballs van començar el passat 2 de gener i
s'acabaran en els propers dies, d'acord amb el programa de
poda que estableix la Regidoria de Medi Ambient d'acord amb
l'empresa FCC, que assumeix la despesa de la poda.
Paral·lelament, l'Ajuntament continua realitzant el tractament
periòdic contra la plaga del morrut roig en totes les palmeres
de titularitat pública. Els resultats del tractament es poden
considerar satisfactoris tenint en compte que l'any passat
només va resultar afectada per la plaga una palmera de
l'avinguda del Marqués de Benicarló.

La plaga, en canvi, continua afectant una part important de
les palmeres de propietat privada del municipi i s'ha escampat
ja per totes les partides. L'Ajuntament posa a disposició dels
propietaris de les palmeres els serveis tècnics municipals per
a assessorar-los amb l'objectiu de prevenir i eradicar la plaga
del morrut roig.

A punt de finalitzar la poda de palmeres a Benicarló

text REDACCI 
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El mussol després
d'haver hivernat massa
temps, quasi una
dècada, per eixos mons

de Deu i del dimoni, creu que torna a ser hora de
tornar a casa i començar a piular de bell nou.

Quan el mussol va decidir descansar i anar-se'n vore
noves terres, Benicarló estava en aquell temps immers
dins la meravellosa bombolla del totxo, que feia que molts
pensaren que havien aconseguit la millor societat del
benestar possible, on els diners corrien per tot arreu, on
les hipoteques les donaven només per entrar al banc, on
els governants polítics (no cal dir que per aquestes terres
eren sempre majoria del PP) volien passar a la
immortalitat com nous faraons, fent coses inútils a
costelles de les caixes d'estalvi i de l'endeutament.

El mussol recorda com durant la primera dècada del
nou mil·lenni tot era festa i alegria, on tots dien que l'atur
no existia, on les empresses creixien sense parar, on
tothom consumia sense mal de cap per arribar a fi de mes
(això sí amb hores extres a dojo), on les ments pensants
feien creure que es necessitava qualsevol tipus de mà
d'obra, la barata per garantir la conservació del camp
benicarlando, i la més preparada per a la construcció, el
moble, els serveis,..., o fins i tot fer-se empressari. 

El mussol comprovava que com la població no

parava d'augmentar, cada dia es feien més i més
habitatges a preus fora de tota lògica, encara que fora
malbaratan el territori. Fins i tot ens volien fer un munt de
camps de golf beneïts per Carlos Fabra amb l'aigua de
l'Ebre.

Ara amb la crisi el mussol constata que Benicarló no
només té un atur insuportable i una forta baixada
d'habitants, sinó que el seu terme ha quedat tocat de
mort, només cal fer una volada per on havia de ser el gran
projecte de futur de Benicarló: la Ciutat Sènior.

El mussol ha comprovat que després de destruir les
casetes de volta de la finca del Marqués, allí ara només hi
ha carrers degradats, terrenys erms, faroles sense cap
sentit, un edifici que sembla portat de l'Iraq,... i sobretot
amb la ferida al seu bell mig del desdoblament de la N340.

El mussol es pregunta on són ara aquells polítics que
van encetar una campanya electoral que, entre cervesa i
cervesa gratuïta, lloaven les bondats d'aquest projecte
fabulós, justificant que Benicarló sortia guanyant amb
l'almoina que suposava un terenyet on posar les
paradetes el dia del sant o poder jugar a voleibol la
comunitat sud-americana. 

El mussol està convençut que molts d'aquells polítics
que van fer aquest gran nyap tornen tots els anys a pujar
en romeria a Sant Gregori, algú enguany també en
campanya electoral, però per dissimular aquesta gran
pifia quan arriben allà dalt fan com els monos de Gibraltar:
ni veure, ni escoltar, ni parlar. Bo segurament això últim
no, tots sabem que el peix mort per la boca.

DESGAVELL DEL NOU MIL·LENNI
text  EL MUSSOL

LES ENTITATS VALENCIANES
DEMANEN UNA LLEI DE
PARTICIPACIÓ

La IV Trobada de la Xarxa
d’Entitats del País Valencià
discuteix una proposta de “Criteris
per a una nova llei de participació
ciutadana i transparència
institucional”

L’abril de l’any passat es va
constituir la Xarxa d’Entitats del País
Valencià. Una seixantena
d’associacions han assistit a les tres
trobades realitzades fins ara. Són
entitats de tots els àmbits (cultural,
educatiu, urbanístic, del territori, de
comunicació, social, de solidaritat
internacional, veïnal, ecologista,
feminista, etc). Entre les més
implicades hi ha Acicom, Acció
Cultural del País Valencià, Ca
Revolta, la Federació d’Escola
Valenciana, Fent Ciutat, Salvem el
Cabanyal, la Societat Coral El Micalet, 

La suma dels socis i membres de
les diferents entitats implicades, i la de
la seua capacitat de mobilització,

converteix a la Xarxa en una
estructura amb una importantíssima
base social, i li atorga una capacitat de
representació del món associatiu
també molt significativa.

L’objectiu de la creació de la Xarxa
és doble. Primer, el motiu fonamental
de la iniciativa és passar de la
complicitat existent entre les entitats
implicades i de l’experiència ja
existent de treball comú en
plataformes i campanyes unitàries, a
una articulació més estable i formal,
que partint d’aquella complicitat
garantesca definir un marc
organitzatiu flexible que permeta, des
del respecte a la independència de
cada associació i a la seua
personalitat pròpia, l’intercanvi
d’informació i la suma de sinèrgies. En
aquest sentit, es tracta d’una iniciativa
de llarg recorregut, que va molt més
enllà de contextos conjunturals i
convocatòries electorals, i que té una
gran importància, ja que mai s’ha
arribat a consolidar una xarxa
associativa valenciana amb tanta
representativitat.

El segon objectiu de la Xarxa és,
contràriament, més immediat i a curt
termini: que la nova majoria
parlamentària resultant de les
eleccions autonòmiques valencianes
de maig aprove una llei de participació
ciutadana i transparència institucional
que signifique posar fi a la democràcia
de baixa qualitat que el País Valencià
pateix des de la transició i que ha fet
possible l’autoritarisme i la manca de
diàleg que han caracteritzat els
darrers governs valencians.

Governe qui governe, democràcia
és participació, i en aquest sentit les
associacions reclamen un marc legal
que impedesca que la veu ciutadana
expressada en les milers de
signatures d’una ILP puga ser
menystinguda (com ha tingut lloc en el
passat immediat), per exemple, i
sobretot que, en un sentit positiu,
articule mecanismes de participació.

Com a primer pas en aquesta
direcció, les entitats i associacions
reunides en la IV Trobada de la Xarxa
d’Entitats (dissabte 21 de febrer de
2015, 11,30h, València, Octubre
Centre de Cultura Contemporània),
han iniciat el procés de debat que
conduirà a l’aprovació d’una proposta
de “Criteris per a una nova llei de
participació ciutadana i transparència
institucional” 

Benicarló es prepara per a la cursa 10k 

El proper 29 de març, coincidint amb el Diumenge de
Rams, tindrà lloc a Benicarló la primera edició d'una cursa
de 10k, emmarcada dins del circuit de curses populars que
la Regidoria d'Esports ha posat en marxa enguany amb
l'objectiu d'obrir la pràctica de l'esport a tota la ciutadania. 

La cursa, organitzada juntament amb el Club Atletisme
Baix Maestrat, tindrà un recorregut urbà, tancat al trànsit
durant la prova, amb sortida i arribada a les pistes
d'atletisme, per tal de facilitar la logística dels esportistes
que participaran, que podran canviar-se i dutxar-se a les

instal·lacions de les pistes, i també per poder organitzar
millor l'entrega de trofeus. El circuit tindrà un punt
d'avituallament als cinc quilòmetres i un altre a
l'arribada.Segons els organitzadors, es tracta d'un circuit
urbà molt atractiu que permetrà que els atletes es creuen
en diverses parts del recorregut i que recorrerà l'avinguda
de Méndez Núñez, l'avinguda de Catalunya, l'avinguda del
Marqués de Benicarló i el port esportiu, entre d'altres.

Les inscripcions poden realitzar-se via online a
través del web www.cronorunner.com o via presencial
a Esports Arín o a les instal·lacions de la Piscina
Municipal. El preu de la inscripció són 8 euros.



aquestes sufocades d’hivern ens
portaran conseqüències. Primer,
animals de quatre potes corrent pel
terme o sortint dels contenidors i,
ara, de dos potes, en plana
disbauxa inaugural fallera, a la
Crida. NO vau vore Marcelino
tunejat en DJ com arengava les
masses? Sense pudor estètic ni
polític, el més important era
despertar l'ovació del públic i allà
va... el megamix maquinero d'El
Caloret de Rita Barberá, màxim
exponent del esperpèntic panorama
cultural i polític valencià. Donant-ho
tot, allí dalt, a la balconada, per
última vegada, hi ha qui afirma que
DJ Marce fins i tot va ballar al ritme
de la música. Tot i que a voltes, ja ho
sabem, sota els efectes de
determinades substàncies els
periodistes també exageraren.
Berlanga en estat pur.

Discrepàncies 
I si no us creieu el que diem, ací

us deixem les seues paraules
«Benicarlandos, benicarlandes,
fallers i falleres!! Ja estem en
Falles!!! Què voleu el fred del estiu o
el caloret de l'hivern?» Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló dixit.
Parafrasejant un personatge
semblant, en dos paraules de
torero: im-presionante. El que ha
passat a la Crida d'enguany no té
nom. Que l'alcalde de Benicarló i
futur diputat autonòmic faça befa de
la seua companya de partit és
realment vergonyós (almenys ho
hauria de ser a dins de qualsevol
partit que es considere “normal”.
Vostés definisquen el terme normal
al nostre país). Que ho faça des de
la balconada de l'ajuntament… ens
va deixar sense paraules.
Inqualificable. Patètic, lamentable i
sorprenent. Amb la boca oberta.
País de pandereta i rebentat. De
bata de cua, toreros i folklòrics
passats de moda. Que el Rap del
caloret de Rita sone des dels
altaveus de la Crida en un acte, que
hauria de ser tan solemne com
aquest... és patètic. Sense

paraules.... De totes maneres, fins
ací teniu l'opinió del tafaner 1. El
tafaner 2 és d'un altre parer i troba
que ja els ha vingut bé, que la frase
de Marcelino té un baf de
precampanya que tomba d'esquena
i que a VLC el PP ha fet una
enganxina institucional amb el nou
lema encunyat per l'alcaldessa
perpètua. I la gent, encantada, tu!

