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Els dies 28-29 de Març a la piscina provincial de
Castelló va tindre lloc la 5ª jornada de la lliga promeses

reunint a tots els clubs de la província amb un total de 265
nedadors. El Club Natació Benicarló va presentar, un
equip de 28 nedadors, dirigits per Lucia Vicente i Myriam
Martínez.

Formaren l’equip: David García, Óscar García, Joan Martín,
Aitor Gil, Sara Vea, Sara Troncho, Eva Valdearcos, Laura
Verge, Marta Cheto, Paula Falcó, Blanca Zorrilla, Sergi Saura,
Gerard Labèrnia, David Balaguer, Agustí Oms, Guillem Tomàs,
Blai Marzà, Bruno Moliner, Joan Ballester, Joan Verge, Óscar
Balaguer, Joana Bel, Ainhoa Baró, Diego Pérez, Henar Àvila,
Maria Verge, Noemí Verge i Alejandra Oroian. Hem de
destacar especialment la fenomenal actuació del benjamí
Gerard Labèrnia a la prova dels 100 estils, on va guanyar amb
una autoritat impressionant i una gran marca de 1.27.09 M.

També foren destacables el segon lloc de Sara Vea als 200
lliures de l’any 2004; el segon lloc de Sergi Saura als 200
lliures de l’any 2001 i la tercera posició de David García als
200 lliures de l’any 2002. Per la seua part, l’equip de relleus
masculí aleví del club Natació Benicarló (Óscar García, David
García, Sergi Saura i Joan Martín) va aconseguir una gran
victòria als 4x100 estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ: CONTROL PROVINCIAL 4, 18-
19 D’ABRIL A LA PISCINA OLÍMPICA DE CASTELLÓ

GRAN ACTUACIÓ DELS PROMESES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A CASTELLÓ

text i foto CNB

Jo penso que tØ
una bona llarg ria...
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VUIT ANYS PER COMENÇAR...
UN PEDAÇ D’OBRES

Benicarló inaugurarà aquest estiu
les obres d'ordenació d'un tram del
seu front litoral sud. Les obres, que
compten amb una inversió de
895.000 euros, són fruit del treball
conjunt de tres administracions:
l'Ajuntament de Benicarló, la
Generalitat Valenciana i el Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi
ambient, que han unit esforços per
adequar i posar en valor una zona
estratègica per al turisme fins a ara
desaprofitada.

El director general de Costes del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi ambient, Pablo Saavedra, va destacar
que “es farà un canvi complet a aquest front litoral, que s'ha
anat degradant i en aquest moment, en comptes de ser un
referent, com aspiràvem que tornara a ser, s'havia convertit
en un problema”. El projecte inclou la millora d'accessos de
la plaça del Morrongo i la construcció d'una plataforma de
fusta per a vianants des de la plaça del Morrongo fins al
Parador de Turisme, amb carril bici inclos i àrees de gespa.
La zona es dotarà dels serveis de sanejament i electricitat
per a possibles activitats econòmiques que es puguen situar
en un futur en aquest tram. “Amb aquesta ordenació anem a
aconseguir una actuació que d'una banda és ambiental i per

altre paisatgística i que va a connectar les platges del nord
amb les de Gurugú, que fins a ara no s'havia pogut gaudir”,
va assenyalar Saavedra. 

Venen eleccions i si que hi ha... uns poquets diners
El director general de Costes va reconèixer que aquesta

“ha estat una legislatura de molta austeritat, però ara és
possible fer un major esforç, gràcies a l'augment general de
les inversions que el ministeri fa en la província. És un
exemple més d’un altre projecte emprés amb recursos de les
diferents administracions”. En el cas del consistori
benicarlando, els fons s'han aportat a través del Pla de
Competitivitat Turística. L'alcalde, Marcelino Domingo, va
manifestar la seua satisfacció pels treballs que s'estan
realitzant ja que va recordar que “és la primera legislatura en

text REDACCIÓ

PASSEIG SUD: EL MISTERI DE LA VIDA

Amb l'arribada de la Setmana Santa, l'Associació
Musical "Ciutat de Benicarló" intensifica la seua activitat
per participar dels actes de caire tradicional i religiós que
es duen a terme al llarg d'aquests dies a la ciutat.

En aquest primer cap de setmana una part dels músics que
formen part d'aquesta agrupació han participat en les diferents
representacions que han tingut lloc el divendres 27, dissabte
28 i diumenge 29, on s'ha interpretat amb motiu de l'aniversari
de la vinguda de la imatge del Sant Crist de la Mar a Benicarló,
l'obra "El Cristo del Mar. Benicarló 1650".

També cal esmentar que ha participat en la processó de
baixada del Crist de la Mar acompanyant la imatge des de
l'església de Sant Bertomeu fins a la capella on roman la resta
de l'any. 

Per un altre costat, el Diumenge de Rams, la Banda Juvenil
va oferir el que ja va essent el Tradicional Concert de Rams.
En aquesta ocasió el repertori ha estat basat en diferents
obres, la major part d'elles pasdobles, que tenen per títol el
nom de Benicarló, alguns d'ells tan coneguts com el del
Mestre J.R. Arnau o el Mestre Feliu o d'altres més novedosos
com els de J. Morcelle o el recentment trobat i arranjat pel
nostre director Pablo Anglés, de Jonato & Luc Hervet. També
s'ha interpretat "EL Quijote", del director que ens va
acompanyar en el passat concert de festes, Ferrer Ferran,

amb la narració a càrrec de Mateo García i l'obra de ritmes
llatins "Latin Gold" de Paul Lavender.

En aquest concert s'ha donat la benvinguda a quatre nous
músics que s'han incorporat a la Banda Juvenil i han actuat
per primera vegada. La Musa de l'entitat, la Srta. Maria José
Marqués, ha estat l'encarregada de fer l'entrega d'un diploma
acreditatiu als músics Maika Vives i Avril Martínez (clarinet),
Andreu Llopis (trompeta) i Ferran Aparicio (bombardí). El
concert va finalitzar amb nombrosos aplaudiments per part del
públic i la realització d'un bis per part de la Banda Juvenil.

Setmana Santa a la Banda de Benicarló
text BMB 

fotos VICENT FERRER i VICENT ARNAU
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Que conste que no me n'he anat mai. El fet circumstancial
de que la setmana passada no aparegués el meu nom signant
aquesta secció no vol dir res, ni és definitiu ni res de res.
Aquesta secció és meua amb papers, perquè hi ha un
contracte signat i jo vaig fer posar una clàusula per la qual em
reservava un parell de setmanes de descans perquè sabia que
no podria complir el meu compromís. O siga, que jo he fet el
que havia de fer i no he incomplert res. Per damunt de tot hem
de ser coherents i honrats, i a mi en aquests dues virtuts no em
guanya ningú. Que el senyor director gerent va voler tirar mà
dels dos impresentables que escrivien abans? Ja s'apanyarà!
Però que ningú es pense que aquests dos personatges
tornaran a omplir aquesta pàgina. Almenys mentre jo ho puga
fer i existeixi la publicació.

No vaig a donar cap explicació del que vaig fer la setmana
passada. És una cosa que em guardo i que tampoc no li
interessa a ningú, que jo no soc la Esteban ni la Hormigos, que
les meues intimitats són meues i de ningú més, i qui vulga
saber, que vaja a Roma. Només diré que les possibles faltes
comeses, ja les he purgat fent una important penitència. A més
a més, aquesta setmana que ens trobem penso acabar
d'eixugar la meua ànima i - per si de cas he fet alguna cosa
mal feta de la qual no soc conscient pel meu estat- arribar a la
pau espiritual completa. Com ho faré és una cosa que tampoc
no importa a ningú, però que té a veure amb les assenyalades
dates de fervor i passió en què ens trobem immersos.

Ara ja vaig a passar a allò que realment ens interessa a
tots, i no és una altra cosa que lo vuitè partit sense perdre del
nostre estimat equip. Aquesta vegada ha segut, ni més ni
menys que al camp del segon classificat i seriós aspirant a
jugar la promoció d'ascens. No hi ha dubte que estem en ratxa
i que no donem un partit per perdut fins que l'àrbitre omple els

seus pulmons d'aire i després l'expulsa amb força per tal
d'assenyalar la fi del matx. Tots els equips que a  la primera
volta ens van guanyar amb massa facilitat, es troben que ara
no ho poden fer. Per què ha estat això? Segurament un dels
factors claus -a part de que juguen i corren al límit i que són un
grup prou compacte- ha estat la reaparició de Víctor Esbrí, que
li dona una gran seguretat a l'equip, sobretot en defensa. 

No tinc massa idea de com va anar el partit. Sé que se'ns
van avançar en el marcador gràcies a un acte de magnanimitat
del nostre porter Guillamón que va ser aprofitat per un
davanter que es trobava al darrere d'ell i li va pispar la pilota
quan pretenia xutar. Però aquest favor, en una mostra
d'esportivitat, ens el van tornar ells quan faltaven cinc minuts
per a la finalització del partit amb un remat a porta d'un
defensa rival quan pretenia rebutjar la pilota amb lo cap. Els
nostres encara van tindre l'oportunitat de marcar el gol de la
victòria, però no va haver sort. Qui ens hauria dit que
empataríem al camp del segon classificat!. El futbol és així.

Ara què ens queda? De moment, ahir dijous es va jugar al
camp de l'Almassora lo partit ajornat amb motiu de la vaga del
passat vuit de març. Ara mateix, no puc saber lo resultat, però
si els guanyem, els deixem a quatre punts. Sí que és un equip
de la nostra lliga, però si es perd tampoc no passa res perquè
la zona perillosa està prou allunyada. També el dia dotze tenim
el partit contra el nostre rival històric que es troba en hores
baixes i de baixada. La sort que té és que a la primera volta ja
va aconseguir tots el punts per a assegurar-se la salvació i ara
està vivint de renda. No es preocupen, distingits lectors, que
en passar quinze dies tindran tota la informació que el meu
instint periodístic permet. 

Ara venia un part que  lo papa m'ha dit que no la pose
perquè podria ferir susceptibilitats i no estem per a barallar-
nos amb ningú, que tenim un nom i in prestigi i cal mantenir-
lo.  

text i foto VICENT T. PERIS

VUIT SENSE PERDRE
la qual s'inverteix en la costa de
Benicarló”. Tal com ha reconegut el
director general de Costes, Pablo
Saavedra, les obres s'han retardat per
la coordinació necessària amb les
obres de la EDAR (Estació Depuradora
d'Aigües Residuals), a pesar que ha
assegurat que "per a l'estiu, que és el
que ens interessa, estaran acabades".
Saavedra ha reconegut la importància
del treball en comú dels recursos de les
tres administracions "per a aconseguir
portar endavant un projecte molt
necessari per a Benicarló". 

Historia d’un passeig
Al juny del 2007 es va iniciar el

procés expropiatori per a l'obtenció dels
terrenys necessaris per a la construcció
del passeig que comunicaria la Platja del Morrongo amb la
de la Caracola, al sud del municipi. Al febrer del 2010, el
consistori anunciava que disposava ja de tots els terrenys
necessaris per a escometre el projecte dissenyat pel
ministeri de Medi ambient, xifrat en 4.114,29 milers d'euros.
El passeig marítim sud de Benicarló es va gestar fa quasi

una dècada i per a agilitar els tràmits, l'expropiació es va fer
pel sistema de taxació conjunta. Una part dels propietaris es
va querellar per la tramitació, i el Jutjat dels Contenciós
Administratiu de Castelló va dictar una sentència que
anul·lava les expropiacions practicades per l'ajuntament de
Benicarló. Malgrat que el Ministeri de Medi ambient

ve de la pàgina anterior
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disposava d'una partida pressupostària per a aquests
treballs, que suposaven una inversió de més de 4 milions
d'euros, els treballs es van paralitzar pel fet que la sentència
del jutjat va anul·lar el procediment d'expropiació realitzat
per l'ajuntament de Benicarló. 

En concret, va ser al març del 2011 quan Costes advertia
al consistori que el procés de construcció del futur Passeig
Sud queda en suspens per ordre de l'Advocacia de l'Estat,
que “prefereixen esperar perquè hi ha un contenciós en
marxa”. El consistori es veu obligat a repetir el procés
d'expropiació. En el 2012, la consignació pressupostària per
a desenvolupar el Passeig Sud de Benicarló desapareix dels
Pressupostos Generals de l'Estat. Comença llavors un llarg
camí en el qual l'administració central proposa primer al
consistori realitzar les obres mitjançant el copagament, cosa
que es rebutja. Després, el ministeri divideix les obres en
dos trams. Ara, les obres s'estan executant gràcies a la
intervenció econòmica de tres administracions diferents amb
un tram que va des del Morrongo a la part del darrera del
Parador.

I ara, també... obres al litoral nord! 
Cal recordar que el ministeri ja va invertir en un tram del

litoral nord amb gran degradació, a l'espera “del gran
projecte de defensa i estabilització de protecció d'aquests
penya-segats que esperem traure com més prompte” per un
valor de dos milions d'euros. Entretant, el ministeri ha obert
una línia d'inversió en aquest tram del litoral que se

sufragarà a través del PIMA Adapta per a impulsar
l'adaptació al canvi climàtic a Espanya. Saavedra va
anunciar ahir que Benicarló rebrà 300.000 euros per a
començar a protegir la façana litoral de la costa Nord i que
es destinaran principalment a la subjecció dels penya-
segats.

