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EL MINISTERI ELIMINARÀ LA CARRETERA DE LA
COSTA A BENICARLÓ.

El ministeri de Medi ambient eliminarà la carretera de
la costa en el tram de la Mar Xica de Benicarló. És una
de les actuacions més destacades que apareix en
l'estudi d'impacte ambiental de la regeneració de la
Costa Nord que ha rebut l'ajuntament de Benicarló. És el
primer pas per a iniciar les tan anhelades obres de
millora que permeten frenar la regressió del litoral en
aquest tram. Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, va
explicar que “s'obri ara un període d'estudi per a
analitzar el document tranquil·lament i veure si és
necessari fer al·legacions”. Miralles va detallar que
“apareixen els tan reclamats espigons i altres elements
que seran necessaris per a lluitar contra la regressió en
la zona”. Un altre dels punts que conté l'estudi és
“l'eliminació de la carretera de la costa en el tram de la Mar
Xica, que passa a ser per als vianants”. En qualsevol cas,
l'alcaldessa va reiterar la voluntat de “estudiar el document en
profunditat perquè és el primer pas per a la tan desitjada
regeneració de la costa nord, tan reclamada pels veïns”. 

Cal recordar que cada any es perd terreny de costa en
aquest tram del litoral a causa de la regressió del litoral per
l'erosió marina. La zona es troba entre Vinaròs i Benicarló i és
un dels pocs trams verges de la costa castellonenca. La

peculiar composició d'aquest tram, format per timbes
argilenques, la fa molt vulnerable davant els atacs de la mar.
L'associació de propietaris lluita des de fa quasi deu anys
perquè el ministeri actue en la zona i frene la regressió. De fet,
van arribar a iniciar una querella per incompliment de la Llei de
Costes, que l’obliga a mantenir el litoral en condicions. El que
ara s'inicia és el vuitè projecte que el govern central licita per
a la protecció de la costa Nord de Benicarló. L'últim es va
aprovar al desembre del 2006 i malgrat tenir adjudicació
pressupostària, tampoc es va dur a terme. 

NOU PROJECTE PER A CONSOLIDAR LA COSTA NORD DE BENICARLÓ
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TAXA PER ABOCAMENT D’AIGÜES A LA MAR

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha sol·licitat
entrevistar-se amb el director general de l'Aigua, Manuel
Aldeguer, per a arribar a una solució de consens sobre la
taxa per abocaments d'aigües al mar que no supose un cost
tan elevat per a les arques municipals. Segons els càlculs
municipals, l'Ajuntament haurà d'abonar més de 500.000
euros corresponents a 2103 i 2014, que encara no han sigut
pagats. L'elevat import de les taxes és conseqüència del
retard en la posada en funcionament de la depuradora, unes
obres que depenen de la Generalitat i que en els últims anys
s'han paralitzat en diverses ocasions per falta de
finançament.

L'import de la taxa no té consignació en els pressupostos
generals. És per açò que l'alcaldessa de Benicarló ha decidit
posar-se en contacte amb el director general de l'Aigua,
Manuel Aldeguer, per a posar damunt de la taula la situació
i intentar concretar una eixida.

En aquests moments, el consistori té pendent de
pagament 151.000 euros corresponents a la taxa per
autorització i control d'abocaments a les aigües marítimes
litorals de l'any 2013. La taxa corresponent a l'any 2014, que

encara no s'ha enviat per part de la Generalitat, suposarà
359.000 euros, segons els càlculs tècnics que s'han fet des
de la Regidoria de Medi ambient. L'import de la taxa es
calcula en funció del volum i qualitat de l'aigua que s'aboca
al mar. Així, l'Ajuntament haurà d'abonar un total de 510.000
euros en concepte d'aquesta taxa. L'alcaldessa demanarà
que la Generalitat reduïsca la taxa al valor que li tocaria
abonar a Benicarló en cas de disposar d’EDAR o que
l'administració autonòmica la compense a través de
subvenció directa per inversió en infraestructures
hidràuliques. Segons les últimes previsions, l’EDAR podria
començar a depurar aigües a la fi de l'estiu.