Comencen els actes festius
Que de cafres, bords, brètols,

desaprensius... desgraciats en tota
regla, per tancar els adjectius, atés
que ens quedaríem curts i no
acabaríem, en tenim uns quants al
poble, ho sabem. Ho sabem... i ho
saben les autoritats. Però sembla
que no ens ho agafem massa
seriosament i, ara que arriben falles,
segur que d’aquesta mena en
tindrem uns quants pul·lulant pels
carrers. I la cosa no pinta bé abans
de començar. És per això que ací us
ensenyem el que alguns d’aquests
animalons de dos potes, tot i que
dir-los animalons potser siga un
insult als animals, així que vagen

per davant les nostres disculpes, li
han fet a la cabina telefònica que
tenim al primer oval. Com sembla
que l’ús d’aquest aparell públic ja no
és tan habitual i no deu ser del seu
grat (i si a algú li fa falta trucar, que
es faça fotre), amb un pal d’eixos
que aguanten arbrets, que també
devien arrencar, l’han emprés a
garrotades deixant-la com es pot
veure a l’imatge. Destrossada, en
poques paraules. Deu ser un
avançament del que ens espera a
les falles? I després sortirà Marçalet
dient que tot està bé. Ací ja no
caldrà que fiquen masclets per fer-la
volar! O sí?

ve de la p gina anterior
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CULTURA

Nereida, ‘El abrazo o la locura’: el làudan imprescindible

Com el làudan. 'Nereida' té un efecte ansiolític. Aquest
grup de pop-rock personal es presenta amb la intensa veu
de Bea Guzmán, que t’agafa inexorablement de la mà i
introdueix un efecte calmant, que navega cap a una
agradable sensació quasi narcòtica en alguns temes,
mentre en altres t’empenta a sortir al carrer per olorar i
assaborir la vida, per caminar, correr o fer alguna bogeria
de les que es tenen reservades per a demostrar-se a una
mateixa que continua estant viva. I et desperta.
Sensacions ambivaents, perquè el títol, El abrazo o la
locura, ja adverteix que parlem d’extrems, de que aquí es
juga a tot o a no res, que no valen mitges tintes, que no
val oferir un joc difús, ni reservar-se una carta sota la
màniga. A tot o no res. Així són Nereida, que es
conformen amb el paisatge sinuós i seductor de les
guitarres contundents de Marcos Quevedo i Jesús
Maestro, pel baix de Rafael Beltran, i s’acompanyen en
aquest tercer CD que publiquen i que suposa la tercera
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El CD manté una acurada edició que es complementa amb
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Wolf surant en l’aigua sota un cel ple de núvols. No es respira
tragèdia, en canvi, sinó una serenor introspectiva que es
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il·lustracions que mantenen en una seqüència especial el cel,
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cel, doncs, amb diferents referències musicals i literàries
d'aquest dotze temes enregistrats per Ricardo Mascarell a
l’estudi  964:
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sonríen mis huesos
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los perros desvencijados
aún ladran al cartero
y el cortacésped acaricia
lo que tú y yo no sabremos...”

Romanticisme en el més pur estil adaptat al segle XXI.

Diario con fecha de hoy

“Párpados de flor caníbal
Raptan gotas como insectos
un fragmento de meñique
pone precio a nuestra huida”
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De suave láudano, Espionaje, Diario con fecha de hoy, Sopla
el temporal, Uno como nosotros, Trotando contra tierra, ¿Qué
hacemos hoy?, Parches, Mata hari, Muda Gnossienne, Sabor
ácido agradable -amb una cita imprescindible al Principito, i el
món de la infantesa amb els magnífics baobabs i la sempre
imponderable  intel·ligència dels elefants -, i el tema que clou
el treball: El mejor lugar.

I trobem la Suzanne de Satie, a Muda Gnossienne. I, com
no podia ser d'una altra manera, emergeix novament el
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esgarrat d’Erik Satie i Suzanne Valadon. I no puc evitar pensar
en si aquesta Suzanne podría ser també l'ésser extraterrestre
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text i foto AL˝CIA COSCOLLANO

www.lacalamanda.com
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Ja estava, ja... per poc!
Segons hem pogut saber els

tafaners de fonts molt ben
informades (és així, no?), doncs
això, que en el marc d’una de les
reunions de la junta de seguretat,
que es reuneix cada vegada que hi
ha esdeveniments importants com
ara les falles, on estava el
subdelegat del Govern i tothom
parlava valencià, va haver un
periodista, encoratjat per un miratge
d'optimisme, li va fer una pregunta al
coronel de la Benemèrita... en
valencià. El susdit benemèrit, tenim
entés, va dir que ell parlava valencià
però que “constestaria en castellano
por la institución que represento”.
Què vol dir, que la institució en
qüestió només representa els
castellanoparlantes? O, tal volta,
com és institució espanyola... el
valencià no toca? Que se li podia
tacar l'uniforme? O, com el valencià
és de segona, i no el gasten ni els
nostres governants a les institucions
publiques que representen, p'a qué
hemos d’hablarlo?
Santocristodelamar... deyé se
efeete del caloret!!!

Una visita inesperada
Deia així un dels informes de la

poli local, “17:22 Se recibe una
llamada telefónica denunciando que
por la Av Corts Valencianes andaba
un jabalí de grandes dimensiones
dirección a la zona centro.
Posteriormente el animal fue visto
en un descampado junto a la C/
Ministre Bayarri”. Quin ensurt vam
tenir tots! No sabíem si l'animal
havia acudit al reclam de la crida
fallera, a la vista del que hi ha... però
ja ens veiem a tots havent de fer una
batuda per comprovar d’on havia
sortit. I és que des que ha millorat

l'hora tota mena d’efectes
paranormals s’han succeït al llarg
del país nostrat. Mireu si la cosa era
així que un tafaner, molt sabut
d’aquestes coses dels poltergueist i
encarnacions, s'interessava per si
havien dit a les informacions si el
senglar portava collar de perles.
Estranyats, tota la comunitat
tafanera ens vam quedar quan,
encaparrat, va tornar a preguntar si
l’animaló portava collar de perles? I
torna-li la trompa al xic, deu o dotze
vagades ho va preguntar i no
podíem eixir de toll. Al final, ens
volia fer creure que es tractava de la
reencarnació de nosequina
alcaldessa que de joveneta
estiuejava a Benicarló, allà dalt del
desvio. No res, allí es va quedar ell i
cabòries. La beguda...

Migracions
Clar, i amb tant de calorada,

passa el que passa, i els efectes
paranormals es succeeixen. Mireu si
no un altre informe de la nostra
unitat policial, es diu: “08:17 Se
recuperan dos animales de granja
vivos en el interior de un contenedor
en la zona del puerto deportivo. Se
hace cargo la Patrulla Rural que los
trasladan a un particular que se
hace cargo.” Un dia un porc senglar
vagant pel terme i un altre animals
de granja que apareixen
sobtadament dins d’un contenidor.
Tot i les apostes, que si eren
pollastres, conills, porquet
vietnamita (a vore, que eixos també
són de granja, que els crien per
vendre’ls allà a la Xina), fures... està
clar que alguna cosa ha passat des
que la Rita es va abocar per la
balconada de la porta dels Serrans
per anunciar la bona nova
meteorològica. El trastorn col·lectiu
sembla haver afectat tothom per
igual. Vorem què serà el pròxim que
apareixerà pel terme. 

DJ Marce
Ho anem dient des del

capdamunt de la secció d'avui,

text LA COLLA DE TAFANERS

La caràtula del CD, la foto més reveladora, ja suposa tota
una manifestació poètica de intencions. L’amor, l’afecte, no té
volta enrere. Cal llançar-se, com en la vida, provar fins al final.
Les camises de força es queden al vent, com un al·legat
contra els pusil·lànimes, penjades d’unes pinces antigues. I el
cel , a contrallum i com un commovedor sky line que recorre
la silueta que es retalla contra les mànigues, n’és, novament,
testimoniatge.

"Apilando ladrillos de color
queda poco espacio bajo el sol
aquí debajo no firmamos la tregua
y, sin embargo,
Lucharemos
por ella"

ve de la pàgina anterior

El dijous 26 de febrer pel matí van vindre a l'escola,
Rajan Dhungana, President dels voluntaris del Projecte
Roshika Helping Hands al Nepal, amb la seua dona Sita i
acompanyats pel mestre Toni Fibla promotor d'aquest
projecte ací a Benicarló.

Després de ser rebuts pel director Ximo Bueno van visitar
l'escola on els alumnes van fer preguntes sobre la vida,
costums, educació,... al Nepal.

Per finalitzar la visita el claustre també es va reunir amb ells
per parlar una mica d'aquest projecte, que consisteix en
facilitar la compra de llibretes per als alumnes de les escoles
de la vall del Khalte a Nepal.

Abans d'acomiadar-se l'escola els va lliurar els 200€
recollits el dia de la Pau per aquest projecte solidari a Nepal.

PROJECTE ROSHIKA HELPING HANDS

text CP FRANCESC CATAL 



Panissola: la imatge de la cabina telefònica, destrossada a garrotades, del primer oval és,
simplement, lamentable. Un cabàs de panissoles és el que es mereix qui ho ha fet (és el màxim que
podem donar ací). La nostra més dura condemna a aquests actes vandàlics. Ara bé, no estaria gens
malament que tan ajuntament, pel que li correspon per la seua vigilància, com la mateixa telefònica, pel
manteniment que li toca i no fa, la cabina estava feta un fàstic, ficaren el seu granet de sorra. Tots
sortiríem guanyant! Una part de la panissola també seria per a ells... per no fer res.

M I S C E L · L À N I A

Sense evidència ambiental

Quan es va decidir fer el tema que aquesta setmana és
portada a La Veu, la veritat, no pensàvem que la cosa
estaria tan malament. Però el resultat, al final, després de
tancar-lo, no deixa lloc al dubte, no tractem de manera
acurada el nostre entorn natural. I així ens va.