Xaro Miralles, PSOE, denuncia electoralisme en les
obres del passeig sud

Segons el socialistes, dilluns estava prevista la visita del
delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Serafín
Castellano, acompanyat del Conseller d'infraestructures i
altres autoritats, a fer-se la foto a les obres del passeig sud.
Recordar que Castellano, va ser el que el 2008 va anunciar
que Benicarló tendria una de les dues Comissaries de
policia autonòmica de la província de Castelló ( Valld'Alba
que sí que es va fer i Benicarló que encara ho espera).
Finalment va venir el Director General de Costes Pablo
Saavedra acompanyat pel Subdelegat del govern David
Barelles. Segons els mateixos socialistes, “venen presumint
d'una obra que NO PAGARÀ EL MINISTERI, una obra
finançada per l'Ajuntament a càrrec del Pla de Competitivitat
Turística atorgat al 2010 pel govern socialista als municipis
de Benicarló i Peníscola, i dotat amb 2.300.000 euros”.

Les mateixes fonts indiquen que aquesta és una obra
plena d'irregularitats a l'hora de l'adjudicació, que no s'ha tret
a licitació pública per part de l'Ajuntament de Benicarló, tal
com obliga el conveni signat entre el Ministeri i l'Ajuntament,
i que ha perjudicat, i molt, a molts empresaris del sector de
l’hostaleria, que aquesta Pasqua no podran treballar.

ve de la pàgina anterior

Diumenge de matí es va disputar la 1a 10K de Benicarló
en un circuit urbà, amb una contundent victòria de
Mohamed Agouzal que, des del tret d'eixida va prendre el
liderat,  imprimint un fort ritme que ningú va poder seguir.
Segur que d'haver comptat amb major competència el
temps final haguera estat inferior. La independent
Jennifer Montull va ser la primera fèmina a creuar la línia
de meta a quasi 5 minuts del guanyador absolut. 

La prova va estar organitzada pel Club d'Atletisme Baix
Maestrat, amb el control de temps de cronorunner i la

col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló. Van prendre
l'eixida 348 atletes, dels quals 307 van aconseguir creuar la
línia de meta instal·lada en l'Estadi d'Atletisme de la Partida
Povet. 

L'eixida es va donar a les 10 del matí, després del tret d'un
coet anunciador, perquè tots els controls estigueren en
guàrdia, en un matí perfecte per a la pràctica de l'esport. Els
atletes van deixar arrere el final del carrer que dóna accés a
l'estadi per a fer un recorregut urbà que, des de les vuit del
matí s'havia tancat al trànsit per la Policia Local de Benicarló.
Sols donar-se l'eixida Agouzal va imposar un fort ritme al que
ningú va ser capaç de respondre, tan sols la parella Ebrí
Esteller i Pérez Bojados el van poder seguir mínimament,
allunyats molt del cap de carrera. El públic que va omplir el
recorregut, animava als participants a donar el màxim de si.
Després de finalitzar el recorregut els participants van entrar
en l'Estadi d'Atletisme, on van rebre una borsa amb aigua,
fruita i begudes energètiques, al mateix temps que en una
zona fitada un fisio els ajudava a realitzar exercicis
d’estiraments per a una major recuperació. Amb l'entrada de
la veterana i independent Leticia Forés Cornelles, la 307 amb
1.05.15, es va donar per finalitzada la carrera Més tard es
lliuraren els trofeus per categories. 

Els millors per categories 

1. Mohamed Agouzal, Atletisme Montornes, 33.57 (Sènior). 
2. Daniel Esbrí Esteller, Triatló Basiliscus Benicarló, 34.33

(Sènior). 
3. Edgar Pérez Bojados, Orinoco Running, 34.59 (Sènior). 
1. Oscar García Rodríguez, Zenit Twinner, 35.46 (Veterà A). 
8. Vicent Beltrán Gondomar, Vinaròs, 36.37 (Veterà B). 
22. Jennifer Montull Pérez, Independent, 38.52 (Sènior) 
33 Vicent Prats Feliu, Triatló Basiliscus Benicarló, 39.38

(Promeses). 
45. Carla Masip Jimeno, Independent, 40.27, (Junior). 
123. Sara Martínez Conesa, 47.02 (Veterana )

text i foto VICENT FERRER

Mohamed Agouzal s'imposa des de l'eixida a tots els competidors de la 
primera 10K Benicarlo sobre circuit urbà
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OPINIÓ LOCAL

Almenys des del segle XVIII, es té
constància a Benicarló de la celebració
de la Novena al Sant Crist de la Mar. Des
d'aqueixa data són milers els
benicarlandos, creients amb la resta de la
ideologia catòlica o no, que participen en
les processons de pujada i de baixada del
trasllat del Crist de la Mar des de la
parròquia de Sant Pere, on se li rendeix
culte durant tot l'any, fins a la de Sant
Bartomeu. Els no creients, com hi ha
hagut alguns regidors des de l'inici de la
democràcia, no han participat en l'acte
religiós per coherència amb les seues
creences. L’equilibri respectuós ha estat
la nota predominant en el municipi al llarg
de la història en tot el que envolta al Crist
de la Mar. L'equilibri es va trencar el
passat 19 de març, quan el número tres
de la candidatura de Compromís-
Esquerra Republicana, Josep Barberá, va
publicar en les xarxes socials un comentari que ha alçat més
que butllofes. Enguany va coincidir el dia de Sant Josep amb
la processó de pujada del Crist, i Barberá va escriure en la
seua xarxa social el comentari: "Quina xaranga més fluixa
Carrer de la mar amunt, no?”, en referència a la processó del
Crist de la Mar en la seua pujada". L’església, de moment,
prefereix mantenir silenci sobre aquest tema. 

Però la reacció política no s'ha fet esperar. Per una banda,
la candidata a l'alcaldia de Benicarló per
Compromís i companya de Barberà en aquestes
llistes, Marta Escudero, assegura que “Eixes
paraules no són meues ni representen a un
grup. Són una opinió personal i jo no em
considere cap autoritat per a jutjar-les”. Al PP
local, la reacció ha esta més virulenta i així,
Marcos Marzal, com a portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular presentarà una
moció en el pròxim ple en la qual demana que
Barberá no forme part de la llista electoral i que
Barberá i el seu partit, Compromis-Esquerra
Republicana de Benicarló, demane disculpes
davant de la ciutat de Benicarló”. La moció
popular assegura que les paraules de Barberá
“Tenen maldat i falta de respecte”, i pel que fa a
la qualificació com “trossos de fusta”, a la imatge
del Crist, “simbolitzen molts sentiments per a
milers de persones d'aquesta ciutat, la mateixa
que el seu partit vol governar. O és que no
respecta a tots els ciutadans que viuen a
Benicarló?” 

Barberá va publicar el dilluns a la nit un nou
comentari en el qual assegurava que “donada la
volada provocada per un comentari de fa uns

dies, em veig en l'obligació d'aclarir un parell de coses per a
qui intencionadament, o de bona fe, ha tergiversat una
broma”. El candidat assegura que el seu comentari el va fer
“per continuar amb l'esperit faller de crítica, sarcasme i humor
sobre un mateix i sobretot allò que se'ns posa a tir, típic del
caràcter valencià”. Barberá conclou el seu al·legat assegurant
que “sols critique de les processons l'estampa berlanguiana de
capellans, guàrdies civils i regidors, tots junts en un lloc
d'honor”.

Polèmica discrepància: del Crist de la mar a Berlanga

text NAT LIA SANZ

El mussol, remullat
fins l'última ploma, va
llegir com el cap de la
policia municipal es

queixava que alguns éssers inconscients
continuaven creuant barrancs i rambles plens
d'aigua, després de dies de pluja sense interrupció, i
malgrat que els camins estaven clarament
senyalitzats amb una prohibició de pas per evitar que
els cotxes es quedaren atrapats dins d’ells.

El mussol no pot estar més d'acord, almenys en
aquest assumpte, ja que alguns ciutadans fent-se els
valents, passen pels camins que creuen el Barranquet, el
riu Sec o Aigua d'Oliva malgrat que baixa força aigua per
ells, i per ignorància, prepotència o estupidesa ho fan
sense fer cas de la prohibició i per aquesta raó de
vegades més d'un es queda bloquejat al vell mig de la
corrent obligant a les administracions competents a
destinar recursos econòmics i humans per rescatar-lo.

El mussol recorda que fa anys la Brigada d'Obres i
Serveis va instal·lar uns pals de ferro amb cadena i pany
per tal de tallar realment el pas, ara bé sinó li falla la
memòria només s'hauran emprat un parell de vegades, de
fet les cadenes ja no hi són i es substitueix per una cinta
de plàstic que ràpidament és trencada per alguns
conductors que amb poc senderi volen provar de fer
ràfting.

El mussol ara bé també voldria fer patent que
l'ajuntament tampoc es pren molt seriosament aquest
assumpte, així només per tranquil·litzar la seua
consciencia mana als seus municipals posar els cartellets
de prohibició ràpidament, però després s’oblida de
traure'ls quan passa el perill, així malgrat que ja només
baixa una pixarradeta d'aigua, les senyals continuen allí
col·locades, fins i tot quan el sol bada les roques del riu.
Això fa que molts usuaris d'aquests camins menyspreen

la prohibició pensant que ja no existeix cap perill, malgrat
que encara pot passar força aigua per ells.

El mussol considera que ací com que plou poc
(encara que quan plou, plou prou) el PP després de tants
anys de majories absolutes, tampoc ha destinat massa
neurones i recursos a mitigar els efectes d'aquests talls de
camins, així per una banda només el preocupa prohibir
però mai donar solucions, que poc els costaria posar-ne
un altre per informar de les vies alternatives existents. 

El mussol també està convençut que l'ajuntament no
ha volgut mai tirat endavant altres projectes per
solucionar aquestes problemàtiques, com per exemple
construir un petit pontet a l'alçada del centre comercial per
facilitar la circulació per la ratlla de terme o sobretot fer el
desitjat pont per creuar aquesta rambla pel camí vell de
Peníscola.

El mussol fa més o menys quatre anys va al·lucinar
quan l'alcalde cadufer va amenaçar als seus col·legues
que no tornaria a presentar-se sinó l'hi urbanitzaven
aquest camí fins el nou molló futurista de la ratlla del
terme, com la Generalitat havia fet a l’altra banda de la
ratlla. No cal dir que Marcelino ha continuat de batlle
malgrat que només és va posar una capeta d'asfalt i del
pont res de res, ni en pintura!

El mussol creu que quan es carrega la responsabilitat
als usuaris de no complir les prohibicions, se vol amagar
la pròpia incapacitat de cercar solucions viables a
aquestes problemàtiques, ja que la manca del pont en
aquesta carretera fa que molta gent passe amb aigua, fins
i tot el bus de línia, sense respectar les senyals i sobretot
quan es troben que la part final de la ratlla del terme
també està tancada per una altra inundació: la del
temporal. 

El mussol vol piular que a hores d'ara ningú s'ha
preocupat de posar-li realment remei a aquesta
emergència. Els nostres governants deuen pensar que
per quatre dies a l'any no val la pena, potser quan un dia
algú vaja a parar a la mar, un altre gall cantarà.

Camí vell de Peníscola
text  EL MUSSOL
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Per fi un tema de la setmana que ni és una festa ni un
desgavell urbanístic, ni qualsevol dels deslligos a què ens
tenen acostumats la classe política local. Xiquets i xiquetes de
Benicarló excel·lents amb uns mestres segur que també
excel·lents. Malgrat els augments de ràtio, malgrat els
barracons de l'Ángel Esteban, malgrat el tristíssim ambient
que es viu en moltes cases. Ara bé, pobretes criatures, van
haver d'anar a rebre els seus guardons de mans de més d'un
personatge de trajectòria funesta per a l'ensenyament
valencià. Personatges que no són faves però que no dubten
per un grapat de vots a dir mentides i barbaritats com que
valencià i català són llengües diferents tot contradient fins i tot
els mestres que formen alumnes excel·lents. Només els
interessa poder seguir remenant les cireres a alguns i a
alguns altres fins i tot permetre que companys del seu partit es
facen rics amb els diners de tots. Qui presidia la taula del
lliurament dels premis era la senyoreta María José Catalá,
una que va dir un dia que «tenia el defecte de ser
valencianoparlant». Panolla de collons. A to cas el defecte el
deu tindre de ser una renegada de la llengua del seu poble i
de la llengua dels seus pares. Ni aquesta dona podia arribar
més alt ni la Conselleria d'Educació podia caure més baix. Bé,
perdó, sí, més baix sí, que Paco Cans també en va ser
conseller abans que no li fera els tratges a mida el famós
sastre José Tomás. 

Interessant entrevista amb l'alcalde a la pàgina sis. Diu la
màxima autoritat local (és ell?) que està satisfet d'aquests vuit
anys que fa que du la vara a les processons. Fa esment a
algunes de les obres que s'han inaugurat durant aquestes
dues legislatures i ja em pareix bé. Passa però que no fa ni
una referència a totes les que no s'han fet ni se les espera. I
a més, em fan molta gràcia tota la classe política en general,
parlen com si tragueren els diners de la seua butxaca. No
home, no. Regidors, diputats, consellers i càrrecs en general
haurien de signar un document i cobrar en funció de les
promeses complertes. I un altre en què quede clar que si el
malmeten diners públics els posaran ells de la seua butxaca.
Per exemple -i sé que ja li ho he anomenat moltes vegades-
la plaça de la Constitució torne a estar feta péntols i ací no
apareix cap culpable de res. Les baranes del port s'han hagut
de canviar un parell de vegades per deixadesa dels nostres
regidors i tampoc se'n sap ningú res. El pàrquing de les
monges ja està pagat i no funcione i busca qui t'ha pegat. I
mentrestant, anem tirant de veta que la casa pot. De
l'entrevista dedueixo que el senyor Domingo acabarà fent cap
a València coma diputat autonòmic en substitució del senyor
Mundo. Que no siga pusil·lànime, que no li facen perea les
coses. Que faça de tant en tant una roda de premsa per
explicar als seus veïns (votants o no) a què dedica el temps
per aquella capital. A Mundo, i em sap mal dir-ho, se l'ha vist
més per actes aproximadament ludicofestius que passant
comptes amb els seus paisans (n'ha passat mai, per cert?). 