L’informe que ha elaborat Ecologistes en acció de les
nostres zones humides, ficant l’èmfasi en l’estat de
conservació i les seus amenaces, ha arribat una conclusió
demolidora: el 100% dels aiguamolls estudiats pateixen de
greus amenaces que fan que la seua subsistència siga prou
complicada.

Els nostres punts calents, la Basseta del Bovalar, el
barranc d’Aiguaoliva i la desembocadura del Barranquet i el
Riu Sec, no se’n lliuren de la manca de protecció oficial,
cosa que les deixa en mans dels propis ajuntaments, que
sovint se n’obliden, a no ser que hi haja algun fenomen
atmosfèric que ho fique en alerta, o de l’autoritat de conca
que, com diu que no té recursos, acaba per no fer res.

I així ens trobem que, uns pels altres, sempre tenim la
casa per agranar, mentre aquestes zones naturals es van
malmeten poc a poc, i de manera progressiva, cada vegada

més. Al final, el nostre entorn natural, per la manca de
vigilància i actuacions decidides en el seu favor, s’acaba
convertint en un abocador sense control (les lleres del Riu
Sec o el mateix Barranquet en són una evidència). I això, al
mateix temps, juntament amb la pressió urbanística existent,
tot i que ara haja baixat una mica no hem d’oblidar que
venim d’uns temps on aquesta ha estat salvatge, fa que
damunt, les espècies vives que depenent d’aquestes zones
humides també patisquen les conseqüències, minvant de
manera ostensible o, fins i tot, desapareixent.

Açò hauria de portar, almenys a les autoritats locals, a fer
una reflexió molt profunda del futur d’aquestes zones
naturals tan nostres i que es vol fer amb elles. I és que, de
seguir així, poc, o no cap, futur tenen. El mateix que en el
seu moment va tenir la regidoria de Medi Ambient del nostre
ajuntament que, en perill d’extinció fa poc més d’una dècada
quan estava en mans de regidors nacionalistes, va acabar
sent absorbida per la d’urbanisme. 

I així hem anat.
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PENYA SETRILL

DIUMENGE 8
II CONCURS INTERNACIONAL DE
RECOLLIDA D’ESPÀRRECS

Punt de sortida i arribada: 
Ermita de Sant Gregori
Començament concurs: 10.00 h
Finalització concurs: 12.30 h

Inscripcions: Tots el dimarts de 20 h a 23
h al local de la Penya o a qualsevol
membre de la Junta Directiva fins al 3 de
març.

BASES CONCURS:
Podran participar tots el socis i simpatitzants del
Setrill. La participació serà per parelles.
Hi haurà trofeu per als tres primers classificats
en aconseguir més quantitat d’espàrrecs,
sempre en referència al pes. La mida màxima
dels espàrrecs serà 25 cm; la llargària superior
es desestimarà.
Les parelles que apleguen més tard de l’hora
permesa (12.30 h) seran eliminades del concurs.
Una vegada finalitzat el concurs, a la seu de la
Penya, es prepararà un dinar amb un remenat
(revuelto) amb els espàrrecs recollits, amanides,
fruita, pa i vi de la penya per als participants en
el concurs. (Si a més d'això, algú ho considera
oportú, pot portar-se de casa el menjar que
desitge).



Panissola: la imatge de la cabina telefònica, destrossada a garrotades, del primer oval és,
simplement, lamentable. Un cabàs de panissoles és el que es mereix qui ho ha fet (és el màxim que
podem donar ací). La nostra més dura condemna a aquests actes vandàlics. Ara bé, no estaria gens
malament que tan ajuntament, pel que li correspon per la seua vigilància, com la mateixa telefònica, pel
manteniment que li toca i no fa, la cabina estava feta un fàstic, ficaren el seu granet de sorra. Tots
sortiríem guanyant! Una part de la panissola també seria per a ells... per no fer res.

M I S C E L · L À N I A

Sense evidència ambiental

Quan es va decidir fer el tema que aquesta setmana és
portada a La Veu, la veritat, no pensàvem que la cosa
estaria tan malament. Però el resultat, al final, després de
tancar-lo, no deixa lloc al dubte, no tractem de manera
acurada el nostre entorn natural. I així ens va.

L’informe que ha elaborat Ecologistes en acció de les
nostres zones humides, ficant l’èmfasi en l’estat de
conservació i les seus amenaces, ha arribat una conclusió
demolidora: el 100% dels aiguamolls estudiats pateixen de
greus amenaces que fan que la seua subsistència siga prou
complicada.

Els nostres punts calents, la Basseta del Bovalar, el
barranc d’Aiguaoliva i la desembocadura del Barranquet i el
Riu Sec, no se’n lliuren de la manca de protecció oficial,
cosa que les deixa en mans dels propis ajuntaments, que
sovint se n’obliden, a no ser que hi haja algun fenomen
atmosfèric que ho fique en alerta, o de l’autoritat de conca
que, com diu que no té recursos, acaba per no fer res.

I així ens trobem que, uns pels altres, sempre tenim la
casa per agranar, mentre aquestes zones naturals es van
malmeten poc a poc, i de manera progressiva, cada vegada

més. Al final, el nostre entorn natural, per la manca de
vigilància i actuacions decidides en el seu favor, s’acaba
convertint en un abocador sense control (les lleres del Riu
Sec o el mateix Barranquet en són una evidència). I això, al
mateix temps, juntament amb la pressió urbanística existent,
tot i que ara haja baixat una mica no hem d’oblidar que
venim d’uns temps on aquesta ha estat salvatge, fa que
damunt, les espècies vives que depenent d’aquestes zones
humides també patisquen les conseqüències, minvant de
manera ostensible o, fins i tot, desapareixent.

Açò hauria de portar, almenys a les autoritats locals, a fer
una reflexió molt profunda del futur d’aquestes zones
naturals tan nostres i que es vol fer amb elles. I és que, de
seguir així, poc, o no cap, futur tenen. El mateix que en el
seu moment va tenir la regidoria de Medi Ambient del nostre
ajuntament que, en perill d’extinció fa poc més d’una dècada
quan estava en mans de regidors nacionalistes, va acabar
sent absorbida per la d’urbanisme. 

I així hem anat.

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

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

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

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

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

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

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

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

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

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

974
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

CARXOFA I PANISSOLA

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

PENYA SETRILL

DIUMENGE 8
II CONCURS INTERNACIONAL DE
RECOLLIDA D’ESPÀRRECS

Punt de sortida i arribada: 
Ermita de Sant Gregori
Començament concurs: 10.00 h
Finalització concurs: 12.30 h

Inscripcions: Tots el dimarts de 20 h a 23
h al local de la Penya o a qualsevol
membre de la Junta Directiva fins al 3 de
març.

BASES CONCURS:
Podran participar tots el socis i simpatitzants del
Setrill. La participació serà per parelles.
Hi haurà trofeu per als tres primers classificats
en aconseguir més quantitat d’espàrrecs,
sempre en referència al pes. La mida màxima
dels espàrrecs serà 25 cm; la llargària superior
es desestimarà.
Les parelles que apleguen més tard de l’hora
permesa (12.30 h) seran eliminades del concurs.
Una vegada finalitzat el concurs, a la seu de la
Penya, es prepararà un dinar amb un remenat
(revuelto) amb els espàrrecs recollits, amanides,
fruita, pa i vi de la penya per als participants en
el concurs. (Si a més d'això, algú ho considera
oportú, pot portar-se de casa el menjar que
desitge).



EL BENICARLÓ UNDERGROUND

CULTURA

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

OPINIÓ

Ja estava, ja... per poc!
Segons hem pogut saber els

tafaners de fonts molt ben
informades (és així, no?), doncs
això, que en el marc d’una de les
reunions de la junta de seguretat,
que es reuneix cada vegada que hi
ha esdeveniments importants com
ara les falles, on estava el
subdelegat del Govern i tothom
parlava valencià, va haver un
periodista, encoratjat per un miratge
d'optimisme, li va fer una pregunta al
coronel de la Benemèrita... en
valencià. El susdit benemèrit, tenim
entés, va dir que ell parlava valencià
però que “constestaria en castellano
por la institución que represento”.
Què vol dir, que la institució en
qüestió només representa els
castellanoparlantes? O, tal volta,
com és institució espanyola... el
valencià no toca? Que se li podia
tacar l'uniforme? O, com el valencià
és de segona, i no el gasten ni els
nostres governants a les institucions
publiques que representen, p'a qué
hemos d’hablarlo?
Santocristodelamar... deyé se
efeete del caloret!!!

Una visita inesperada
Deia així un dels informes de la

poli local, “17:22 Se recibe una
llamada telefónica denunciando que
por la Av Corts Valencianes andaba
un jabalí de grandes dimensiones
dirección a la zona centro.
Posteriormente el animal fue visto
en un descampado junto a la C/
Ministre Bayarri”. Quin ensurt vam
tenir tots! No sabíem si l'animal
havia acudit al reclam de la crida
fallera, a la vista del que hi ha... però
ja ens veiem a tots havent de fer una
batuda per comprovar d’on havia
sortit. I és que des que ha millorat

l'hora tota mena d’efectes
paranormals s’han succeït al llarg
del país nostrat. Mireu si la cosa era
així que un tafaner, molt sabut
d’aquestes coses dels poltergueist i
encarnacions, s'interessava per si
havien dit a les informacions si el
senglar portava collar de perles.
Estranyats, tota la comunitat
tafanera ens vam quedar quan,
encaparrat, va tornar a preguntar si
l’animaló portava collar de perles? I
torna-li la trompa al xic, deu o dotze
vagades ho va preguntar i no
podíem eixir de toll. Al final, ens
volia fer creure que es tractava de la
reencarnació de nosequina
alcaldessa que de joveneta
estiuejava a Benicarló, allà dalt del
desvio. No res, allí es va quedar ell i
cabòries. La beguda...

Migracions
Clar, i amb tant de calorada,

passa el que passa, i els efectes
paranormals es succeeixen. Mireu si
no un altre informe de la nostra
unitat policial, es diu: “08:17 Se
recuperan dos animales de granja
vivos en el interior de un contenedor
en la zona del puerto deportivo. Se
hace cargo la Patrulla Rural que los
trasladan a un particular que se
hace cargo.” Un dia un porc senglar
vagant pel terme i un altre animals
de granja que apareixen
sobtadament dins d’un contenidor.
Tot i les apostes, que si eren
pollastres, conills, porquet
vietnamita (a vore, que eixos també
són de granja, que els crien per
vendre’ls allà a la Xina), fures... està
clar que alguna cosa ha passat des
que la Rita es va abocar per la
balconada de la porta dels Serrans
per anunciar la bona nova
meteorològica. El trastorn col·lectiu
sembla haver afectat tothom per
igual. Vorem què serà el pròxim que
apareixerà pel terme. 

DJ Marce
Ho anem dient des del

capdamunt de la secció d'avui,

text LA COLLA DE TAFANERS

La caràtula del CD, la foto més reveladora, ja suposa tota
una manifestació poètica de intencions. L’amor, l’afecte, no té
volta enrere. Cal llançar-se, com en la vida, provar fins al final.
Les camises de força es queden al vent, com un al·legat
contra els pusil·lànimes, penjades d’unes pinces antigues. I el
cel , a contrallum i com un commovedor sky line que recorre
la silueta que es retalla contra les mànigues, n’és, novament,
testimoniatge.

"Apilando ladrillos de color
queda poco espacio bajo el sol
aquí debajo no firmamos la tregua
y, sin embargo,
Lucharemos
por ella"

ve de la pàgina anterior

El dijous 26 de febrer pel matí van vindre a l'escola,
Rajan Dhungana, President dels voluntaris del Projecte
Roshika Helping Hands al Nepal, amb la seua dona Sita i
acompanyats pel mestre Toni Fibla promotor d'aquest
projecte ací a Benicarló.

Després de ser rebuts pel director Ximo Bueno van visitar
l'escola on els alumnes van fer preguntes sobre la vida,
costums, educació,... al Nepal.

Per finalitzar la visita el claustre també es va reunir amb ells
per parlar una mica d'aquest projecte, que consisteix en
facilitar la compra de llibretes per als alumnes de les escoles
de la vall del Khalte a Nepal.

Abans d'acomiadar-se l'escola els va lliurar els 200€
recollits el dia de la Pau per aquest projecte solidari a Nepal.

PROJECTE ROSHIKA HELPING HANDS

text CP FRANCESC CATAL 



aquestes sufocades d’hivern ens
portaran conseqüències. Primer,
animals de quatre potes corrent pel
terme o sortint dels contenidors i,
ara, de dos potes, en plana
disbauxa inaugural fallera, a la
Crida. NO vau vore Marcelino
tunejat en DJ com arengava les
masses? Sense pudor estètic ni
polític, el més important era
despertar l'ovació del públic i allà
va... el megamix maquinero d'El
Caloret de Rita Barberá, màxim
exponent del esperpèntic panorama
cultural i polític valencià. Donant-ho
tot, allí dalt, a la balconada, per
última vegada, hi ha qui afirma que
DJ Marce fins i tot va ballar al ritme
de la música. Tot i que a voltes, ja ho
sabem, sota els efectes de
determinades substàncies els
periodistes també exageraren.
Berlanga en estat pur.

Discrepàncies 
I si no us creieu el que diem, ací

us deixem les seues paraules
«Benicarlandos, benicarlandes,
fallers i falleres!! Ja estem en
Falles!!! Què voleu el fred del estiu o
el caloret de l'hivern?» Marcelino
Domingo, alcalde de Benicarló dixit.
Parafrasejant un personatge
semblant, en dos paraules de
torero: im-presionante. El que ha
passat a la Crida d'enguany no té
nom. Que l'alcalde de Benicarló i
futur diputat autonòmic faça befa de
la seua companya de partit és
realment vergonyós (almenys ho
hauria de ser a dins de qualsevol
partit que es considere “normal”.
Vostés definisquen el terme normal
al nostre país). Que ho faça des de
la balconada de l'ajuntament… ens
va deixar sense paraules.
Inqualificable. Patètic, lamentable i
sorprenent. Amb la boca oberta.
País de pandereta i rebentat. De
bata de cua, toreros i folklòrics
passats de moda. Que el Rap del
caloret de Rita sone des dels
altaveus de la Crida en un acte, que
hauria de ser tan solemne com
aquest... és patètic. Sense

paraules.... De totes maneres, fins
ací teniu l'opinió del tafaner 1. El
tafaner 2 és d'un altre parer i troba
que ja els ha vingut bé, que la frase
de Marcelino té un baf de
precampanya que tomba d'esquena
i que a VLC el PP ha fet una
enganxina institucional amb el nou
lema encunyat per l'alcaldessa
perpètua. I la gent, encantada, tu!

Comencen els actes festius
Que de cafres, bords, brètols,

desaprensius... desgraciats en tota
regla, per tancar els adjectius, atés
que ens quedaríem curts i no
acabaríem, en tenim uns quants al
poble, ho sabem. Ho sabem... i ho
saben les autoritats. Però sembla
que no ens ho agafem massa
seriosament i, ara que arriben falles,
segur que d’aquesta mena en
tindrem uns quants pul·lulant pels
carrers. I la cosa no pinta bé abans
de començar. És per això que ací us
ensenyem el que alguns d’aquests
animalons de dos potes, tot i que
dir-los animalons potser siga un
insult als animals, així que vagen

per davant les nostres disculpes, li
han fet a la cabina telefònica que
tenim al primer oval. Com sembla
que l’ús d’aquest aparell públic ja no
és tan habitual i no deu ser del seu
grat (i si a algú li fa falta trucar, que
es faça fotre), amb un pal d’eixos
que aguanten arbrets, que també
devien arrencar, l’han emprés a
garrotades deixant-la com es pot
veure a l’imatge. Destrossada, en
poques paraules. Deu ser un
avançament del que ens espera a
les falles? I després sortirà Marçalet
dient que tot està bé. Ací ja no
caldrà que fiquen masclets per fer-la
volar! O sí?

ve de la p gina anterior
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CULTURA

Nereida, ‘El abrazo o la locura’: el làudan imprescindible

Com el làudan. 'Nereida' té un efecte ansiolític. Aquest
grup de pop-rock personal es presenta amb la intensa veu
de Bea Guzmán, que t’agafa inexorablement de la mà i
introdueix un efecte calmant, que navega cap a una
agradable sensació quasi narcòtica en alguns temes,
mentre en altres t’empenta a sortir al carrer per olorar i
assaborir la vida, per caminar, correr o fer alguna bogeria
de les que es tenen reservades per a demostrar-se a una
mateixa que continua estant viva. I et desperta.
Sensacions ambivaents, perquè el títol, El abrazo o la
locura, ja adverteix que parlem d’extrems, de que aquí es
juga a tot o a no res, que no valen mitges tintes, que no
val oferir un joc difús, ni reservar-se una carta sota la
màniga. A tot o no res. Així són Nereida, que es
conformen amb el paisatge sinuós i seductor de les
guitarres contundents de Marcos Quevedo i Jesús
Maestro, pel baix de Rafael Beltran, i s’acompanyen en
aquest tercer CD que publiquen i que suposa la tercera
aventura musical del grup, per Dani Tejedor, bateria i
percussió; Héctor Roca, bateria i Juan Cortés, teclista.   

El CD manté una acurada edició que es complementa amb
un llibret que conté evocadores imatges signades per Blanca
Fibla. Una de les fotos configura un ambient shakespearià, i
ens recorda a Ofelia, o tal vegada a una alliberada Virginia
Wolf surant en l’aigua sota un cel ple de núvols. No es respira
tragèdia, en canvi, sinó una serenor introspectiva que es
temperada pel reflex de l’aigua. Maestro, per la seua part,
avisa: la seua arma és una màquina d’escriure amb la qual
contar histories. Relats de qualitat, com ha demostrat amb les
tres obres publicades, l’última de les quals Quebradero.
Marcos ofereix el seu perfil més filosòfic i existencial. Rafa el
seu gest amatent i vital.

Amb 'Nereida', per si no ens havíem adonat, no sols parlem
de música, també de composició literària. Música i lletra, un
tàndem imprescindible que quan s’aconsegueix molts agraïm
i tractem com una estranya troballa en un panorama musical
sovint desolador en el qual les lletres sempre passen a un
segon pla. Elaborades, confeccionades i estimades per
Maestro, que també firma el disseny gràfic del CD,
il·lustracions que mantenen en una seqüència especial el cel,
un òrgan eteri i oníric que es transforma en una sèrie infinita i
en el fil argumental que recorre el CD, un cel que alimenta
gratacels de núvols que formen el sostre de grup. Toquem el
cel, doncs, amb diferents referències musicals i literàries
d'aquest dotze temes enregistrats per Ricardo Mascarell a
l’estudi  964:

Sopla el temporal

“Donde llamábamos hogar
A un buzón sin nombres
sonríen mis huesos

bajo el jardín vecino
los perros desvencijados
aún ladran al cartero
y el cortacésped acaricia
lo que tú y yo no sabremos...”

Romanticisme en el més pur estil adaptat al segle XXI.

Diario con fecha de hoy

“Párpados de flor caníbal
Raptan gotas como insectos
un fragmento de meñique
pone precio a nuestra huida”

Així, els temes també esdevenen homenatges personals:
De suave láudano, Espionaje, Diario con fecha de hoy, Sopla
el temporal, Uno como nosotros, Trotando contra tierra, ¿Qué
hacemos hoy?, Parches, Mata hari, Muda Gnossienne, Sabor
ácido agradable -amb una cita imprescindible al Principito, i el
món de la infantesa amb els magnífics baobabs i la sempre
imponderable  intel·ligència dels elefants -, i el tema que clou
el treball: El mejor lugar.

I trobem la Suzanne de Satie, a Muda Gnossienne. I, com
no podia ser d'una altra manera, emergeix novament el
romanticisme captivador per efectuar un portrait de l’ amor
esgarrat d’Erik Satie i Suzanne Valadon. I no puc evitar pensar
en si aquesta Suzanne podría ser també l'ésser extraterrestre
al qual li va cantar Cohen, el gran senyor dels poemes i la
cançó, l’etern trobador burlesc i elegant. 

Altres referències s’endinsen en la cultura cinematogràfica
i en cintes antològiques com La parada de los monstruos
vinculada al tema Uno como nosotros. 

text i foto AL˝CIA COSCOLLANO

www.lacalamanda.com
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El mussol després
d'haver hivernat massa
temps, quasi una
dècada, per eixos mons

de Deu i del dimoni, creu que torna a ser hora de
tornar a casa i començar a piular de bell nou.