A la pàgina set expliquen que comencen les obres del
passeig sud. Me'n dono vergonya. Ho fan justet en ple
moviment electoral -com si no hagueren tingut temps aquest
hivern- i a més, ho deixaran estar allà davant de l'albergue.
Més val això que una punyà als morros, ja ho sé. Però quina
barra. Mentre a Peníscola i a Vinaròs tenen uns passejos
marítims que fan goig, nosaltres tenim una vora mar de puta
pena. I encara treuen pit i els haurem de donar les gràcies. 

Un veí de sant Gregori es queixa del gimcana que ha de
patir per sortir de casa cada vegada que plou. Que no es
queixe tant, que quan no plou -la major part de l'any- bé que
pot anar on vol. N'hi ha que es queixen de vici. Amb aquells
cosetes verdes que els van posar a la vora del camí i encara
es queixen. No està bé això. Per cert, que aquelles cosetes
verdes, una mena d'avortament de goma de piló, ja les han
llevades i qui les haurà pagat? Entre d'altres, vosté i jo, no en
dubte. 

I ja està. Molt interessant l'article de Joan Heras sobre la
censura i l'escultura aquella han ensenyat al MACBA. Per a mi
el mèrit de l'escultura en qüestió està en què els personatges
estan just en la posició contrària a la que haurien d'estar. I no
hi vull entrar en detalls. 

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

text EL LECTOR

Amb la publicació dels decrets de convocatòria de les
eleccions municipals i autonòmiques, arranca la
maquinària electoral que culminarà el 24 de maig amb les
votacions i el 13 de juny amb la constitució de la nova
Corporació Municipal. El web de l'Ajuntament farà un
seguiment exhaustiu de tot el procés publicant el cens, la
composició i localització de les taules, les candidatures i
el resultat de les votacions en temps real.

Ja s'ha publicat al BOE el decret pel qual es convoquen les
eleccions locals així com el decret de dissolució de les Corts.
Els dos processos electorals culminaran el 24 de maig amb la
jornada electoral que servirà per escollir una nova composició,
tant de la Corporació Municipal com de les Corts Valencianes.

El procés començarà el proper 6 d'abril amb l'obertura del
període de consulta i rectificació del cens electoral vigent, que
finalitzarà el 13 d'abril. La consulta es podrà fer a través del
web municipal, mentre que les rectificacions s'hauran de
tramitar des del mateix l'Ajuntament. El sorteig que

determinarà la composició de les taules electorals es farà a
través d'un ple extraordinari que tindrà lloc el 27 d'abril. Aquell
mateix dia es publicaran al web els noms de les persones que
han resultat escollides per a formar part de les meses.

Pel que fa a la publicació de candidatures, es publicaran el
22 d'abril, tot i que no seran definitives fins a la seua
proclamació, el 28 d'abril.

La campanya electoral començarà el 8 de maig i finalitzarà
el dia 22. Les persones que vulguen votar per correu, podran
sol·licitar-ho des del 31 de març fins al 14 de maig. La remissió
del vot l'hauran de fer del 4 al 20 de maig.

Vint dies després de la jornada de votacions, prevista per al
24 de maig, tindrà lloc la constitució de les noves corporacions
locals, el dia 13 de juny, en cas que no hi haja hagut recursos
contra la proclamació d'electes.

El web municipal farà un seguiment exhaustiu de tot el
procés i es podran consultar, a través d'una secció habilitada
expressament, les dades del cens electoral, la ubicació dels
locals on es podrà votar, la composició de les meses i les
candidatures. A més, durant la nit electoral s'aniran
actualitzant els resultats de les votacions en temps real.

Arranquen les eleccions municipals i autonòmiques 2015

text REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló, a
través de la Diputació de Castelló,
concedirà quatre beques per tal de
formar els estudiants en les àrees
de Biblioteca, Arxiu, Cultura o
Serveis Generals i Museu. El
termini de presentació de
sol·licituds finalitza el dia 9 d'abril.

Fins al 9 d'abril es poden presentar les
sol·licituds per a participar en la
convocatòria de quatre beques de
formació de pràctiques que concedeix
l'Ajuntament de Benicarló a través de les
subvencions de la Diputació destinades a
la formació d'estudiants. Les beques
aniran destinades a les àrees de
Biblioteca, Arxiu, Cultura o Serveis
Generals i Museu i estan dotades amb un
import bàsic brut mensual de 500 euros.
El període de realització de les beques
serà de juny a octubre, tot i que la duració de cadascuna de les
beques serà d'un mes prorrogable fins a un màxim de tres mesos. Per
a optar a cada beca, els estudiants hauran d'estar cursant titulacions
específiques per a cada cas. En el cas de la beca per a la Biblioteca,
per a optar-hi s'hauran d'estar cursant cicles formatius de FP Grau
Superior d'Animació Sociocultural, Animació Sociocultural i Turística o
Grau en Informació i Documentació. Per a la beca d'arxiu, els estudis
requerits són grau en Informació i Documentació, grau en Història i

Patrimoni o grau en Història. Pel que fa a la beca per a l'àrea de
Cultura o Serveis Generals, els estudiants hauran de cursar el cicle
formatiu de FP Grau Superior d'Administració i Finances (LOGSE) o
Administració i Finances (LOE). Finalment, per a optar a la beca per
al museu, s'haurà de cursar el grau en Belles Arts, grau en Història i
Patrimoni o grau en Història de l'Art. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el dia 9 d'abril.

L'Ajuntament convoca quatre beques de formació

text REDACCI 
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valenciana, té dos idiomes oficials i,
per tant, què menys es pot demanar
que els partits polítics que la
representen sàpiguen escriure en
els dos, no? Doncs, fotre, no saben!
Tant el PPCV (Partit Popular de la
Comunitat Valenciana. Sí,
Valenciana!), PSPV (Partit
Socialista del País Valencià. Sí,
Valencià!) i Ciutadans (sí, en
valencià, com ho posen ells), pel
que tenim entés només envien les
seues notes de premsa en castellà.
Això sí, les capçaleres del nom del
seus partits, en un valencià ben
acurat. Seria allò del bilinguïsmo
bien entendido que va dir algú, no?
En fi, que tindríem per escriure tot
un llibre i no acabaríem, però si
estos són els que han de salvar el
valencià... ja el podem donar per
desapargut! 

Imauguren el no-res
La bufa els caurà amb això del

passeig sud. Mira tu, com ja estem
a tocar de l’acabament de les
inauguracions, aquesta setmana
acaba oficialment el termini per fer
aquestes “fites” electorals, i veus
que ha desembarcat al poble, per a
passejar-se pel trosset d’obra que
va des del Morrongo al Parador,
vora 200 metres de terra remoguda,
tot el seguici de polítics populars,

començant pel director general de
Costes del Ministerio, seguit pel
subdelegat del Govern i continuant
pel nostre Marcelino, amb la seua
cort de llagoters (val. llepaires).
Clar, no han pogut inaugurar res,
perquè no hi ha res i, per tant,
tampoc han pogut tallar la cinta, ni
res. Aleshores, només han vingut a
prendre el sol per una zona erma
del Morrongo i per a parlar, fent-se
la foto, del que ells diuen “obras de
acondicionamiento de la fachada
marítima”. Però a nosaltres, per
més que li passem el regle al mapa,

no ens quadren les distàncies. Si la
façana marítima sud, arriba fins a la
Caracola, on s’han deixat el
pressupost del tres quilòmetres
que, més o menys, ens falten? Per
què, eixe pressupost, no el teníem
des de l’època de Mundo? Doncs,
què ha passat amb el diners? I per
quina raó, a nosaltres, ens toca
pagar-ne una part quan cap dels
pobles veïns del voltants, ni del nord
ni del sud, han hagut de pagar res
pel condicionament de les seues
respectives façanes marítimes?
Misteris!

ve de la p gina anterior

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-
Enric Vives i Sicília, ha visitat l'Ajuntament de Benicarló
amb motiu de la seua estada a la ciutat per participar en
els actes del novenari del Crist de la Mar. Vives, que
ostenta el càrrec de cap d'estat d'Andorra juntament amb
el president de la República Francesa, s'ha reunit amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, i ha visitat el Saló Noble, on
ha pogut contemplar els volums que formen part de la
biblioteca històrica del Marqués de Benicarló.

Després d'assistir a la representació de l'obra «El Cristo del
Mar», l'alcalde va entregar un exemplar de la carta pobla de
Benicarló com a record i mostra d'agraïment per la seua
estada a la ciutat.

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra ha visitat Benicarló 

text REDACCI 

La Regidoria de Medi Ambient està finalitzant la
redacció d'un projecte per dotar el pont del camí de Sant
Gregori amb el ferrocarril d'una estació de bombament per
evitar inundacions en cas de pluges fortes. El projecte té
un pressupost de més de 93.000 euros i podria començar
a executar-se després de l'estiu.

El pont que permet el pas del camí de Sant Gregori en la
seua intersecció amb el ferrocarril deixarà de ser un dels punts

més conflictius pel que fa a inundacions en cas de pluges
fortes. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Medi
Ambient, està ultimant la redacció d'un projecte que dotarà el
pas inferior d'una estació de bombament de les aigües pluvials
que evacuarà l'aigua a la xarxa de clavegueram. D'aquesta
manera, s'evitarà que el pont quede inundat quan es
produeixen episodis de pluges fortes. El projecte, que estarà
finalitzat en dos setmanes i que preveu un pressupost de
93.714,02 euros (IVA inclòs), ha de rebre el vistiplau d'Adif,
donat que la infraestructura està dins de l'àmbit d'influència del
domini públic ferroviari. Les obres podrien començar després
de l'estiu, una vegada finalitzada la tramitació administrativa.

Projecte per evitar les inundacions al pont del camí de Sant Gregori

text REDACCI 



xaranga fluixa és sortir-se’n una
mica prou del solc. Està clar que
cadascú tria la seua tradició
popular, la qual cosa no vol dir que
la d'uns benicarlandos siga ni millor
ni pitjor que la d'altres. I per això cal
respectar-ho, tot i no ser del seu
gust. En fi, que hi ha trossos de
fusta que poden ser passejats, com
hi ha trossos de fusta que poden ser
cremats, com hi ha trossos de fusta
que serveixen per a fer cases, com
els hi ha per... i tots són
respectables. I més encara són
respectables les persones, una
cosa que van aprendre allà cap al
segle XIII quan algú com Ramon
Llull va caure en el detall que no
calia degollar els musulmans per
convèncer-los que anaven pel mal
camí... N'hi havia prou de predicar-
los. Passen els segles, ens repetim
que som demòcrates, que tenim
una identitat, i a la primera coentor
de boca ja va el carro pel pedregal.
Ja anem bé, ja.

Senyes d'identitat
Als tafaners, pel fet d’estar en

aquesta casa gran, no la de
l’ajuntament, la de La Veu (ep, que
per a nosaltres és gran, a la nostra
manera), ens ha arribat un
comentari periodístic relatiu al fet
que la majoria de partits, excepte un
o dos, envien les notes de premsa...
en la llengua de Cervantes
ressurrecte. En castellà, vinga. A
vore, que a nosaltres com vol
escriure cadascú és una cosa que
ens dóna igual, ara bé, tenint en
compte on vivim, i qui són... què
voleu que us diguem? Nosaltres,
com ja sabreu, o si no us ho
imagineu, som una mica radicals i ja
sé sap, on es pose el valencià
òbviament poc, o no res, té a fer el
castellà. També ens diuen talibans.
Això sí, l’entenem i l’escrivim allà on
calga, però com la idiosincràsia de
La Veu és la seua llengua, doncs...
que primer el que és nostre, com els
d'España 2000. Ara bé, com diu
l’estatut, aquesta comunitat, la

ve de la p gina 

anterior
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El cuiner establit a Benicarló Raúl
Resino ha passat la semifinal del
Concurs Cuiner de l'Any 2016, que  ha
destacat per la personalitat i força dels
menús presentats, elaborats pels vuit
cuiners semifinalistes. 

Finalment els dos cuiners que passen a
competir per alçar-se amb el títol de Cuiner
de l'Any 2016 son: Raúl Resino Olivares
(Restaurant Raúl Resino, Benicarló,
Castelló) que ha quedat en primera posició;
i Óscar Rodríguez Edroso (Restaurant Hotel
Els Jardins del Plaça, Borja, Zaragoza), que
ha quedat segon. En un ambient carregat
d'alta cuina han anat eixint de la sala del
jurat els vuit menús participants composts
d'entrant, plat principal i postres, amb la
intenció de conquistar els paladars dels

membres del jurat i alçar-se amb una de les
dues places en joc per a participar en la
gran final nacional que tindrà lloc el pròxim
any en la Fira Alimentària 2016 de
Barcelona. Raúl Resino Olivares,
guanyador d'aquesta segona semifinal del
Concurs Cuiner de l'Any 2016, ha estat
ajudat per Álvaro Castillón Linares. Ambdós
cuiners han elaborat un menú compost de
“Ostra crionizada en cava i llima amb puré
de mànec”, com entrant; “Llobarro en AOVE
amb aromes del Mediterrani, sobre puré
d'arrel de julivert i vegetals” com plat
principal; i “Taronja de xocolata blanca
caiguda de l'arbre” com postres.

text NAT LIA SANZ

Raúl Resino ha passat la semifinal del Concurs Cuiner de l'Any 2016

A petició de la cap de llista de Compromís a Benicarló,
Marta Escudero, donat el gran nombre i diversitat de
socis amb el que compta el CNB, dilluns passat es va
reunir la Junta Directiva del Club Natació Benicarló i
alguns membres de la dita formació. En la reunió ens van
exposar tot un ventall de propostes molt assenyades,
algunes molt interessants, perquè les valoràrem.

Tanmateix, es van interessar molt, tant per la situació
esportiva com per l’econòmica que en aquests moments
travessa el CNB. Els hi va sorprendre molt el fet que el CNB
siga l’única entitat esportiva que paga per l’útilització d’una
instal·lació construïda amb diners públics i que, a més, haja
de pagar el 21% d’IVA perquè els nadadors de Benicarló
practiquen el seu esport. Des del club agraïm el interès de

Compromís per conèixer tot el que envolta, problemàtiques
incloses, al Club Natació Benicarló i als seus socis i nadadors.

MARTA ESCUDERO ES VA REUNIR AMB LA JUNTA DEL CNB

text i foto JUNTA DIRECTIVA DEL CNB
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Senyors, senyores, facen joc
Bé, ja tenim les eleccions

municipals a tocar i sembla que
configurar les llistes no es feina fàcil.
Ja comencen a sortir comentaris de
tota mena relacionats amb l’ample
ventall de partits, partidassos,
partidets i congregacions entre els
quals ens haurem de decidir les
pròximes votades. I la cosa
assegura ser divertida! Mireu,
comencem pels més gran, més gran
pel fet de tenir més representació
que ningú a la casa gran, els
populars. Resulta que hem sentit, i
no una, ni dos,... més vegades, la
veu (la nostra no, que quede clar),
que circula que el regidor d’Esports
Ximo Pérez, seguirà la propera
legislatura a la candidatura de
Mañà. Però no va havia assegurat
que no aniria enlloc? Vaja, com
Marcelino, que també s'havia de
quedar a casa  i al final diu que està
a disposició del partit per si volen
envair-lo... on siga (deu ser a
València, no? En substitució de
l’inefable Mundo?). Ja sabeu el
refrany, no? On deia blat, ara diu
ordi.

A can PSOE tampoc és que les
coses estiguen molt lligades. Tenim
entés que hi ha algun que altre
rebot, amb carta de renúncia
inclosa, d'un que com no el deixen
anar dels cinc primers, diu que ell no
hi va. Clar, deu haver fet números i,
tenint en compte que les previsions
no deun passar d'aquesta xifra, deu
pensar que, si no ha de sortir, i no
s’assegura la representació, millor
quedar-se a casa. Certament.... ben
pensat. Què és això d’anar per
anar? A vore, anar i tornar amb les
butxaques buides són dos faenes, o
no?

Als de Compromís tampoc no és
que els vinga tot en canal... després
d’haver definit la sortida amb els tres
primers. L’únic al·licient és el de
Ximo Bueno, que retorna (no, no
com l’allioli, no sigueu malpensats),

com la cara seriosa que hauria de
servir per netejar la imatge de
paradeta de fira en què havien
convertit el partit. Ací el tenim com el
ganxo, conegut, que volen que
servisca per traure el partit de
l’ensopiment, al que els d’abans, i
els d’ara, l’han portat els últims
anys. I segur que sap on s’ha ficat el
Bueno, tenint en compte que,
segons es comenta, alguns antics
militants, dels de molt abans, i
abans encara, han escampat la
boira.

Vinga, que ens toca passar
també la mà pel llom de Ciudadanos
-val. Ciutatans!- transparents i
benicarlandos com els que més.
Mireu si la cosa transparenta que
encara no sabem, almenys
nosaltres, qui serà, oficialment, el
seu cap de llista. A la millor és que
per eixa banda no tenim l’orella ben
ficada, ens fallen els informadors i
ens perdem greus i aguts. Compte,
que no se’ns enfade ningú, que no
tenim res contra cap partit, i menys
contra els nous que poden fer
canviar una mica el panorama
ensopit que té l'ajuntament, però és
que sembla que a alguns ja els va
bé fer rodar la bola fent córrer, altra
volta, que si l’exregidora popular
Vallés, aniria a les llistes d’aquest
partit. I de número u! El que
comentàvem, quin ball de militància.
Com per tornar-se’n a casa! El dia
de les eleccions vorem les pobres
paperets tremolar indecises davant
de la santa urna. 

Només ens queda fer el xafardeig
corresponent dels que, en teoria, ho
poden... quasi tot. Aquesta gent de
Podemos han fet una arrancà de
cavall i aturà de burro (i no faltem a
ningú, simplement tirem mà de la
dita... i prou). Aturada, més en sec,
no podia ser. No sabem si tanta
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revingut d’altres partits, que volia
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que açò de muntar un partit polític, si
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final sembla que el tsunami s’ha
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dubte! I si damunt t’has de fer un
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definiran els que hauran d’engrossir
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tafaners, ja us ho podem ben bé
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que els patinen una mica les
neurones. I és que, després de vore
el que diu el nostre il·lustre polític
local d’Esquerra, Josep Barberà,
comparant la processó del Crist de
la Mar... amb una xaranga fluixa,
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text LA COLLA DE TAFANERS

LA NOVEL·LA CATÒLICA A CATALUNYA Llibres

CARLES LLUCH. 
Novel·la catalana i novel·la catòlica.

Sales, Benguerel, Bonet. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona. 2014.

Aquest llibre té el seu origen en la tesi
doctoral presentada a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’11 de desembre
de 2009, amb el títol de La novel·la catòlica
a Catalunya (1939 – 1968). La hipòtesi de
la que parteix l’autor és que en la literatura
catalana de postguerra van aparèixer una
sèrie de novel·les que estaven
influenciades per la tradició europea de
novel·la catòlica. Aquest corrent provenia
sobretot de França, però també
d’Anglaterra i va tindre molta divulgació a
Catalunya, primer per les traduccions al
castellà i a partir de la segona meitat dels
anys seixanta al català.

El primer capítol del llibre porta per títol
El concepte de novel·la catòlica on es
tracta d’aclarir els dubtes que pot plantejar
aquesta denominació. La majoria d’estudis
contemporanis sobre la novel·la europea
apliquen aquesta etiqueta a una sèrie de
destacats escriptors com Georges
Bernanos, François Mauriac, Julien Green
o Graham Greene. La narrativa de tots ells
té referències religioses més o menys
explícites.

Les primeres manifestacions de
l’anomenada novel·la catòlica sorgeixen en
les primeres dos dècades del segle XX i
presentaven un posicionament ideològic de

reacció front al món modern. Però aquesta
visió va canviar amb l’aparició en el període
d’entreguerres dels autors abans
esmentats. L’obra d’aquests autors va ser
un dels camins de renovació de la novel·la
europea en aquell període. 

Pel que fa a la temàtica en la novel·la
catòlica els personatges són col·locats en
una situació límit davant de l’existència,
han d’elegir entre Déu i la seua absència,
entre la realitat física i la transcendència,
entre el pecat i la gràcia. Alguns dels temes
que es repeteixen amb freqüència són
l’adulteri, que es presentat com un pecat
amb connotacions transcendents. La crítica
al fariseisme. Un altre dels temes
recurrents és el del crim, hi han parricidis,
assassinats, violacions. De vegades
apareix el suïcidi, que situa el personatge
davant la situació més extrema: la seua
mort. Un altre dels temes és el de la
salvació, ja que la redempció del pecador
és possible. La salvació és possible
mitjançant la conversió. Per últim, és
habitual la presència d’un capellà entre els
personatges, i ací el seu paper és ben
divers.

El segon capítol del llibre comença amb
una introducció sobre la presència de la
novel·la catòlica a Catalunya. A partir de
1950 comença a sorgir una corrent de
cristianisme progressista i renovador que
s’enfronta al règim, que crearà un ambient
propici per a la difusió de la novel·la
catòlica. Però serà sobretot en la part final
de la dècada i en el transcurs dels anys 60
que es publicaran tot un seguit de novel·les
que es poden enquadrar sota el concepte
de novel·la catòlica. Hi ha una sèrie de fets
decisius, com la convocatòria del Concili
Vaticà II, l’aparició de la revista Serra d’Or,
l’impuls que li donen al gènere persones
com Joan Triadú, Jordi Maluquer o Maurici
Serrahima,  l’aparició de l’editorial Club
Editor i la col·lecció “El club dels
novel·listes” dirigida per Joan Sales.

El tercer capítol està destinat a estudiar
la figura de Joan Sales i analitzar la seua
obra més important, i referència del gènere,
Incerta glòria. Comença el capítol amb un
esbós biogràfic, on ens assabentem de la
influència de la guerra en la seua vida, que
el porta de la militància en el Partit
Comunista en els anys de la República al
catolicisme en la postguerra. També de les
vicissituds de la publicació d’Incerta glòria i
de l’edició en general.

Després es fa un ampli estudi d’Incerta
glòria i es conclou que és una de les
novel·les catalanes més clarament

relacionades amb el corrent de novel·la
catòlica, ja que es parteix de l’experiència
extrema de la guerra, per a reflexionar
sobre el sentit de la vida humana en clau
cristiana.

En el capítol següent s’estudia l’obra de
Xavier Benguerel, del qual després de fer
igualment uns apunts biogràfics, es
destaca que el període en què es va
dedicar a conrear aquest gènere va de
1955 fins al 1964. A continuació s’estudien
les novel·les de l’autor que va escriure en
aquest període: El testament, Els fugitius,
El viatge, Sóc un assassí, L’intrús i El pobre
senyor Font. Les conclusions a les que
arriba Carles Lluch després d’aquest
estudi, són que les novel·les d’aquest autor
representen un estudi psicològic de casos i
caràcters i de passions: el ressentiment, el
remordiment, el sacrifici, la resignació i
l’adulteri. A més va ser l’autor català que va
expressar de forma més clara i conscient la
seua voluntat d’adhesió al corrent.

El capítol cinquè està dedicat a Blai
Bonet, com en els anterior es comença fent
una àmplia nota biogràfica de l’autor
mallorquí. Després hi ha un estudi de tres
de les seues novel·les: El mar, Haceldama
i Judas i la primavera. Les conclusions a
les que s’arriba són que en aquestes
novel·les Blai Bonet se centra sobretot en
l’ambivalència del bé i el mal en la relació
entre l’home i la transcendència. El mal i el
pecat sempre apareixen units a
l’experiència traumàtica de la guerra. La
temàtica de la novel·la catòlica es reflecteix
en els temes que tracta: el sentiment de
culpa, la sexualitat entesa com a pecat, el
suïcidi i el crim amb un ambigu sentit de
redempció, la idea de sacrifici expiatori, la
infantesa com a experiència de la gràcia o
la denúncia del fariseisme dels cristians
aburgesats.

El darrer capítol està dedicat a l’estudi
més breu de l’obra d’altres autors inclosos
en el corrent de novel·la catòlica com
Josep A. Baixeras, Ramon Planes, Josep
Mª Espinàs, Miquel Llor i Ramon Folch i
Camarasa. 

Amb Novel·la catalana i novel·la
catòlica, Carles Lluch  ha realitzat un treball
extraordinari, molt ben documentat, com es
pot observar en la bibliografia que maneja,
per a establir de manera ben clara què és
la novel·la catòlica i quins són els autors i
novel·les que es poden enquadrar dintre
d’aquest corrent, un estudi que serà a partir
d’ara el punt de referència a l’hora
d’estudiar aquests autors.

text  JOSEP MANUEL SAN ABD N



Panissola: Compartida, al número 3 de la llista per Compromís, Barberà i al regidor Marzal. No
sabem quin dels dos se n’ha pixat més fora del test. El primer per alçar una polèmica estèril, qualificant
la processó del Crist de la Mar com a xaranga fluixa, i la talla del Crist a la creu, com a tros de fusta;  i
el segon, per agafar el testimoni, al més estil “Santiago y cierra España”, empentant les hostes
catòliques contra l’infidel, mentre s’atorga el dret diví de decidir qui pot anar, o no, a una llista electoral,
que no és seua, presentant una moció a l’ajuntament que demane que l’anterior siga exclòs de la llista
de Compromís a les properes eleccions locals. És què hem tornat a les creuades? Senyors, respecte i
democràcia! Les dos coses han d’anar de la maneta. Doncs a vore si s’ho fan mirar una mica i s’ho
apliquen! De vegades, els silencis, són més valuosos que les paraules.

M I S C E L · L À N I A

Sempre a pedaços

Ara ja  no s’inauguren obres, es passegen. Allò de reunir
els polítics, abans de les eleccions, al costat de qualsevol
obra acabada, amb cinteta per ser tallada, donant per
inaugurada una obra, almenys ací, sembla haver estat
superat. Ací al nostre poble ja hem passat aquesta fase i,
ara, en comptes d’inaugurar les obres acabades, els nostres
polítics, com amb la crisi econòmica aquestes han minvat
considerablement, es dediquen a passejar-se pels pedaços,
sense acabar, que van fent.

Així, aquesta setmana hem tingut el desembarcament de
tot un reguitzell de polítics populars d’alta volada que han
vingut a prendre el solet mediterrani mentre conversaven
animadament del temps i la llargària d’aquestes eleccions,
mentre miraven les obres de condicionament del pedaç de
litoral, que va des del Morrongo al Parador, que li volen dir
passeig sud. El problema és que, de la resta del pedaç més
gran que queda, el que va del Parador a la Caracola, el que

té vora tres quilòmetres de llarg, el gruix important de l’obra,
d’eixa resta, cap d’ells ha comentat res. Suposem que d’eixe
pedaç, a millor, d’ací quatre anys quan arriben les següents
eleccions, si guanyen, ... i si Montoro deixa els diners, quan
tornen a venir a passejar... ne tornaran a parlar.

Mentrestant ens haurem d’anar conformant veient com
els pobles del costat ens passen la mà per la cara amb uns
passejos marítims acabats i pagats integrament per
l’administració central, tot el contrari que ací, on el pedaç
s’ha de pagar amb fons municipals que surten del Pla de
Competitivitat Turística, el propòsit del qual no era pagar cap
façana marítima.