Quan el mussol va decidir descansar i anar-se'n vore
noves terres, Benicarló estava en aquell temps immers
dins la meravellosa bombolla del totxo, que feia que molts
pensaren que havien aconseguit la millor societat del
benestar possible, on els diners corrien per tot arreu, on
les hipoteques les donaven només per entrar al banc, on
els governants polítics (no cal dir que per aquestes terres
eren sempre majoria del PP) volien passar a la
immortalitat com nous faraons, fent coses inútils a
costelles de les caixes d'estalvi i de l'endeutament.

El mussol recorda com durant la primera dècada del
nou mil·lenni tot era festa i alegria, on tots dien que l'atur
no existia, on les empresses creixien sense parar, on
tothom consumia sense mal de cap per arribar a fi de mes
(això sí amb hores extres a dojo), on les ments pensants
feien creure que es necessitava qualsevol tipus de mà
d'obra, la barata per garantir la conservació del camp
benicarlando, i la més preparada per a la construcció, el
moble, els serveis,..., o fins i tot fer-se empressari. 

El mussol comprovava que com la població no

parava d'augmentar, cada dia es feien més i més
habitatges a preus fora de tota lògica, encara que fora
malbaratan el territori. Fins i tot ens volien fer un munt de
camps de golf beneïts per Carlos Fabra amb l'aigua de
l'Ebre.

Ara amb la crisi el mussol constata que Benicarló no
només té un atur insuportable i una forta baixada
d'habitants, sinó que el seu terme ha quedat tocat de
mort, només cal fer una volada per on havia de ser el gran
projecte de futur de Benicarló: la Ciutat Sènior.

El mussol ha comprovat que després de destruir les
casetes de volta de la finca del Marqués, allí ara només hi
ha carrers degradats, terrenys erms, faroles sense cap
sentit, un edifici que sembla portat de l'Iraq,... i sobretot
amb la ferida al seu bell mig del desdoblament de la N340.

El mussol es pregunta on són ara aquells polítics que
van encetar una campanya electoral que, entre cervesa i
cervesa gratuïta, lloaven les bondats d'aquest projecte
fabulós, justificant que Benicarló sortia guanyant amb
l'almoina que suposava un terenyet on posar les
paradetes el dia del sant o poder jugar a voleibol la
comunitat sud-americana. 

El mussol està convençut que molts d'aquells polítics
que van fer aquest gran nyap tornen tots els anys a pujar
en romeria a Sant Gregori, algú enguany també en
campanya electoral, però per dissimular aquesta gran
pifia quan arriben allà dalt fan com els monos de Gibraltar:
ni veure, ni escoltar, ni parlar. Bo segurament això últim
no, tots sabem que el peix mort per la boca.

DESGAVELL DEL NOU MIL·LENNI
text  EL MUSSOL

LES ENTITATS VALENCIANES
DEMANEN UNA LLEI DE
PARTICIPACIÓ

La IV Trobada de la Xarxa
d’Entitats del País Valencià
discuteix una proposta de “Criteris
per a una nova llei de participació
ciutadana i transparència
institucional”

L’abril de l’any passat es va
constituir la Xarxa d’Entitats del País
Valencià. Una seixantena
d’associacions han assistit a les tres
trobades realitzades fins ara. Són
entitats de tots els àmbits (cultural,
educatiu, urbanístic, del territori, de
comunicació, social, de solidaritat
internacional, veïnal, ecologista,
feminista, etc). Entre les més
implicades hi ha Acicom, Acció
Cultural del País Valencià, Ca
Revolta, la Federació d’Escola
Valenciana, Fent Ciutat, Salvem el
Cabanyal, la Societat Coral El Micalet, 

La suma dels socis i membres de
les diferents entitats implicades, i la de
la seua capacitat de mobilització,

converteix a la Xarxa en una
estructura amb una importantíssima
base social, i li atorga una capacitat de
representació del món associatiu
també molt significativa.

L’objectiu de la creació de la Xarxa
és doble. Primer, el motiu fonamental
de la iniciativa és passar de la
complicitat existent entre les entitats
implicades i de l’experiència ja
existent de treball comú en
plataformes i campanyes unitàries, a
una articulació més estable i formal,
que partint d’aquella complicitat
garantesca definir un marc
organitzatiu flexible que permeta, des
del respecte a la independència de
cada associació i a la seua
personalitat pròpia, l’intercanvi
d’informació i la suma de sinèrgies. En
aquest sentit, es tracta d’una iniciativa
de llarg recorregut, que va molt més
enllà de contextos conjunturals i
convocatòries electorals, i que té una
gran importància, ja que mai s’ha
arribat a consolidar una xarxa
associativa valenciana amb tanta
representativitat.

El segon objectiu de la Xarxa és,
contràriament, més immediat i a curt
termini: que la nova majoria
parlamentària resultant de les
eleccions autonòmiques valencianes
de maig aprove una llei de participació
ciutadana i transparència institucional
que signifique posar fi a la democràcia
de baixa qualitat que el País Valencià
pateix des de la transició i que ha fet
possible l’autoritarisme i la manca de
diàleg que han caracteritzat els
darrers governs valencians.

Governe qui governe, democràcia
és participació, i en aquest sentit les
associacions reclamen un marc legal
que impedesca que la veu ciutadana
expressada en les milers de
signatures d’una ILP puga ser
menystinguda (com ha tingut lloc en el
passat immediat), per exemple, i
sobretot que, en un sentit positiu,
articule mecanismes de participació.

Com a primer pas en aquesta
direcció, les entitats i associacions
reunides en la IV Trobada de la Xarxa
d’Entitats (dissabte 21 de febrer de
2015, 11,30h, València, Octubre
Centre de Cultura Contemporània),
han iniciat el procés de debat que
conduirà a l’aprovació d’una proposta
de “Criteris per a una nova llei de
participació ciutadana i transparència
institucional” 

Benicarló es prepara per a la cursa 10k 

El proper 29 de març, coincidint amb el Diumenge de
Rams, tindrà lloc a Benicarló la primera edició d'una cursa
de 10k, emmarcada dins del circuit de curses populars que
la Regidoria d'Esports ha posat en marxa enguany amb
l'objectiu d'obrir la pràctica de l'esport a tota la ciutadania. 

La cursa, organitzada juntament amb el Club Atletisme
Baix Maestrat, tindrà un recorregut urbà, tancat al trànsit
durant la prova, amb sortida i arribada a les pistes
d'atletisme, per tal de facilitar la logística dels esportistes
que participaran, que podran canviar-se i dutxar-se a les

instal·lacions de les pistes, i també per poder organitzar
millor l'entrega de trofeus. El circuit tindrà un punt
d'avituallament als cinc quilòmetres i un altre a
l'arribada.Segons els organitzadors, es tracta d'un circuit
urbà molt atractiu que permetrà que els atletes es creuen
en diverses parts del recorregut i que recorrerà l'avinguda
de Méndez Núñez, l'avinguda de Catalunya, l'avinguda del
Marqués de Benicarló i el port esportiu, entre d'altres.

Les inscripcions poden realitzar-se via online a
través del web www.cronorunner.com o via presencial
a Esports Arín o a les instal·lacions de la Piscina
Municipal. El preu de la inscripció són 8 euros.
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LOCAL OPINIÓ

Com diuen? Que les comissions falleres del nostre poble
podrien plegar? Que Montoro seria capaç de carregar-se allò
que la crisi no ha aconseguit tombar? Això no s'ho creu vostè,
senyora Garcia, ni farta de bunyols. Anem a vore. Sense cap
mena de dubte, les falles són les entitats més potents i
consolidades del nostre poble, seguides a molta distància per
les penyes que s'aletarguen al llarg de l'any per tal d'aparèixer
al mes d'agost. Perquè ja em dirà vostè si no és potència el
fet de poder vendre menjar en grans quantitats sense cap
tipus de control sanitari i sense que els seus manipuladors
tinguen una mínima qualificació. Ara em dirà allò de que és
que les falles s'han de buscar fonts d'ingressos per tal de
poder pagar allò que anomenen "monument", les flors, els
coets, els castells, les mascletades, les xarangues i tot allò
que fa possible aquesta festa. També em contestarà que
precisament això, el fet de que els casals no siguen recintes
tancats als membres de la falla, sinó que tothom puga fer-ne
ús, dona a les nostres festes un caràcter diferenciador i més
obert. Jo això no ho negaré. Però potser podríem preguntar a
aquells que paguen els seus impostos, taxes i seguretat social
per tal de poder guanyar-se la vida amb el seus negocis.
També comprenc que des del principi s'ha fet així i
segurament aquests empresaris s'han vist beneficiats per la
gent que aquests dies surt més al carrer i també pels que ens
visiten. Ara mateix podríem estar parlant molta estona al
respecte, però el que si que queda clar, per damunt de tot, és
l'afany recaptatori del ministre d'hisenda. Li vol tirar mà a tot
allò que es mou. Mentre vivíem al país de jauja, no passava
res, els bitllets ens sortien per les orelles i anàvem ben
sobrats. Però ara que venen les vaques flaques la cosa
canvia. Se n'han adonat que ací hi ha on pegar cullerada, i no
volen deixar passar l'oportunitat de fer-ho. Tot queda ben
explicat a l'editorial. La finalitat última no és altra que
privatitzar-ho tot. No res de voluntaris ni de gent que fa les

coses de manera altruista. Tothom a cotitzar, a pagar impostos
i a donar-se d'alta a la seguretat social, i qui no ho faça, que
s'atenga a les conseqüències... econòmiques, clar, perquè al
darrera només hi ha una cosa: recaptar, recaptar i recaptar.
Per cert, a mi la imatge de la portada em recorda més a un
conegut paisà nostre que al ministre d'hisenda. Només diré
que va treballar molts d'anys a l'ajuntament i que té més de
noranta anys.

M'ha deixat impressionat el text que suposadament va
escriure un policia local a les xarxes socials. No me pensava
que s'havia despatxat tan a gust com acabo de llegir. La veritat
és que l'autor d'aquestes línies es va quedar ben a gust
després de fer-ho. Si es confirma, és un cas molt greu i més
si això ho ha escrit un membre de les forces de l'ordre.