No res, altra volta ens han tornat a prendre el pèl i
tornarem a esperar com quan la carretera vella de
Peníscola, l’Escola Oficial d’Idiomes, la Comisaria, ... . I així
ens va! 
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PLUTGES BENEFICIOSES PER ALS AQUIFERS

APNAL-Ecologistes en Acció ha recordat la
importància que les pluges d'aquesta setmana han
tingut sobre els aqüífers de la comarca del Baix
Maestrat. “Aquest aigua no es perd com ens volen fer
veure des d'estaments públics”, han assegurat des de
l'associació, ja que “les zones hidràuliques compleixen
una important funció d'alleugeriment i recollida de les
aigües de vessament de la conca hidràulica, el que
evita inundacions en zones habitades. Però a més
recarreguen aqüífers, nodreixen de sediments, graves i
arenes al litoral per a la regeneració natural de les
platges”. 

Les pluges, que han estat molt benvingudes en tota la
zona “aporten nutrients i matèria orgànica als mars i zones
terrestres per al manteniment de la seua biodiversitat”.
APNAL ha recordat que en les zones inundables de la
comarca “trobem reductes importantíssims de vegetació
natural i de boscos de ribera, enorme biodiversitat que
troba allí llocs idonis per a desenvolupar els seus cicles
vitals. Els seus aspectes geològics són interessantíssims,
amb erosions sobre conglomerats, calcàries, plegaments
visibles, etc.”. 

Malgrat això, els ecologistes denuncien que aquestes
zones inundables són objecte d'impactes per l'acció
humana. “Extraccions abusives de graves i arenes,
modificacions i anul·lació de lleres per a realitzar
infraestructures, carreteres, urbanitzacions, camps de
cultiu,... . A sobre, les zones inundables són utilitzades per
a instal·lar abocadors, dissimular abocaments de purins i
altres contaminants líquids”, asseguren. “Estampes com

les de la passada setmana hauria de fer-nos reflexionar
sobre la importància de les nostres zones hidràuliques per
als aqüífers, la vida natural, les espècies i la nostra pròpia
vida”, han conclòs
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OPINIÓ

Senyors, senyores, facen joc
Bé, ja tenim les eleccions

municipals a tocar i sembla que
configurar les llistes no es feina fàcil.
Ja comencen a sortir comentaris de
tota mena relacionats amb l’ample
ventall de partits, partidassos,
partidets i congregacions entre els
quals ens haurem de decidir les
pròximes votades. I la cosa
assegura ser divertida! Mireu,
comencem pels més gran, més gran
pel fet de tenir més representació
que ningú a la casa gran, els
populars. Resulta que hem sentit, i
no una, ni dos,... més vegades, la
veu (la nostra no, que quede clar),
que circula que el regidor d’Esports
Ximo Pérez, seguirà la propera
legislatura a la candidatura de
Mañà. Però no va havia assegurat
que no aniria enlloc? Vaja, com
Marcelino, que també s'havia de
quedar a casa  i al final diu que està
a disposició del partit per si volen
envair-lo... on siga (deu ser a
València, no? En substitució de
l’inefable Mundo?). Ja sabeu el
refrany, no? On deia blat, ara diu
ordi.

A can PSOE tampoc és que les
coses estiguen molt lligades. Tenim
entés que hi ha algun que altre
rebot, amb carta de renúncia
inclosa, d'un que com no el deixen
anar dels cinc primers, diu que ell no
hi va. Clar, deu haver fet números i,
tenint en compte que les previsions
no deun passar d'aquesta xifra, deu
pensar que, si no ha de sortir, i no
s’assegura la representació, millor
quedar-se a casa. Certament.... ben
pensat. Què és això d’anar per
anar? A vore, anar i tornar amb les
butxaques buides són dos faenes, o
no?

Als de Compromís tampoc no és
que els vinga tot en canal... després
d’haver definit la sortida amb els tres
primers. L’únic al·licient és el de
Ximo Bueno, que retorna (no, no
com l’allioli, no sigueu malpensats),

com la cara seriosa que hauria de
servir per netejar la imatge de
paradeta de fira en què havien
convertit el partit. Ací el tenim com el
ganxo, conegut, que volen que
servisca per traure el partit de
l’ensopiment, al que els d’abans, i
els d’ara, l’han portat els últims
anys. I segur que sap on s’ha ficat el
Bueno, tenint en compte que,
segons es comenta, alguns antics
militants, dels de molt abans, i
abans encara, han escampat la
boira.

Vinga, que ens toca passar
també la mà pel llom de Ciudadanos
-val. Ciutatans!- transparents i
benicarlandos com els que més.
Mireu si la cosa transparenta que
encara no sabem, almenys
nosaltres, qui serà, oficialment, el
seu cap de llista. A la millor és que
per eixa banda no tenim l’orella ben
ficada, ens fallen els informadors i
ens perdem greus i aguts. Compte,
que no se’ns enfade ningú, que no
tenim res contra cap partit, i menys
contra els nous que poden fer
canviar una mica el panorama
ensopit que té l'ajuntament, però és
que sembla que a alguns ja els va
bé fer rodar la bola fent córrer, altra
volta, que si l’exregidora popular
Vallés, aniria a les llistes d’aquest
partit. I de número u! El que
comentàvem, quin ball de militància.
Com per tornar-se’n a casa! El dia
de les eleccions vorem les pobres
paperets tremolar indecises davant
de la santa urna. 

Només ens queda fer el xafardeig
corresponent dels que, en teoria, ho
poden... quasi tot. Aquesta gent de
Podemos han fet una arrancà de
cavall i aturà de burro (i no faltem a
ningú, simplement tirem mà de la
dita... i prou). Aturada, més en sec,
no podia ser. No sabem si tanta
desavinença, tant de refregit
revingut d’altres partits, que volia
esgarrapar llocs de sortida, o el fet
que açò de muntar un partit polític, si
no tens una base molt sòlida on
sustentar-te, és difícil que colle, o
tanta disparitat de criteris, però al
final sembla que el tsunami s’ha
acabat en trangolet. Açò de la
política és molt desagraït, sens
dubte! I si damunt t’has de fer un
nom, a partir de Pablo Iglesias, que
la majoria de la premsa estatal,
autonòmica i provincial, ja l’ha
marcat com el dimoni... ara només
cal jugar a cuca-sela, a vore qui es
el guapo que li enganxa la cua.

Bé, per començar el fandango, ja
en tenim prou de partits polítics i
dels seus problemes a l’hora de
confeccionar les llistes. En properes
setmanes segur que anirem
esbrinant més de qui, i com,
definiran els que hauran d’engrossir
les candidatures municipals. Els
tafaners, ja us ho podem ben bé
assegurar, a partir d’ara tindrem les
orelles ben parades. 

Faena de fuster
De vegades, a alguns, sembla

que els patinen una mica les
neurones. I és que, després de vore
el que diu el nostre il·lustre polític
local d’Esquerra, Josep Barberà,
comparant la processó del Crist de
la Mar... amb una xaranga fluixa,
què voleu que diguem. A nosaltres,
precisament, com a seguidors de
l’església, és difícil que ens
encasellen, per això podem opinar,
igual que ell (l’opinió és lliure), que
posar a la mateixa alçada la
processó del Crist de la Mar i una

text LA COLLA DE TAFANERS

LA NOVEL·LA CATÒLICA A CATALUNYA Llibres

CARLES LLUCH. 
Novel·la catalana i novel·la catòlica.

Sales, Benguerel, Bonet. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Barcelona. 2014.

Aquest llibre té el seu origen en la tesi
doctoral presentada a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’11 de desembre
de 2009, amb el títol de La novel·la catòlica
a Catalunya (1939 – 1968). La hipòtesi de
la que parteix l’autor és que en la literatura
catalana de postguerra van aparèixer una
sèrie de novel·les que estaven
influenciades per la tradició europea de
novel·la catòlica. Aquest corrent provenia
sobretot de França, però també
d’Anglaterra i va tindre molta divulgació a
Catalunya, primer per les traduccions al
castellà i a partir de la segona meitat dels
anys seixanta al català.

El primer capítol del llibre porta per títol
El concepte de novel·la catòlica on es
tracta d’aclarir els dubtes que pot plantejar
aquesta denominació. La majoria d’estudis
contemporanis sobre la novel·la europea
apliquen aquesta etiqueta a una sèrie de
destacats escriptors com Georges
Bernanos, François Mauriac, Julien Green
o Graham Greene. La narrativa de tots ells
té referències religioses més o menys
explícites.

Les primeres manifestacions de
l’anomenada novel·la catòlica sorgeixen en
les primeres dos dècades del segle XX i
presentaven un posicionament ideològic de

reacció front al món modern. Però aquesta
visió va canviar amb l’aparició en el període
d’entreguerres dels autors abans
esmentats. L’obra d’aquests autors va ser
un dels camins de renovació de la novel·la
europea en aquell període. 

Pel que fa a la temàtica en la novel·la
catòlica els personatges són col·locats en
una situació límit davant de l’existència,
han d’elegir entre Déu i la seua absència,
entre la realitat física i la transcendència,
entre el pecat i la gràcia. Alguns dels temes
que es repeteixen amb freqüència són
l’adulteri, que es presentat com un pecat
amb connotacions transcendents. La crítica
al fariseisme. Un altre dels temes
recurrents és el del crim, hi han parricidis,
assassinats, violacions. De vegades
apareix el suïcidi, que situa el personatge
davant la situació més extrema: la seua
mort. Un altre dels temes és el de la
salvació, ja que la redempció del pecador
és possible. La salvació és possible
mitjançant la conversió. Per últim, és
habitual la presència d’un capellà entre els
personatges, i ací el seu paper és ben
divers.

El segon capítol del llibre comença amb
una introducció sobre la presència de la
novel·la catòlica a Catalunya. A partir de
1950 comença a sorgir una corrent de
cristianisme progressista i renovador que
s’enfronta al règim, que crearà un ambient
propici per a la difusió de la novel·la
catòlica. Però serà sobretot en la part final
de la dècada i en el transcurs dels anys 60
que es publicaran tot un seguit de novel·les
que es poden enquadrar sota el concepte
de novel·la catòlica. Hi ha una sèrie de fets
decisius, com la convocatòria del Concili
Vaticà II, l’aparició de la revista Serra d’Or,
l’impuls que li donen al gènere persones
com Joan Triadú, Jordi Maluquer o Maurici
Serrahima,  l’aparició de l’editorial Club
Editor i la col·lecció “El club dels
novel·listes” dirigida per Joan Sales.

El tercer capítol està destinat a estudiar
la figura de Joan Sales i analitzar la seua
obra més important, i referència del gènere,
Incerta glòria. Comença el capítol amb un
esbós biogràfic, on ens assabentem de la
influència de la guerra en la seua vida, que
el porta de la militància en el Partit
Comunista en els anys de la República al
catolicisme en la postguerra. També de les
vicissituds de la publicació d’Incerta glòria i
de l’edició en general.

Després es fa un ampli estudi d’Incerta
glòria i es conclou que és una de les
novel·les catalanes més clarament

relacionades amb el corrent de novel·la
catòlica, ja que es parteix de l’experiència
extrema de la guerra, per a reflexionar
sobre el sentit de la vida humana en clau
cristiana.

En el capítol següent s’estudia l’obra de
Xavier Benguerel, del qual després de fer
igualment uns apunts biogràfics, es
destaca que el període en què es va
dedicar a conrear aquest gènere va de
1955 fins al 1964. A continuació s’estudien
les novel·les de l’autor que va escriure en
aquest període: El testament, Els fugitius,
El viatge, Sóc un assassí, L’intrús i El pobre
senyor Font. Les conclusions a les que
arriba Carles Lluch després d’aquest
estudi, són que les novel·les d’aquest autor
representen un estudi psicològic de casos i
caràcters i de passions: el ressentiment, el
remordiment, el sacrifici, la resignació i
l’adulteri. A més va ser l’autor català que va
expressar de forma més clara i conscient la
seua voluntat d’adhesió al corrent.

El capítol cinquè està dedicat a Blai
Bonet, com en els anterior es comença fent
una àmplia nota biogràfica de l’autor
mallorquí. Després hi ha un estudi de tres
de les seues novel·les: El mar, Haceldama
i Judas i la primavera. Les conclusions a
les que s’arriba són que en aquestes
novel·les Blai Bonet se centra sobretot en
l’ambivalència del bé i el mal en la relació
entre l’home i la transcendència. El mal i el
pecat sempre apareixen units a
l’experiència traumàtica de la guerra. La
temàtica de la novel·la catòlica es reflecteix
en els temes que tracta: el sentiment de
culpa, la sexualitat entesa com a pecat, el
suïcidi i el crim amb un ambigu sentit de
redempció, la idea de sacrifici expiatori, la
infantesa com a experiència de la gràcia o
la denúncia del fariseisme dels cristians
aburgesats.

El darrer capítol està dedicat a l’estudi
més breu de l’obra d’altres autors inclosos
en el corrent de novel·la catòlica com
Josep A. Baixeras, Ramon Planes, Josep
Mª Espinàs, Miquel Llor i Ramon Folch i
Camarasa. 

Amb Novel·la catalana i novel·la
catòlica, Carles Lluch  ha realitzat un treball
extraordinari, molt ben documentat, com es
pot observar en la bibliografia que maneja,
per a establir de manera ben clara què és
la novel·la catòlica i quins són els autors i
novel·les que es poden enquadrar dintre
d’aquest corrent, un estudi que serà a partir
d’ara el punt de referència a l’hora
d’estudiar aquests autors.

text  JOSEP MANUEL SAN ABD N



xaranga fluixa és sortir-se’n una
mica prou del solc. Està clar que
cadascú tria la seua tradició
popular, la qual cosa no vol dir que
la d'uns benicarlandos siga ni millor
ni pitjor que la d'altres. I per això cal
respectar-ho, tot i no ser del seu
gust. En fi, que hi ha trossos de
fusta que poden ser passejats, com
hi ha trossos de fusta que poden ser
cremats, com hi ha trossos de fusta
que serveixen per a fer cases, com
els hi ha per... i tots són
respectables. I més encara són
respectables les persones, una
cosa que van aprendre allà cap al
segle XIII quan algú com Ramon
Llull va caure en el detall que no
calia degollar els musulmans per
convèncer-los que anaven pel mal
camí... N'hi havia prou de predicar-
los. Passen els segles, ens repetim
que som demòcrates, que tenim
una identitat, i a la primera coentor
de boca ja va el carro pel pedregal.
Ja anem bé, ja.

Senyes d'identitat
Als tafaners, pel fet d’estar en

aquesta casa gran, no la de
l’ajuntament, la de La Veu (ep, que
per a nosaltres és gran, a la nostra
manera), ens ha arribat un
comentari periodístic relatiu al fet
que la majoria de partits, excepte un
o dos, envien les notes de premsa...
en la llengua de Cervantes
ressurrecte. En castellà, vinga. A
vore, que a nosaltres com vol
escriure cadascú és una cosa que
ens dóna igual, ara bé, tenint en
compte on vivim, i qui són... què
voleu que us diguem? Nosaltres,
com ja sabreu, o si no us ho
imagineu, som una mica radicals i ja
sé sap, on es pose el valencià
òbviament poc, o no res, té a fer el
castellà. També ens diuen talibans.
Això sí, l’entenem i l’escrivim allà on
calga, però com la idiosincràsia de
La Veu és la seua llengua, doncs...
que primer el que és nostre, com els
d'España 2000. Ara bé, com diu
l’estatut, aquesta comunitat, la

ve de la p gina 
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El cuiner establit a Benicarló Raúl
Resino ha passat la semifinal del
Concurs Cuiner de l'Any 2016, que  ha
destacat per la personalitat i força dels
menús presentats, elaborats pels vuit
cuiners semifinalistes. 

Finalment els dos cuiners que passen a
competir per alçar-se amb el títol de Cuiner
de l'Any 2016 son: Raúl Resino Olivares
(Restaurant Raúl Resino, Benicarló,
Castelló) que ha quedat en primera posició;
i Óscar Rodríguez Edroso (Restaurant Hotel
Els Jardins del Plaça, Borja, Zaragoza), que
ha quedat segon. En un ambient carregat
d'alta cuina han anat eixint de la sala del
jurat els vuit menús participants composts
d'entrant, plat principal i postres, amb la
intenció de conquistar els paladars dels

membres del jurat i alçar-se amb una de les
dues places en joc per a participar en la
gran final nacional que tindrà lloc el pròxim
any en la Fira Alimentària 2016 de
Barcelona. Raúl Resino Olivares,
guanyador d'aquesta segona semifinal del
Concurs Cuiner de l'Any 2016, ha estat
ajudat per Álvaro Castillón Linares. Ambdós
cuiners han elaborat un menú compost de
“Ostra crionizada en cava i llima amb puré
de mànec”, com entrant; “Llobarro en AOVE
amb aromes del Mediterrani, sobre puré
d'arrel de julivert i vegetals” com plat
principal; i “Taronja de xocolata blanca
caiguda de l'arbre” com postres.

text NAT LIA SANZ

Raúl Resino ha passat la semifinal del Concurs Cuiner de l'Any 2016

A petició de la cap de llista de Compromís a Benicarló,
Marta Escudero, donat el gran nombre i diversitat de
socis amb el que compta el CNB, dilluns passat es va
reunir la Junta Directiva del Club Natació Benicarló i
alguns membres de la dita formació. En la reunió ens van
exposar tot un ventall de propostes molt assenyades,
algunes molt interessants, perquè les valoràrem.

Tanmateix, es van interessar molt, tant per la situació
esportiva com per l’econòmica que en aquests moments
travessa el CNB. Els hi va sorprendre molt el fet que el CNB
siga l’única entitat esportiva que paga per l’útilització d’una
instal·lació construïda amb diners públics i que, a més, haja
de pagar el 21% d’IVA perquè els nadadors de Benicarló
practiquen el seu esport. Des del club agraïm el interès de

Compromís per conèixer tot el que envolta, problemàtiques
incloses, al Club Natació Benicarló i als seus socis i nadadors.

MARTA ESCUDERO ES VA REUNIR AMB LA JUNTA DEL CNB

text i foto JUNTA DIRECTIVA DEL CNB
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valenciana, té dos idiomes oficials i,
per tant, què menys es pot demanar
que els partits polítics que la
representen sàpiguen escriure en
els dos, no? Doncs, fotre, no saben!
Tant el PPCV (Partit Popular de la
Comunitat Valenciana. Sí,
Valenciana!), PSPV (Partit
Socialista del País Valencià. Sí,
Valencià!) i Ciutadans (sí, en
valencià, com ho posen ells), pel
que tenim entés només envien les
seues notes de premsa en castellà.
Això sí, les capçaleres del nom del
seus partits, en un valencià ben
acurat. Seria allò del bilinguïsmo
bien entendido que va dir algú, no?
En fi, que tindríem per escriure tot
un llibre i no acabaríem, però si
estos són els que han de salvar el
valencià... ja el podem donar per
desapargut! 

Imauguren el no-res
La bufa els caurà amb això del

passeig sud. Mira tu, com ja estem
a tocar de l’acabament de les
inauguracions, aquesta setmana
acaba oficialment el termini per fer
aquestes “fites” electorals, i veus
que ha desembarcat al poble, per a
passejar-se pel trosset d’obra que
va des del Morrongo al Parador,
vora 200 metres de terra remoguda,
tot el seguici de polítics populars,

començant pel director general de
Costes del Ministerio, seguit pel
subdelegat del Govern i continuant
pel nostre Marcelino, amb la seua
cort de llagoters (val. llepaires).
Clar, no han pogut inaugurar res,
perquè no hi ha res i, per tant,
tampoc han pogut tallar la cinta, ni
res. Aleshores, només han vingut a
prendre el sol per una zona erma
del Morrongo i per a parlar, fent-se
la foto, del que ells diuen “obras de
acondicionamiento de la fachada
marítima”. Però a nosaltres, per
més que li passem el regle al mapa,

no ens quadren les distàncies. Si la
façana marítima sud, arriba fins a la
Caracola, on s’han deixat el
pressupost del tres quilòmetres
que, més o menys, ens falten? Per
què, eixe pressupost, no el teníem
des de l’època de Mundo? Doncs,
què ha passat amb el diners? I per
quina raó, a nosaltres, ens toca
pagar-ne una part quan cap dels
pobles veïns del voltants, ni del nord
ni del sud, han hagut de pagar res
pel condicionament de les seues
respectives façanes marítimes?
Misteris!

ve de la p gina anterior

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-
Enric Vives i Sicília, ha visitat l'Ajuntament de Benicarló
amb motiu de la seua estada a la ciutat per participar en
els actes del novenari del Crist de la Mar. Vives, que
ostenta el càrrec de cap d'estat d'Andorra juntament amb
el president de la República Francesa, s'ha reunit amb
l'alcalde, Marcelino Domingo, i ha visitat el Saló Noble, on
ha pogut contemplar els volums que formen part de la
biblioteca històrica del Marqués de Benicarló.

Després d'assistir a la representació de l'obra «El Cristo del
Mar», l'alcalde va entregar un exemplar de la carta pobla de
Benicarló com a record i mostra d'agraïment per la seua
estada a la ciutat.

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra ha visitat Benicarló 

text REDACCI 

La Regidoria de Medi Ambient està finalitzant la
redacció d'un projecte per dotar el pont del camí de Sant
Gregori amb el ferrocarril d'una estació de bombament per
evitar inundacions en cas de pluges fortes. El projecte té
un pressupost de més de 93.000 euros i podria començar
a executar-se després de l'estiu.

El pont que permet el pas del camí de Sant Gregori en la
seua intersecció amb el ferrocarril deixarà de ser un dels punts

més conflictius pel que fa a inundacions en cas de pluges
fortes. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Medi
Ambient, està ultimant la redacció d'un projecte que dotarà el
pas inferior d'una estació de bombament de les aigües pluvials
que evacuarà l'aigua a la xarxa de clavegueram. D'aquesta
manera, s'evitarà que el pont quede inundat quan es
produeixen episodis de pluges fortes. El projecte, que estarà
finalitzat en dos setmanes i que preveu un pressupost de
93.714,02 euros (IVA inclòs), ha de rebre el vistiplau d'Adif,
donat que la infraestructura està dins de l'àmbit d'influència del
domini públic ferroviari. Les obres podrien començar després
de l'estiu, una vegada finalitzada la tramitació administrativa.

Projecte per evitar les inundacions al pont del camí de Sant Gregori

text REDACCI 
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LOCAL OPINIÓ

Per fi un tema de la setmana que ni és una festa ni un
desgavell urbanístic, ni qualsevol dels deslligos a què ens
tenen acostumats la classe política local. Xiquets i xiquetes de
Benicarló excel·lents amb uns mestres segur que també
excel·lents. Malgrat els augments de ràtio, malgrat els
barracons de l'Ángel Esteban, malgrat el tristíssim ambient
que es viu en moltes cases. Ara bé, pobretes criatures, van
haver d'anar a rebre els seus guardons de mans de més d'un
personatge de trajectòria funesta per a l'ensenyament
valencià. Personatges que no són faves però que no dubten
per un grapat de vots a dir mentides i barbaritats com que
valencià i català són llengües diferents tot contradient fins i tot
els mestres que formen alumnes excel·lents. Només els
interessa poder seguir remenant les cireres a alguns i a
alguns altres fins i tot permetre que companys del seu partit es
facen rics amb els diners de tots. Qui presidia la taula del
lliurament dels premis era la senyoreta María José Catalá,
una que va dir un dia que «tenia el defecte de ser
valencianoparlant». Panolla de collons. A to cas el defecte el
deu tindre de ser una renegada de la llengua del seu poble i
de la llengua dels seus pares. Ni aquesta dona podia arribar
més alt ni la Conselleria d'Educació podia caure més baix. Bé,
perdó, sí, més baix sí, que Paco Cans també en va ser
conseller abans que no li fera els tratges a mida el famós
sastre José Tomás. 

Interessant entrevista amb l'alcalde a la pàgina sis. Diu la
màxima autoritat local (és ell?) que està satisfet d'aquests vuit
anys que fa que du la vara a les processons. Fa esment a
algunes de les obres que s'han inaugurat durant aquestes
dues legislatures i ja em pareix bé. Passa però que no fa ni
una referència a totes les que no s'han fet ni se les espera. I
a més, em fan molta gràcia tota la classe política en general,
parlen com si tragueren els diners de la seua butxaca. No
home, no. Regidors, diputats, consellers i càrrecs en general
haurien de signar un document i cobrar en funció de les
promeses complertes. I un altre en què quede clar que si el
malmeten diners públics els posaran ells de la seua butxaca.
Per exemple -i sé que ja li ho he anomenat moltes vegades-
la plaça de la Constitució torne a estar feta péntols i ací no
apareix cap culpable de res. Les baranes del port s'han hagut
de canviar un parell de vegades per deixadesa dels nostres
regidors i tampoc se'n sap ningú res. El pàrquing de les
monges ja està pagat i no funcione i busca qui t'ha pegat. I
mentrestant, anem tirant de veta que la casa pot. De
l'entrevista dedueixo que el senyor Domingo acabarà fent cap
a València coma diputat autonòmic en substitució del senyor
Mundo. Que no siga pusil·lànime, que no li facen perea les
coses. Que faça de tant en tant una roda de premsa per
explicar als seus veïns (votants o no) a què dedica el temps
per aquella capital. A Mundo, i em sap mal dir-ho, se l'ha vist
més per actes aproximadament ludicofestius que passant
comptes amb els seus paisans (n'ha passat mai, per cert?). 

A la pàgina set expliquen que comencen les obres del
passeig sud. Me'n dono vergonya. Ho fan justet en ple
moviment electoral -com si no hagueren tingut temps aquest
hivern- i a més, ho deixaran estar allà davant de l'albergue.
Més val això que una punyà als morros, ja ho sé. Però quina
barra. Mentre a Peníscola i a Vinaròs tenen uns passejos
marítims que fan goig, nosaltres tenim una vora mar de puta
pena. I encara treuen pit i els haurem de donar les gràcies. 

Un veí de sant Gregori es queixa del gimcana que ha de
patir per sortir de casa cada vegada que plou. Que no es
queixe tant, que quan no plou -la major part de l'any- bé que
pot anar on vol. N'hi ha que es queixen de vici. Amb aquells
cosetes verdes que els van posar a la vora del camí i encara
es queixen. No està bé això. Per cert, que aquelles cosetes
verdes, una mena d'avortament de goma de piló, ja les han
llevades i qui les haurà pagat? Entre d'altres, vosté i jo, no en
dubte. 

I ja està. Molt interessant l'article de Joan Heras sobre la
censura i l'escultura aquella han ensenyat al MACBA. Per a mi
el mèrit de l'escultura en qüestió està en què els personatges
estan just en la posició contrària a la que haurien d'estar. I no
hi vull entrar en detalls. 

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

text EL LECTOR

Amb la publicació dels decrets de convocatòria de les
eleccions municipals i autonòmiques, arranca la
maquinària electoral que culminarà el 24 de maig amb les
votacions i el 13 de juny amb la constitució de la nova
Corporació Municipal. El web de l'Ajuntament farà un
seguiment exhaustiu de tot el procés publicant el cens, la
composició i localització de les taules, les candidatures i
el resultat de les votacions en temps real.

Ja s'ha publicat al BOE el decret pel qual es convoquen les
eleccions locals així com el decret de dissolució de les Corts.
Els dos processos electorals culminaran el 24 de maig amb la
jornada electoral que servirà per escollir una nova composició,
tant de la Corporació Municipal com de les Corts Valencianes.

El procés començarà el proper 6 d'abril amb l'obertura del
període de consulta i rectificació del cens electoral vigent, que
finalitzarà el 13 d'abril. La consulta es podrà fer a través del
web municipal, mentre que les rectificacions s'hauran de
tramitar des del mateix l'Ajuntament. El sorteig que

determinarà la composició de les taules electorals es farà a
través d'un ple extraordinari que tindrà lloc el 27 d'abril. Aquell
mateix dia es publicaran al web els noms de les persones que
han resultat escollides per a formar part de les meses.