Veig que ...vuit cents! agents de l'ordre vigilaran el nostre
poble a llarg i ample de les festes falleres. Vuit cents! Ente ells
una cosa anomenada "policia autonòmica". Qui són aquests?
Els mateixos que venen a festes a vigilar els esdeveniments
taurins? Els tocapilotes eixos? Els mateixos que havien de
tindre una comissaria allà on abans estava el garatge de
Martínez? Segueixo pensant que vuit cents agents són molta
gent i ja m'agradaria saber a mi el percentatge de cadascun.
Només per curiositat.

No li negaré, senyora Garcia, que m'ha agradat molt
retrobar un text de Ximo Bueno a les seues pàgines. Ja
l'enyorava. Trobo que és un gran encert la seua recuperació
per a la política local, ja que ha demostrat sobradament que
és una persona molt vàlida, compromesa i coherent. És a dir,
allò que ens fa falta per tal de regenerar la nostra vida política.

Una vegada més, Joan Heras m'ha fet vore les coses que
tenim al davant i que de vegades no pensem. Qui curiós és
això dels dolços relacionat amb les celebracions. Mira que ho
tens al davant i no te n'adones. No hi ha festa sense dolç, i
cada dolç a la seua festa. Tot barrejant celebració, religió i
producte de cada temporada. Molt il·lustratiu.

Per a acabar, enhorabona a Enric Anyó pel seu llibre i als
rescatadors de paraules per la seua iniciativa.   

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

text EL LECTOR

L'Ajuntament ha iniciat una potent campanya de
conscienciació ciutadana per posar fi a la presència
d'excrements de gossos a la via pública. Tots els col·legis
de la ciutat s'han implicat per resoldre un problema que
en només dos mesos ha suposat ja la interposició de 19
multes.

Les regidories de Policia i Seguretat, Medi Ambient i
Educació i Joventut han posat en marxa la campanya
«Benicarló més nét - menys excrements» que pretén
conscienciar tota la població, i especialment els xiquets, sobre
les obligacions i la responsabilitat que representa tindre una
mascota a casa. La campanya se centra fonamentalment en la
necessitat de recollir els excrements dels animals quan se’ls
trau a passejar.

La primera part de la campanya ja s'ha posat en marxa
aquesta setmana, amb les xarrades informatives i formatives
que està impartint la Policia Local als quasi 1.800 alumnes
d'entre 6 i 12 anys que estudien en els cinc centres d'educació
infantil i primària de Benicarló. Les xarrades, que tenen una
durada de 20 minuts, inclouen exemples pràctics i documents
gràfics sobre les conseqüències que tenen els excrements en
la via pública. A la sortida, els alumnes reben un clauer de
plàstic en forma d'os que conté bosses per a la recollida
d'excrements. Dels 1.800 alumnes, es calcula que uns 620
tenen un gos a casa. La segona part de la campanya és un
concurs de dibuix on podran participar tots els xiquets que han
assistit a les xarrades i que tindrà com a temàtica la recollida
dels excrements dels animals. El concurs premiarà els tres
millors dibuixos i el guanyador s'utilitzarà en l'elaboració d'un

cartell que es distribuirà per tota la ciutat com a part de la
campanya de conscienciació. Simultàniament a les xarrades,
la Policia Local ha iniciat una campanya de control i denúncia
de les infraccions relacionades amb els animals domèstics,
sobretot pel que fa a la recollida d'excrements. En poc més de
dos mesos s'han interposat ja 19 denúncies, que van de 30
euros la primera vegada fins a 600 euros per a les persones
que reincideixen. Per la seua banda, la Regidoria de Medi
Ambient està preparant la construcció de tres Gos Parc, unes
instal·lacions habilitades per tal que els propietaris dels
animals els puguen portar per a jugar. Serà un espai tancat i
destinat únicament a aquesta funció.

Es calcula que a Benicarló hi ha un total de 6.380 gossos
inscrits en el Registre Valencià d'Animals, dels quals
aproximadament 4.500 són atesos per veterinaris de
Benicarló.

Benicarló, contra les defecacions dels gossos a la via pública

text REDACCI 

El parc municipal de palmeres de Benicarló s'està
acabant de podar, seguint els terminis establerts per la
Conselleria d'Agricultura. Mentrestant, l'Ajuntament
continua aplicant periòdicament el tractament contra la
plaga del morrut roig.

Aquesta setmana finalitzarà la poda de les 726 palmeres
públiques que formen el parc municipal de palmeres de
Benicarló. Els treballs van començar el passat 2 de gener i
s'acabaran en els propers dies, d'acord amb el programa de
poda que estableix la Regidoria de Medi Ambient d'acord amb
l'empresa FCC, que assumeix la despesa de la poda.
Paral·lelament, l'Ajuntament continua realitzant el tractament
periòdic contra la plaga del morrut roig en totes les palmeres
de titularitat pública. Els resultats del tractament es poden
considerar satisfactoris tenint en compte que l'any passat
només va resultar afectada per la plaga una palmera de
l'avinguda del Marqués de Benicarló.

La plaga, en canvi, continua afectant una part important de
les palmeres de propietat privada del municipi i s'ha escampat
ja per totes les partides. L'Ajuntament posa a disposició dels
propietaris de les palmeres els serveis tècnics municipals per
a assessorar-los amb l'objectiu de prevenir i eradicar la plaga
del morrut roig.

A punt de finalitzar la poda de palmeres a Benicarló

text REDACCI 
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ESPORTS LOCAL

Fins a vuit equips procedents de València, Sitges,
Cambrils i Benicarló participaran en el III Concurs de
Cuina i Serveis de la Carxofa. La cita tindrà lloc el 6 de
març a les instal·lacions del Centre Integrat Públic de
Formació Professional.

El proper divendres 6 de març, les instal·lacions del Centre
Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló (CIPFP)
acolliran la final del III Concurs de Cuina i Serveis de la
Carxofa, una iniciativa que van posar en marxa fa dos anys la
Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament i el centre educatiu
amb l'objectiu de promocionar la carxofa i implicar els joves
estudiants en l'elaboració de noves propostes gastronòmiques
relacionades amb el producte estrella de Benicarló. L'èxit de
les dos primeres edicions ha fet que enguany, per tercer any
consecutiu, els organitzadors hagen decidit reeditar el
concurs.

Els equips participants procedeixen de les escoles
d'hoteleria de València, Sitges, Cambrils i Benicarló. En total,
vuit equips que començaran a elaborar els plats a partir de les
9.15 hores. El primer concursant presentarà el seu plat davant
del jurat a partir de les 11:00 h i l'últim ho farà sobre les 12.45
hores. A més, els alumnes de Serveis realitzaran un tast de
vins a cegues, mentre els alumnes de cuina estaran elaborant
els plats.

Per a la valoració de les diferents propostes hi haurà un
jurat tècnic dins de la cuina, format per Vicente Segarra, en
representació de l'Àrea de Salut Pública, Ivan Alemán, xef del
restaurant San Rafael, i el professor del CIPFP Paco Solvas.

També hi haurà un jurat que farà el tast dels diferents plats
format per Ester Segura, directora del CIPFP, Eduardo Arín,
regidor d'Agricultura, Manuel Rico, copropietari i xef del
restaurant El Cortijo i Carxofa d'Or 2015, Héctor Roca,
propietari i xef del restaurant Tràngol, i Antonio García,
propietari i xef del restaurant Rosi, que assistirà en
representació de l'Agrupació de Restauradors de Benicarló. El
jurat del tast de vins a cegues estarà format per Vicent Flors,
representat de la IGP Vins de Castelló, Gaspar López, xef del
restaurant Neptuno, i Juan Carlos Simó, en representació de
l'Associació de Sommeliers de Castelló.

L'entrega dels premis serà al Saló d'Actes del centre a les
13.30 hores.

Vuit equips disputaran la final del III Concurs de Cuina i Serveis de la Carxofa
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La Associació per a la Promoció de la Ciència i la Salut a
Benicarló (ABACS) va realitzar amb èxit el seu passat
esdeveniment a les instalacions de la Caixa Rural de
Benicarló. En aquesta ocasió, el diumenge 1 de març els
assistents van poder gaudir de la ponència “La muerte súbita
en infancia y adolescencia”, a càrrec de la Dra. María del Mar
Agut, Pediatra del Hospital General de Castelló i del Hospital
Nisa Rey Don Jaime. A més de realitzar un detallat repàs als
principals factors de risc de mort sobtada en nadons i
adolescents, la Dra. Agut va fer una demostració de
Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP). Els maniquís van ser
cedits per a l’acte per Creu Roja Benicarló. 

Les activitats d'ABACS estan centrades principalment en
ponències i jornades monogràfiques sobre ciència i salut, amb
un esperit divulgatiu, mirant d’intentar aproximar els nous
avenços en investigació al públic general. L’associació va
anunciar la propera organització d’un concurs de fotografia
amb la intenció de lliurar els premis durant les festes d’agost.
Aviat es convocarà públicament.

ABACS amb la prevenció de la mort sobtada dels més joves

text REDACCI 

El diumenge a la vesprada, a la
pista annexa del pavelló
Poliesportiu, es va jugar el primer
partit de la fase pel títol de la Lliga
Autonòmica, entre l'Handbol
Benicarló i el Club BM Vinaròs. 

Enmig d'una gran expectació, amb
més de cent persones seguint
l'anivellat partit, aquest es va
resoldre al final a favor dels visitants
per un sol gol, 27-26, per la qual cosa
el partit de tornada, en el pavelló
vinarossenc, promet ser molt
interessant. 

Resultats dels partits
d'handbol i bàsquet disputats
aquest cap de setmana

Handbol

Handbol Benicarló 26, 
CBM Vinaròs 27

CBM Puçol 8, 
Baix Maestrat Femení 21

Bàsquet

Bàsquet Silla 80, 
CB Benicarló 74

Júnior Benicarló 58, 
Grau Castelló 55

Handbol:El Vinaròs s'imposa al Benicarló en el primer partit de la fase pel títol

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat es va disputar en el Palau dels Esports
Luis Puig de València, el Campionat Autonòmic Juvenil
d'Atletisme en pista coberta. 