Pel que fa a la publicació de candidatures, es publicaran el
22 d'abril, tot i que no seran definitives fins a la seua
proclamació, el 28 d'abril.

La campanya electoral començarà el 8 de maig i finalitzarà
el dia 22. Les persones que vulguen votar per correu, podran
sol·licitar-ho des del 31 de març fins al 14 de maig. La remissió
del vot l'hauran de fer del 4 al 20 de maig.

Vint dies després de la jornada de votacions, prevista per al
24 de maig, tindrà lloc la constitució de les noves corporacions
locals, el dia 13 de juny, en cas que no hi haja hagut recursos
contra la proclamació d'electes.

El web municipal farà un seguiment exhaustiu de tot el
procés i es podran consultar, a través d'una secció habilitada
expressament, les dades del cens electoral, la ubicació dels
locals on es podrà votar, la composició de les meses i les
candidatures. A més, durant la nit electoral s'aniran
actualitzant els resultats de les votacions en temps real.

Arranquen les eleccions municipals i autonòmiques 2015

text REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló, a
través de la Diputació de Castelló,
concedirà quatre beques per tal de
formar els estudiants en les àrees
de Biblioteca, Arxiu, Cultura o
Serveis Generals i Museu. El
termini de presentació de
sol·licituds finalitza el dia 9 d'abril.

Fins al 9 d'abril es poden presentar les
sol·licituds per a participar en la
convocatòria de quatre beques de
formació de pràctiques que concedeix
l'Ajuntament de Benicarló a través de les
subvencions de la Diputació destinades a
la formació d'estudiants. Les beques
aniran destinades a les àrees de
Biblioteca, Arxiu, Cultura o Serveis
Generals i Museu i estan dotades amb un
import bàsic brut mensual de 500 euros.
El període de realització de les beques
serà de juny a octubre, tot i que la duració de cadascuna de les
beques serà d'un mes prorrogable fins a un màxim de tres mesos. Per
a optar a cada beca, els estudiants hauran d'estar cursant titulacions
específiques per a cada cas. En el cas de la beca per a la Biblioteca,
per a optar-hi s'hauran d'estar cursant cicles formatius de FP Grau
Superior d'Animació Sociocultural, Animació Sociocultural i Turística o
Grau en Informació i Documentació. Per a la beca d'arxiu, els estudis
requerits són grau en Informació i Documentació, grau en Història i

Patrimoni o grau en Història. Pel que fa a la beca per a l'àrea de
Cultura o Serveis Generals, els estudiants hauran de cursar el cicle
formatiu de FP Grau Superior d'Administració i Finances (LOGSE) o
Administració i Finances (LOE). Finalment, per a optar a la beca per
al museu, s'haurà de cursar el grau en Belles Arts, grau en Història i
Patrimoni o grau en Història de l'Art. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el dia 9 d'abril.

L'Ajuntament convoca quatre beques de formació

text REDACCI 
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OPINIÓ LOCAL

Almenys des del segle XVIII, es té
constància a Benicarló de la celebració
de la Novena al Sant Crist de la Mar. Des
d'aqueixa data són milers els
benicarlandos, creients amb la resta de la
ideologia catòlica o no, que participen en
les processons de pujada i de baixada del
trasllat del Crist de la Mar des de la
parròquia de Sant Pere, on se li rendeix
culte durant tot l'any, fins a la de Sant
Bartomeu. Els no creients, com hi ha
hagut alguns regidors des de l'inici de la
democràcia, no han participat en l'acte
religiós per coherència amb les seues
creences. L’equilibri respectuós ha estat
la nota predominant en el municipi al llarg
de la història en tot el que envolta al Crist
de la Mar. L'equilibri es va trencar el
passat 19 de març, quan el número tres
de la candidatura de Compromís-
Esquerra Republicana, Josep Barberá, va
publicar en les xarxes socials un comentari que ha alçat més
que butllofes. Enguany va coincidir el dia de Sant Josep amb
la processó de pujada del Crist, i Barberá va escriure en la
seua xarxa social el comentari: "Quina xaranga més fluixa
Carrer de la mar amunt, no?”, en referència a la processó del
Crist de la Mar en la seua pujada". L’església, de moment,
prefereix mantenir silenci sobre aquest tema. 

Però la reacció política no s'ha fet esperar. Per una banda,
la candidata a l'alcaldia de Benicarló per
Compromís i companya de Barberà en aquestes
llistes, Marta Escudero, assegura que “Eixes
paraules no són meues ni representen a un
grup. Són una opinió personal i jo no em
considere cap autoritat per a jutjar-les”. Al PP
local, la reacció ha esta més virulenta i així,
Marcos Marzal, com a portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular presentarà una
moció en el pròxim ple en la qual demana que
Barberá no forme part de la llista electoral i que
Barberá i el seu partit, Compromis-Esquerra
Republicana de Benicarló, demane disculpes
davant de la ciutat de Benicarló”. La moció
popular assegura que les paraules de Barberá
“Tenen maldat i falta de respecte”, i pel que fa a
la qualificació com “trossos de fusta”, a la imatge
del Crist, “simbolitzen molts sentiments per a
milers de persones d'aquesta ciutat, la mateixa
que el seu partit vol governar. O és que no
respecta a tots els ciutadans que viuen a
Benicarló?” 

Barberá va publicar el dilluns a la nit un nou
comentari en el qual assegurava que “donada la
volada provocada per un comentari de fa uns

dies, em veig en l'obligació d'aclarir un parell de coses per a
qui intencionadament, o de bona fe, ha tergiversat una
broma”. El candidat assegura que el seu comentari el va fer
“per continuar amb l'esperit faller de crítica, sarcasme i humor
sobre un mateix i sobretot allò que se'ns posa a tir, típic del
caràcter valencià”. Barberá conclou el seu al·legat assegurant
que “sols critique de les processons l'estampa berlanguiana de
capellans, guàrdies civils i regidors, tots junts en un lloc
d'honor”.

Polèmica discrepància: del Crist de la mar a Berlanga

text NAT LIA SANZ

El mussol, remullat
fins l'última ploma, va
llegir com el cap de la
policia municipal es

queixava que alguns éssers inconscients
continuaven creuant barrancs i rambles plens
d'aigua, després de dies de pluja sense interrupció, i
malgrat que els camins estaven clarament
senyalitzats amb una prohibició de pas per evitar que
els cotxes es quedaren atrapats dins d’ells.

El mussol no pot estar més d'acord, almenys en
aquest assumpte, ja que alguns ciutadans fent-se els
valents, passen pels camins que creuen el Barranquet, el
riu Sec o Aigua d'Oliva malgrat que baixa força aigua per
ells, i per ignorància, prepotència o estupidesa ho fan
sense fer cas de la prohibició i per aquesta raó de
vegades més d'un es queda bloquejat al vell mig de la
corrent obligant a les administracions competents a
destinar recursos econòmics i humans per rescatar-lo.

El mussol recorda que fa anys la Brigada d'Obres i
Serveis va instal·lar uns pals de ferro amb cadena i pany
per tal de tallar realment el pas, ara bé sinó li falla la
memòria només s'hauran emprat un parell de vegades, de
fet les cadenes ja no hi són i es substitueix per una cinta
de plàstic que ràpidament és trencada per alguns
conductors que amb poc senderi volen provar de fer
ràfting.

El mussol ara bé també voldria fer patent que
l'ajuntament tampoc es pren molt seriosament aquest
assumpte, així només per tranquil·litzar la seua
consciencia mana als seus municipals posar els cartellets
de prohibició ràpidament, però després s’oblida de
traure'ls quan passa el perill, així malgrat que ja només
baixa una pixarradeta d'aigua, les senyals continuen allí
col·locades, fins i tot quan el sol bada les roques del riu.
Això fa que molts usuaris d'aquests camins menyspreen

la prohibició pensant que ja no existeix cap perill, malgrat
que encara pot passar força aigua per ells.

El mussol considera que ací com que plou poc
(encara que quan plou, plou prou) el PP després de tants
anys de majories absolutes, tampoc ha destinat massa
neurones i recursos a mitigar els efectes d'aquests talls de
camins, així per una banda només el preocupa prohibir
però mai donar solucions, que poc els costaria posar-ne
un altre per informar de les vies alternatives existents. 

El mussol també està convençut que l'ajuntament no
ha volgut mai tirat endavant altres projectes per
solucionar aquestes problemàtiques, com per exemple
construir un petit pontet a l'alçada del centre comercial per
facilitar la circulació per la ratlla de terme o sobretot fer el
desitjat pont per creuar aquesta rambla pel camí vell de
Peníscola.

El mussol fa més o menys quatre anys va al·lucinar
quan l'alcalde cadufer va amenaçar als seus col·legues
que no tornaria a presentar-se sinó l'hi urbanitzaven
aquest camí fins el nou molló futurista de la ratlla del
terme, com la Generalitat havia fet a l’altra banda de la
ratlla. No cal dir que Marcelino ha continuat de batlle
malgrat que només és va posar una capeta d'asfalt i del
pont res de res, ni en pintura!

El mussol creu que quan es carrega la responsabilitat
als usuaris de no complir les prohibicions, se vol amagar
la pròpia incapacitat de cercar solucions viables a
aquestes problemàtiques, ja que la manca del pont en
aquesta carretera fa que molta gent passe amb aigua, fins
i tot el bus de línia, sense respectar les senyals i sobretot
quan es troben que la part final de la ratlla del terme
també està tancada per una altra inundació: la del
temporal. 

El mussol vol piular que a hores d'ara ningú s'ha
preocupat de posar-li realment remei a aquesta
emergència. Els nostres governants deuen pensar que
per quatre dies a l'any no val la pena, potser quan un dia
algú vaja a parar a la mar, un altre gall cantarà.

Camí vell de Peníscola
text  EL MUSSOL
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EL TEMA ESPORTS

disposava d'una partida pressupostària per a aquests
treballs, que suposaven una inversió de més de 4 milions
d'euros, els treballs es van paralitzar pel fet que la sentència
del jutjat va anul·lar el procediment d'expropiació realitzat
per l'ajuntament de Benicarló. 

En concret, va ser al març del 2011 quan Costes advertia
al consistori que el procés de construcció del futur Passeig
Sud queda en suspens per ordre de l'Advocacia de l'Estat,
que “prefereixen esperar perquè hi ha un contenciós en
marxa”. El consistori es veu obligat a repetir el procés
d'expropiació. En el 2012, la consignació pressupostària per
a desenvolupar el Passeig Sud de Benicarló desapareix dels
Pressupostos Generals de l'Estat. Comença llavors un llarg
camí en el qual l'administració central proposa primer al
consistori realitzar les obres mitjançant el copagament, cosa
que es rebutja. Després, el ministeri divideix les obres en
dos trams. Ara, les obres s'estan executant gràcies a la
intervenció econòmica de tres administracions diferents amb
un tram que va des del Morrongo a la part del darrera del
Parador.

I ara, també... obres al litoral nord! 
Cal recordar que el ministeri ja va invertir en un tram del

litoral nord amb gran degradació, a l'espera “del gran
projecte de defensa i estabilització de protecció d'aquests
penya-segats que esperem traure com més prompte” per un
valor de dos milions d'euros. Entretant, el ministeri ha obert
una línia d'inversió en aquest tram del litoral que se

sufragarà a través del PIMA Adapta per a impulsar
l'adaptació al canvi climàtic a Espanya. Saavedra va
anunciar ahir que Benicarló rebrà 300.000 euros per a
començar a protegir la façana litoral de la costa Nord i que
es destinaran principalment a la subjecció dels penya-
segats.

Xaro Miralles, PSOE, denuncia electoralisme en les
obres del passeig sud

Segons el socialistes, dilluns estava prevista la visita del
delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Serafín
Castellano, acompanyat del Conseller d'infraestructures i
altres autoritats, a fer-se la foto a les obres del passeig sud.
Recordar que Castellano, va ser el que el 2008 va anunciar
que Benicarló tendria una de les dues Comissaries de
policia autonòmica de la província de Castelló ( Valld'Alba
que sí que es va fer i Benicarló que encara ho espera).
Finalment va venir el Director General de Costes Pablo
Saavedra acompanyat pel Subdelegat del govern David
Barelles. Segons els mateixos socialistes, “venen presumint
d'una obra que NO PAGARÀ EL MINISTERI, una obra
finançada per l'Ajuntament a càrrec del Pla de Competitivitat
Turística atorgat al 2010 pel govern socialista als municipis
de Benicarló i Peníscola, i dotat amb 2.300.000 euros”.

Les mateixes fonts indiquen que aquesta és una obra
plena d'irregularitats a l'hora de l'adjudicació, que no s'ha tret
a licitació pública per part de l'Ajuntament de Benicarló, tal
com obliga el conveni signat entre el Ministeri i l'Ajuntament,
i que ha perjudicat, i molt, a molts empresaris del sector de
l’hostaleria, que aquesta Pasqua no podran treballar.

ve de la pàgina anterior

Diumenge de matí es va disputar la 1a 10K de Benicarló
en un circuit urbà, amb una contundent victòria de
Mohamed Agouzal que, des del tret d'eixida va prendre el
liderat,  imprimint un fort ritme que ningú va poder seguir.
Segur que d'haver comptat amb major competència el
temps final haguera estat inferior. La independent
Jennifer Montull va ser la primera fèmina a creuar la línia
de meta a quasi 5 minuts del guanyador absolut. 

La prova va estar organitzada pel Club d'Atletisme Baix
Maestrat, amb el control de temps de cronorunner i la

col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló. Van prendre
l'eixida 348 atletes, dels quals 307 van aconseguir creuar la
línia de meta instal·lada en l'Estadi d'Atletisme de la Partida
Povet. 

L'eixida es va donar a les 10 del matí, després del tret d'un
coet anunciador, perquè tots els controls estigueren en
guàrdia, en un matí perfecte per a la pràctica de l'esport. Els
atletes van deixar arrere el final del carrer que dóna accés a
l'estadi per a fer un recorregut urbà que, des de les vuit del
matí s'havia tancat al trànsit per la Policia Local de Benicarló.
Sols donar-se l'eixida Agouzal va imposar un fort ritme al que
ningú va ser capaç de respondre, tan sols la parella Ebrí
Esteller i Pérez Bojados el van poder seguir mínimament,
allunyats molt del cap de carrera. El públic que va omplir el
recorregut, animava als participants a donar el màxim de si.
Després de finalitzar el recorregut els participants van entrar
en l'Estadi d'Atletisme, on van rebre una borsa amb aigua,
fruita i begudes energètiques, al mateix temps que en una
zona fitada un fisio els ajudava a realitzar exercicis
d’estiraments per a una major recuperació. Amb l'entrada de
la veterana i independent Leticia Forés Cornelles, la 307 amb
1.05.15, es va donar per finalitzada la carrera Més tard es
lliuraren els trofeus per categories. 

Els millors per categories 

1. Mohamed Agouzal, Atletisme Montornes, 33.57 (Sènior). 
2. Daniel Esbrí Esteller, Triatló Basiliscus Benicarló, 34.33

(Sènior). 
3. Edgar Pérez Bojados, Orinoco Running, 34.59 (Sènior). 
1. Oscar García Rodríguez, Zenit Twinner, 35.46 (Veterà A). 
8. Vicent Beltrán Gondomar, Vinaròs, 36.37 (Veterà B). 
22. Jennifer Montull Pérez, Independent, 38.52 (Sènior) 
33 Vicent Prats Feliu, Triatló Basiliscus Benicarló, 39.38

(Promeses). 
45. Carla Masip Jimeno, Independent, 40.27, (Junior). 
123. Sara Martínez Conesa, 47.02 (Veterana )

text i foto VICENT FERRER

Mohamed Agouzal s'imposa des de l'eixida a tots els competidors de la 
primera 10K Benicarlo sobre circuit urbà
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Que conste que no me n'he anat mai. El fet circumstancial
de que la setmana passada no aparegués el meu nom signant
aquesta secció no vol dir res, ni és definitiu ni res de res.
Aquesta secció és meua amb papers, perquè hi ha un
contracte signat i jo vaig fer posar una clàusula per la qual em
reservava un parell de setmanes de descans perquè sabia que
no podria complir el meu compromís. O siga, que jo he fet el
que havia de fer i no he incomplert res. Per damunt de tot hem
de ser coherents i honrats, i a mi en aquests dues virtuts no em
guanya ningú. Que el senyor director gerent va voler tirar mà
dels dos impresentables que escrivien abans? Ja s'apanyarà!
Però que ningú es pense que aquests dos personatges
tornaran a omplir aquesta pàgina. Almenys mentre jo ho puga
fer i existeixi la publicació.

No vaig a donar cap explicació del que vaig fer la setmana
passada. És una cosa que em guardo i que tampoc no li
interessa a ningú, que jo no soc la Esteban ni la Hormigos, que
les meues intimitats són meues i de ningú més, i qui vulga
saber, que vaja a Roma. Només diré que les possibles faltes
comeses, ja les he purgat fent una important penitència. A més
a més, aquesta setmana que ens trobem penso acabar
d'eixugar la meua ànima i - per si de cas he fet alguna cosa
mal feta de la qual no soc conscient pel meu estat- arribar a la
pau espiritual completa. Com ho faré és una cosa que tampoc
no importa a ningú, però que té a veure amb les assenyalades
dates de fervor i passió en què ens trobem immersos.

Ara ja vaig a passar a allò que realment ens interessa a
tots, i no és una altra cosa que lo vuitè partit sense perdre del
nostre estimat equip. Aquesta vegada ha segut, ni més ni
menys que al camp del segon classificat i seriós aspirant a
jugar la promoció d'ascens. No hi ha dubte que estem en ratxa
i que no donem un partit per perdut fins que l'àrbitre omple els

seus pulmons d'aire i després l'expulsa amb força per tal
d'assenyalar la fi del matx. Tots els equips que a  la primera
volta ens van guanyar amb massa facilitat, es troben que ara
no ho poden fer. Per què ha estat això? Segurament un dels
factors claus -a part de que juguen i corren al límit i que són un
grup prou compacte- ha estat la reaparició de Víctor Esbrí, que
li dona una gran seguretat a l'equip, sobretot en defensa. 

No tinc massa idea de com va anar el partit. Sé que se'ns
van avançar en el marcador gràcies a un acte de magnanimitat
del nostre porter Guillamón que va ser aprofitat per un
davanter que es trobava al darrere d'ell i li va pispar la pilota
quan pretenia xutar. Però aquest favor, en una mostra
d'esportivitat, ens el van tornar ells quan faltaven cinc minuts
per a la finalització del partit amb un remat a porta d'un
defensa rival quan pretenia rebutjar la pilota amb lo cap. Els
nostres encara van tindre l'oportunitat de marcar el gol de la
victòria, però no va haver sort. Qui ens hauria dit que
empataríem al camp del segon classificat!. El futbol és així.

Ara què ens queda? De moment, ahir dijous es va jugar al
camp de l'Almassora lo partit ajornat amb motiu de la vaga del
passat vuit de març. Ara mateix, no puc saber lo resultat, però
si els guanyem, els deixem a quatre punts. Sí que és un equip
de la nostra lliga, però si es perd tampoc no passa res perquè
la zona perillosa està prou allunyada. També el dia dotze tenim
el partit contra el nostre rival històric que es troba en hores
baixes i de baixada. La sort que té és que a la primera volta ja
va aconseguir tots el punts per a assegurar-se la salvació i ara
està vivint de renda. No es preocupen, distingits lectors, que
en passar quinze dies tindran tota la informació que el meu
instint periodístic permet. 

Ara venia un part que  lo papa m'ha dit que no la pose
perquè podria ferir susceptibilitats i no estem per a barallar-
nos amb ningú, que tenim un nom i in prestigi i cal mantenir-
lo.  

text i foto VICENT T. PERIS

VUIT SENSE PERDRE
la qual s'inverteix en la costa de
Benicarló”. Tal com ha reconegut el
director general de Costes, Pablo
Saavedra, les obres s'han retardat per
la coordinació necessària amb les
obres de la EDAR (Estació Depuradora
d'Aigües Residuals), a pesar que ha
assegurat que "per a l'estiu, que és el
que ens interessa, estaran acabades".
Saavedra ha reconegut la importància
del treball en comú dels recursos de les
tres administracions "per a aconseguir
portar endavant un projecte molt
necessari per a Benicarló". 

Historia d’un passeig
Al juny del 2007 es va iniciar el

procés expropiatori per a l'obtenció dels
terrenys necessaris per a la construcció
del passeig que comunicaria la Platja del Morrongo amb la
de la Caracola, al sud del municipi. Al febrer del 2010, el
consistori anunciava que disposava ja de tots els terrenys
necessaris per a escometre el projecte dissenyat pel
ministeri de Medi ambient, xifrat en 4.114,29 milers d'euros.
El passeig marítim sud de Benicarló es va gestar fa quasi

una dècada i per a agilitar els tràmits, l'expropiació es va fer
pel sistema de taxació conjunta. Una part dels propietaris es
va querellar per la tramitació, i el Jutjat dels Contenciós
Administratiu de Castelló va dictar una sentència que
anul·lava les expropiacions practicades per l'ajuntament de
Benicarló. Malgrat que el Ministeri de Medi ambient

ve de la pàgina anterior
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VUIT ANYS PER COMENÇAR...
UN PEDAÇ D’OBRES

Benicarló inaugurarà aquest estiu
les obres d'ordenació d'un tram del
seu front litoral sud. Les obres, que
compten amb una inversió de
895.000 euros, són fruit del treball
conjunt de tres administracions:
l'Ajuntament de Benicarló, la
Generalitat Valenciana i el Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi
ambient, que han unit esforços per
adequar i posar en valor una zona
estratègica per al turisme fins a ara
desaprofitada.

El director general de Costes del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi ambient, Pablo Saavedra, va destacar
que “es farà un canvi complet a aquest front litoral, que s'ha
anat degradant i en aquest moment, en comptes de ser un
referent, com aspiràvem que tornara a ser, s'havia convertit
en un problema”. El projecte inclou la millora d'accessos de
la plaça del Morrongo i la construcció d'una plataforma de
fusta per a vianants des de la plaça del Morrongo fins al
Parador de Turisme, amb carril bici inclos i àrees de gespa.
La zona es dotarà dels serveis de sanejament i electricitat
per a possibles activitats econòmiques que es puguen situar
en un futur en aquest tram. “Amb aquesta ordenació anem a
aconseguir una actuació que d'una banda és ambiental i per

altre paisatgística i que va a connectar les platges del nord
amb les de Gurugú, que fins a ara no s'havia pogut gaudir”,
va assenyalar Saavedra. 

Venen eleccions i si que hi ha... uns poquets diners
El director general de Costes va reconèixer que aquesta

“ha estat una legislatura de molta austeritat, però ara és
possible fer un major esforç, gràcies a l'augment general de
les inversions que el ministeri fa en la província. És un
exemple més d’un altre projecte emprés amb recursos de les
diferents administracions”. En el cas del consistori
benicarlando, els fons s'han aportat a través del Pla de
Competitivitat Turística. L'alcalde, Marcelino Domingo, va
manifestar la seua satisfacció pels treballs que s'estan
realitzant ja que va recordar que “és la primera legislatura en

text REDACCIÓ

PASSEIG SUD: EL MISTERI DE LA VIDA

Amb l'arribada de la Setmana Santa, l'Associació
Musical "Ciutat de Benicarló" intensifica la seua activitat
per participar dels actes de caire tradicional i religiós que
es duen a terme al llarg d'aquests dies a la ciutat.

En aquest primer cap de setmana una part dels músics que
formen part d'aquesta agrupació han participat en les diferents
representacions que han tingut lloc el divendres 27, dissabte
28 i diumenge 29, on s'ha interpretat amb motiu de l'aniversari
de la vinguda de la imatge del Sant Crist de la Mar a Benicarló,
l'obra "El Cristo del Mar. Benicarló 1650".

També cal esmentar que ha participat en la processó de
baixada del Crist de la Mar acompanyant la imatge des de
l'església de Sant Bertomeu fins a la capella on roman la resta
de l'any. 

Per un altre costat, el Diumenge de Rams, la Banda Juvenil
va oferir el que ja va essent el Tradicional Concert de Rams.
En aquesta ocasió el repertori ha estat basat en diferents
obres, la major part d'elles pasdobles, que tenen per títol el
nom de Benicarló, alguns d'ells tan coneguts com el del
Mestre J.R. Arnau o el Mestre Feliu o d'altres més novedosos
com els de J. Morcelle o el recentment trobat i arranjat pel
nostre director Pablo Anglés, de Jonato & Luc Hervet. També
s'ha interpretat "EL Quijote", del director que ens va
acompanyar en el passat concert de festes, Ferrer Ferran,

amb la narració a càrrec de Mateo García i l'obra de ritmes
llatins "Latin Gold" de Paul Lavender.

En aquest concert s'ha donat la benvinguda a quatre nous
músics que s'han incorporat a la Banda Juvenil i han actuat
per primera vegada. La Musa de l'entitat, la Srta. Maria José
Marqués, ha estat l'encarregada de fer l'entrega d'un diploma
acreditatiu als músics Maika Vives i Avril Martínez (clarinet),
Andreu Llopis (trompeta) i Ferran Aparicio (bombardí). El
concert va finalitzar amb nombrosos aplaudiments per part del
públic i la realització d'un bis per part de la Banda Juvenil.

Setmana Santa a la Banda de Benicarló
text BMB 

fotos VICENT FERRER i VICENT ARNAU
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Els dies 28-29 de Març a la piscina provincial de
Castelló va tindre lloc la 5ª jornada de la lliga promeses

reunint a tots els clubs de la província amb un total de 265
nedadors. El Club Natació Benicarló va presentar, un
equip de 28 nedadors, dirigits per Lucia Vicente i Myriam
Martínez.

Formaren l’equip: David García, Óscar García, Joan Martín,
Aitor Gil, Sara Vea, Sara Troncho, Eva Valdearcos, Laura
Verge, Marta Cheto, Paula Falcó, Blanca Zorrilla, Sergi Saura,
Gerard Labèrnia, David Balaguer, Agustí Oms, Guillem Tomàs,
Blai Marzà, Bruno Moliner, Joan Ballester, Joan Verge, Óscar
Balaguer, Joana Bel, Ainhoa Baró, Diego Pérez, Henar Àvila,
Maria Verge, Noemí Verge i Alejandra Oroian. Hem de
destacar especialment la fenomenal actuació del benjamí
Gerard Labèrnia a la prova dels 100 estils, on va guanyar amb
una autoritat impressionant i una gran marca de 1.27.09 M.

També foren destacables el segon lloc de Sara Vea als 200
lliures de l’any 2004; el segon lloc de Sergi Saura als 200
lliures de l’any 2001 i la tercera posició de David García als
200 lliures de l’any 2002. Per la seua part, l’equip de relleus
masculí aleví del club Natació Benicarló (Óscar García, David
García, Sergi Saura i Joan Martín) va aconseguir una gran
victòria als 4x100 estils.

PRÒXIMA COMPETICIÓ: CONTROL PROVINCIAL 4, 18-
19 D’ABRIL A LA PISCINA OLÍMPICA DE CASTELLÓ

GRAN ACTUACIÓ DELS PROMESES DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A CASTELLÓ

text i foto CNB

Jo penso que tØ
una bona llarg ria...