El Club d'Atletisme Baix Maestrat de Benicarló va participar
amb tres atletes. Míriam Querol, que va millorar la seua marca
en salt amb perxa, passant el llistó en 2,20 metres i finalitzant
en quarta posició; en els 60 metres llisos va parar el crono en
9.21. Lara Albiol va millorar la seua marca en salt de longitud
amb 3,55 metres i en el 60 metres amb 9.61. En la mateixa
competició, Hajiba El Jaziri va participar en un control de
1.000 metres finalitzant amb un temps de 3.46.

Atletisme:Tres atletes del Baix Maestrat van participar 
a l'Autonòmic Juvenil de pista coberta

text i foto VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

El proper dissabte 7 de març començaran els talls de
carrers per a la instal·lació dels casals i els monuments
fallers. Hi haurà canvis de sentit en alguns carrers i es
manté l'horari de tancament dels casals a les 5.30 hores
els dies de més afluència de gent.

Després de diverses reunions de treball amb els diferents
cossos de seguretat i també amb les 13 comissions falleres,
el dispositiu de seguretat per a aquestes falles ja està a punt
per entrar en funcionament. La primera acció prevista serà el
tall de carrers, que començarà el proper dissabte 7 de març,
amb la instal·lació dels casals. El tall de carrers portarà com a
conseqüència el canvi de sentit en alguns carrers, per tal de
millorar la fluïdesa del trànsit. Concretament, els carrers de
Botànic Cavanilles i Pérez Pina seran de doble sentit i al
carrer de Mossén Lajunta estarà prohibit aparcar a les dos
bandes per motius de seguretat. Pel que fa als canvis de
sentit, els carrers afectats seran César Cataldo (des de Joan
XXIII fins a Pius XII) i Mossén Lajunta (entre el carrer de
Cabanes i el carrer dels Sants Màrtirs). Sobre l'horari de
tancament dels casals, es mantenen les mateixes directrius
que els anys anteriors. En concret, els casals obriran fins a les
5.30 hores els dies de més afluència (13, 14, i 18 de març) i
fins a les 4.30 hores la resta de dies. Els dies de les
mascletaes, 14, 15 i 19 de març, l'operatiu de seguretat (i per
tant, els talls de trànsit) començaran una hora abans, a les 13
hores. I pel que fa a les línies d'autobús interurbanes, la
parada d'autobús de la plaça de la Constitució quedarà
inhabilitada els dies 7 de març (Cavalcada del Ninot) i 15 de
març (ofrena a la Mare de Déu). Les parades més properes
són les del carrer de Sant Francesc i avinguda del Papa Luna.
La parada de taxis es traslladarà al principi del carrer de
Peníscola. 

Enguany, la crema de les falles començarà una hora abans
per tal de coordinar l'operatiu de seguretat amb la pujada del
Crist de la Mar, que coincideix el mateix dia. Les falles infantils
es cremaran a les 19 hores i les grans a partir de les 23 hores,
de dos en dos i en coordinació amb els bombers, excepte la
falla guanyadora que es cremarà en solitari i en últim lloc. Pel
que fa als aparcaments, l'Ajuntament habilitarà diferents
zones que estaran situades en l'avinguda de Iecla, carrer de
Peníscola, carrer de Jacinto Benavente, a més del pàrquing
de la plaça de la Constitució. La zona blava quedarà lliure del
7 al 20 de març, ambdós inclosos.Tant l'alcalde, Marcelino
Domingo, com el regidor de Policia i Seguretat, Marcos
Marzal, com el cap de la Policia Local, Agustín Parra, han
volgut destacar la col·laboració de les forces de seguretat
(Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers, Creu Roja, Protecció
Civil) i de les comissions falleres a l'hora de coordinar
esforços. Els representants institucionals han recordat que del
7 al 19 de març 800 efectius dels diferents cossos de
seguretat treballaran per unes festes amb les menors
incidències possibles.

TALLER DE CAIXES DE COETS  DECORADES AL
MUCBE

Si a València, cap i casal de la festa fallera, arrasen les
caixes decorades per a guardar taps o diversos complements
del vestit regional, a Benicarló ho fan les caixes de cohets.
Ningú sap amb certesa quan va començar a popularitzar-se
aquest costum, nascuda en els tallers artesanals dels fusters
de la ciutat. Xiquets i majors pengen del muscle aquests
artilugis de fusta durant els dies de Falles. En els últims anys
s'ha estés el costum de costumitzar-les, atenent a les més
variades decoracions. L'organitzat per la regidoria de Cultura
es va convertir en un acte insòlit en els actes fallers de la
ciutat. Els xiquets van donar sortida a la seua creativitat en el
Museu de la Ciutat, on es van reunir per a participar en el
primer taller de decoració de caixes de petards. Quaranta
escolars de totes les edats, acompanyats dels seus pares o
mares van participar en el reeixit esdeveniment. Primer van
pintar amb vistosos colors les caixes de fusta, afegint-los
després les més variades decoracions. Mentre les xiquetes es
decantaven per les falleres i les pintes de purpurina, els
xiquets optaven per petards. Personalitzades amb el seu nom,
tots ells van realitzar les decoracions al seu gust, sota l'atenta
mirada dels seus progenitors que no van dubtar en ajudar-los. 

Per la seua banda els fallers van tornar a reunir-se per a
donar bon compte a les paelles de germanor fallera. L'acte se
celebrava en l'annex del pavelló poliesportiu municipal, on les
13 comissions falleres es reunien per a degustar el plat
estrella de la gastronomia valenciana. El multitudinari acte
servia per a estrènyer encara més els llaços entre els fallers
de Benicarló, que ja van compartir el mateix espai el dissabte
a la nit en el multitudinari sopar de la Crida. Al llarg d'aquesta
setmana, la germanor es convertirà en sana competència,
quan totes elles i en secret, preparen les coreografies que
interpretaran durant la Cavalcada del Ninot. Serà la primera
batalla que les comissions lliuraran en el ring faller del 2015 .

text REDACCI 

FALLES!

Els dies 28 de febrer i 1 de març a la piscina olímpica
de Castelló, va tindre lloc el trofeu JL Ballester, reservat a
les categories benjamí i aleví, reunint una impressionant
quantitat de joves nedadors (531).

El Club Natació Benicarló va presentar, un equip de 26
nedadors, dirigits per Myriam Martínez.

Formaren l’equip dels alevins: Sara Vea, Laura Verge, Sara
Troncho, Raul Carbó, Oriol Lluch, Aitor Gil, Sergi Saura, David
García, Óscar García, Joan Martín i l’equip dels benjamins:
Henar Ávila, Maria Verge, Noemí Verge, Laia García,
Alejandra Oroian, Joana Bel, Ainhoa Baró, Diego Pérez, Dylan
Villanueva, Eric Alberich, Isaac Vendrell, Joan Ballester,
Guillem Tomas, Óscar Balaguer, Bruno Moliner i Joan Verge.

Les actuacions més brillants foren les de Sergi Saura,  que
va guanyar la plata als 100 lliures i el bronze als 200 lliures;
Óscar García,  que va obtindre la plata als 100 esquena i la de
David García,  que va aconseguir el bronze als 200 braça.

Per alguns dels benjamins era el primer cop que competien
en piscina de 50 metres i va ser una experiència molt
interessant.

GEMMA LABÈRNIA VA PARTICIPAR  AL CAMPIONAT
D’ESPANYA INFANTIL D’HIVERN DE CADIS.

La fenomenal bracista del Club Natació Benicarló Gemma
Labèrnia va participar al campionat d’Espanya infantil d’hivern
que es va disputar a Càdis el dia 27 de febrer.

Va nadar la prova dels 200 braça i va tindre una molt
meritòria actuació. Nadant, altre cop, en temps de mínima

nacional, va quedar prop de classificar-se per a la final
vespertina.

Aquesta és la 5a vegada que Labèrnia (de 13 anys encara)
participa en un campionat nacional.

L’entrenadora Lucia Vicente que va anar amb la nedadora
a Cadis, estava molt satisfeta del rendiment d’una Gemma
que va agafant-li les mides a la  competició nacional i, cada
cop, rendeix a més nivell en les grans ocasions.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
CAMPIONAT AUTONÒMIC D’HIVERN INFANTIL I JÚNIOR

A CASTELLÓ 7-8 DE MARÇ DE 2015 

text CNB

GRAN ACTUACIÓ DEL CNB AL TROFEU JL BALLESTER A CASTELLÓ
I PARTICIPACIÓ DE GEMMA LABÈRNIA AL CAMPIONAT D’ESPANYA
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Sempre he sigut supersticiós. De mena que en diuen els
catalans. Quan diumenge passat vaig arribar prop del camp de
futbol i vaig vore vindre l'egrègia figura de l'encara alcalde de
San Jorge / Sant Jordi em van agarrar ganes de recular i
tornar-me'n cap a casa a acabar de pair el dinar. Ja ho he dit
ací en més d'una ocasió. Estic convençut que la presència
d'aquest il·lustre cavaller als nostres partits ens porta
malastrugança. Quina paraula més estranya, veritat? Ma-las-
tru-gan-ça. Precisament el dia anterior vaig estar a la nit
escoltant per RAC1 el doctor Sebastià D'Arbó, insigne expert
en fenòmens paranormals, que va explicar «l'origen» del mot.
En té de bones aquest D'Arbó. Va dir que a Barcelona hi havia
un carrer anomenat d'Estruc -un cognom ben del terreny- i que
durant una temporada molta de la gent que hi passava patia
calamitats i d'ací vindria lo de malastrugança. Em penso que
m'he desviat del tema. 

Amb el mal pressentiment que no trauríem res de bo, vaig
fer-me el pensament. Acompanyat del papa i la meua (ara ja
no sé si seua també) Margot vam tirar cap a dins. Buah!
Només entrar, els altaveus estaven castigant el personal amb
una versió rapera del ditxós caloret. Me'n riuria si no fóra que
tot plegat fa plorar. El «caloret». Si tindrà castanyetes la cosa
que encara acabaran traient-li partit a la gatera de la batllessa
de València. Quina donota més bestiota. No contenta de
posar-nos a tots el valencians en ridícul, encara dimarts
passat, tota digna ella, va tindre la barra de dir que «caloret»
era una expressió ben valenciana. Com ella, la tia mofla.
Encara acabarem creient-nos que calor és masculí i que na
Rita és molt i molt entranyable i, un pet l'agarre qualsevol en
un dia de festa i pelillos a la mar. Em penso que m'he desviat
una altra vegada del tema. 

Ens va visitar l'Onda, tercer classificat i equip amb la
fermíssima intenció de jugar la promoció d'ascens a tercera
divisió. Tots estàvem resignats a perdre. Després de cinc
partits seguits sense conéixer la derrota, la veritat és que no
haguera passat res si no s'haguera pogut puntuar. L'equip, des
de l'arribada de Víctor Esbrí i del porter Aguayo iràs que ha
canviat. Sense el diràs: ha canviat. 

Durant la primera part els forasters van apretar prou i el
nostre porter va fer tres parades seguides, en unes jugades
que com haguera dit el mestre Palanques tenien «marchamo
de gol». Allò que veies com entrava i, pam, treia un peu o una
mà. Van ser aquests els únics moments de patiment. El
Benicarló no feia riure i a poc a poc va nar apoderant-se del
mig del camp i del partit. 

A la represa el nostres van sortir a guanyar. Al minut quatre,
jugada d'estratègia. No ho havia vist mai. Córner a favor
nostre i tots els nostres jugadors es queden fora de l'àrea. La
defensa rival, desconcertada sense saber a qui marcar perquè
no hi havia ningú a qui marcar. Treu Marcos Cano i els d'ací
entren com a bojos dins l'àrea a rematar i els defenses sense
saber a qui agarrar cadascun. Burriel va encertar a posar el
cap i, au, gol. Eufòria desmesurada a la grada. El papa i la
Margot abraçant-se, ell agarrant-la de les anques i ella
deixant-se agarrar. 

Cinc minuts després, o deu, que no me'n recordo bé, un
defensa foraster li la passa al seu porter, Marcos Cano va cap
allí a vore si pesque alguna cosa, posa nerviós el porter que
cau l'agarra amb les mans. Cessió i falta indirecta des de
aproximadament el punt de penal. Tot l'Onda a la ratlla de gol.
Migue li passa a Marcos Cano que encara no sé com troba un
forat entre tanta humanitat per clavar-la dins. Més eufòria.
Molta més eufòria. I més eufòria encara entre sogre i nora.
Dos a zero a l'Onda!

Aquells es van haver d'estirar i a falta deu minuts van posar
una mica d'emoció en empatar per una errada infantil de la
nostra defensa. Una mica d'emoció. Perquè tant Carrillo com
Marcos Cano van disfrutar de sengles ocasions per acabar de
matar i rematar el partit. Al minut noranta-set l'àrbitre va dir que
ja n'hi havia prou... i Josvi Palanques va tornar amb l'enganxós
«caloret» dels nassos. Vaig vore com el senyor Tena,
tranquil·lament, abandonava el recinte esportiu. Ara ja no sóc
tan supersticiós. 

La setmana vinent hi ha convocada una vaga per a
aquestes categories nostres. Com que no hi haurà futbol ja
parlarem dels motius de la vaga i de la cavalcada del Ninot
que diu Margot que s'ha comprat una disfressa que farà parlar
tot lo poble. 

text VICENT T. PERIS

SIS DE SEGUITS SENSE PERDRE
domini públic marítim-terrestre (gran part dels rius i
rambles), o són zones no urbanitzables (Baseta del Bovalar)
o amb greus pressions urbanístics i d'infraestructures
(Barranc d’Aiguadoliva, desembocadura del riu Sec, etc.).

I és important protegir les nostres zones humides, atés
que són autèntiques depuradores naturals.  Realitzen una
important funció de control d'avingudes i proporcionen aigua
dolça i aliments. Respecte a la seua biodiversitat,
actualment una part molt important de les espècies de fauna
que es troben en perill d'extinció depenen de les zones
humides. Concretament tres espècies de peixos, fartet,
samaruc i espinós, depenen quasi exclusivament de
llacunes i aiguamolls del llevant espanyol. El samaruc és
possiblement el més escàs de tots els peixos continentals
ibèrics, estant distribuït principalment per determinades
llacunes litorals del llevant. 

Les aus són sens dubte el grup més nombrós d'espècies
afectat per la destrucció de les zones humides, atés que
quasi la meitat de les espècies que actualment es poden
considerar en perill d'extinció depenen en major o menor
mesura de les zones humides. Especial esment mereixen
vuit espècies d'aus: Bitó comú, Martinet ros, Xarxet
Mabrenc, Morell xocolater, ànec, Àguila pescadora, guatlla i
Fotxa banyuda. Totes elles es troben en perill d'extinció,
entre altres causes, per l'alteració i progressiva degradació
de les seus zones humides. 

ve de la pàgina anterior
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Ecologistes en Acció ha realitzat un informe de
situació d'algunes de les zones humides i punts d'aigua
més importants del Baix Maestrat, on es reflecteix la
seua situació, valors naturals, estat de conservació i
amenaces. En total, s'han analitzat 17 aiguamolls i punts
d'aigua interessants per a la biodiversitat. La conclusió
ha estat que el 100% dels aiguamolls estudiats tenen
greus amenaçades i el 83% no compten amb mesures de
protecció adequades. A Benicarló, li ha tocat el torn a la
Basseta del Bovalar, el Barranc  d’Aiguadoliva, i la
desembocadura del riu Sec, la del Barranquet, entre
d’altres punts d’interés. Cap d’ells està protegida per
alguna mesura legal. Mes be al contrari, es continua
agredint estos punts importants per a l’equilibri del
nostre Medi Natural. 

DANYS A LES ZONES HUMIDES
L’informe d’Ecologistes en Acció ha conclòs que

existeixen greus amenaces urbanístiques i de construcció
d'infraestructures que poden malbaratar les nostres zones
humides, com ara passejos marítims, conduccions d'aigües
residuals i depuradores, carreteres, o programes
urbanístics-PAI.  La pressió urbanística en estes zones és
molt gran. Només cal fixar-se en la desembocadura del
Barranquet, encerclat de vivendes. Conseqüència directa és
que els abocaments de residus sòlids i líquids estan a l'ordre

del dia, segons assegura Ecologistes en Acció. I de nou
se’ns venen imatges al cap de zones humides plenes de
merda. 

Altre mal que pateixen els nostres aiguamolls és que
segueixen havent colmatacions i dessecacions. Molts dels
aiguamolls, a més, estan drenats i es draguen les seues
sèquies anualment,  en moltes zones no es consideren
zones inundables, i  es mantenen les polítiques d'actuacions
“de sostenibilitat ambiental i millores hidràuliques” que
acaben amb l’arrasament de la riquesa vegetal dels marges
i lleres dels rius i rambles. En este punt només cal recordar
les netejes indiscriminades que de forma sistemàtica pateix
el Barranquet, escudant-se en la necessitat de mantindre
neta la desembocadura per evitar que les canyes
impedixquen l’abocament de l’aigua a la mar.  Altres
aiguamolls van desaparèixer, fa anys, sota polítiques
agràries. Evidentment, no hi ha vigilància adequada ni es fan
labors educatives. 

FALTEN FIGURES DE PROTECCIÓ LEGAL
Només tres dels aiguamolls del Baix Maestrat

(desembocadura del riu Sénia, Marjal o Prat de Peníscola i
desembocadura del riu Coves), són reconeguts per les
administracions i tenen alguna de les figures legals de
protecció (Inventari Espanyol d'Aiguamolls; Catàleg de
Zones Humides de la Comunitat Valenciana i Lloc
d'Importància Comunitària-LIC de la Xarxa Natura 2000). La
resta estan sota típiques mesures de domini públic hidràulic,

text REDACCIÓ

ZONES HUMIDES EN PERILL (AGREDIDES I SENSE PROTECCIÓ)

Ja sabeu que he estat diverses vegades a Nepal i
d'alguna vos he pegat la vara durant un bon grapat de
setmanes. Aquesta vegada, a més d'anar de trekking, hem
intentat donar la volta al Manaslu, cosa que ha estat
impossible per la forta nevada que va haver aquells dies.
He visitat un altre Nepal.

El guia que portàvem, ja el coneixia d'una altra expedició,
em va invitar uns dies al seu poble i a visitar les escoles del
voltant. Aquest guia, juntament amb una canadenca, Jette,
han muntat un projecte per tal d'aconseguir diners per a
comprar material escolar per als xiquets i xiquetes de Khalte,
poblet allunyat dels camins de trekking per on no passa cap
turista.

Total, que vista la situació de les escoles i alumnes me vaig
implicar en el projecte. En tornar al més de desembre vaig dur
una seixantena de calendaris que vaig vendre en pocs dies. I
si més n'haguera dut, més n'haguera venut.

A la tenda d'esports Evasión ja vam fer una primera xarrada
i projecció d'un vídeo que havia muntat. Un diumenge
d'excursió amb membres femenins de la penya Setrill, parlant
del tema, va sorgir la idea de organitzar una xerrada al seu
local i projectar una altra vegada el vídeo, i aprofitant que
venia a visitar-me el guia que em va implicar, Raj, fer un sopar
nepalí.

Les setrilleres ho van proposar a la junta i es va acceptar
fer aquesta activitat per al divendres 27 de febrer. Aquest dia,
Raj, la seua dona, Sita, i un bon grup de voluntaris, a les
quatre de la tarde ens vam trobar a la penya per a preparar el
dal bhat: arròs amb llentilles, que l'acompanyaríem amb
pollastre al curri i unes verdures que, per al gust occidental,
estaven un poc massa picants.

A les set, Rosa Lourdes, va presentar la xerrada on feia de
traductor Gyan. Deprés es va projectar el vídeo i molt
solemnement Rajan Dhungana va explicar-nos la situació de
l'educació en els poblets de Nepal. També ens va parlar del
projecte que té en marxa Roshika Helping Hands, per al qual
es va fer el sopar. 

Acabada la xarrada vam sopar tots junts, alguns amb la mà,
com toca. I, ja sopats, vam poder provar el raksi, licor d'arròs
que havíem portar en algun viatge. Es va acabar la festa amb
algun ball típic de Nepal.

Nota.- Raj va dur unes coses per a vendre. Moltes s'han
quedat ací. Si algú està interessat en comprar alguna cosa es
pot posar en contacte amb mi.

Sopar nepalí solidari a la Penya Setrill

text i fotos TONYO FIBLA
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