FINAL D'ANY ECONÒMIC COMPLICAT PER A
BENICARLÓ

No és el únic problema econòmic del nou equip de
govern, que ha comptabilitzat fins a 200.000 euros en
factures sense consignació pressupostària i 1,3 milions en
pagaments pendents. Així les coses, l'estat de comptes de
l'Ajuntament de Benicarló a dia d'avui reflecteix una situació
econòmica complicada per la gran quantitat de pagaments
pendents sense consignació pressupostària. L'alcaldessa de
Benicarló acompanyada del regidor d'Economia i Hisenda,
Carlos Flos, ha explicat l'estat de comptes de l'Ajuntament i
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ha reconegut que «els comptes que ens hem trobat
dificulten el funcionament del consistori almenys fins a finals
d'any. I, evidentment, també condicionaran el pressupost de
2016». 

En concret, estan pendents d'abonar 610.000 euros
corresponents de la urbanització del Sector 7 (per unes
obres executades el 2012), 334.000 euros que corresponen
a una revisió de preus que exigeix l'empresa concessionària
de recollida de brossa i 510.000 euros de  l’EDAR. 

FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

Paral·lelament, s'han comptabilitzat fins a 200.000 euros
de factures sense consignació pressupostària i pendents de
pagament. Aquestes factures corresponen a àrees de
l'Ajuntament que en aquests moments tenen les partides
completament esgotades (Obres i Serveis, Cementeri,
Festes i Falles, Agricultura o Òrgans de Govern, entre uns
altres). «No sabem ara mateix com acabarem l'any”, ha
assenyalat el regidor d'Hisenda, qui ha assegurat que
“intentarem fer algunes modificacions pressupostàries però
serà complicat. De cara a l'any que ve, treballarem sobretot
el capítol d'ingressos, que no vol dir pujar impostos, sinó
reclamar els deutes pendents i racionalitzar les despeses. I
haurem de posar molta imaginació», ha sentenciat Flos.
Miralles ha assenyalat que serà prioritat del nou equip de
govern «solucionar la situació d'insolvència actual de
l'Ajuntament, millorar la liquiditat i apostar per la implantació
de l'administració electrònica». L'alcaldessa ha recordat que
«tenim una administració arcaica i necessitem engegar la
signatura electrònica, la factura electrònica i la gestió
electrònica d'expedients. Açò ens ajudarà a estalviar i, a
més, ho hem de fer per a complir amb la llei». 

INSVERSIONS AMB RECURSOS PROPIS

Miralles ha assegurat que la intenció de l'equip de govern
és afrontar les inversions amb recursos propis «no com fins
ara, que s'havien fet sempre amb operacions de crèdit». En
aquest sentit, l'alcaldessa ha anunciat que, a més de
treballar per a estalviar al màxim, sol·licitarà a la Generalitat
que abone els pagaments que té pendents amb
l'Ajuntament, com per exemple el lloguer del solar on estan
situades les aules prefabricades del CEIP Ángel Esteban.

«No volem fer una auditoria de comptes -ha dit Xaro
Miralles- perquè pensem que tenim tècnics molt preparats
que controlen perfectament l'estat de comptes de
l'Ajuntament, però sí que estem pensant a fer una auditoria
de contractes per a comprovar si, efectivament, s'estan
complint totes les condicions dels contractes signats amb les
empreses concessionàries. 

Pel que fa a aquest tema, Miralles ha constatat que «a
més, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament té molts
contractes pendents de licitar, com el de la recollida
selectiva, la ludoteca, la recollida de brossa o el contracte de
la Piscina Municipal, amb la qual cosa estem incomplint la
llei de contractació de l'estat». Respecte al deute municipal,

l'Ajuntament arribarà a finals del 2015 amb un deute de
7.415.000 euros, generat al llarg dels anys per les
operacions de crèdit contractades per a realitzar les
inversions. Tant l'alcaldessa com el regidor han confirmat
que a partir del mes d'agost, «començarem a elaborar del
pressupost de l'any que ve per a presentar-ho dins dels
terminis que marca la llei».

ELS TREBALLADORS MUNICIPALS

Altre dels reptes del nou equip de govern el té damunt la
taula la regidora de personal, Marta Escudero, qui ha
sol·licitat una relació de llocs de treball dels treballadors
municipals. L'objectiu  és “saber exactament els llocs que
estan lliures per a intentar dotar-los de personal i intentar
optimitzar recursos en el consistori”. Durant els últims anys,
les jubilacions entre els funcionaris s'han succeït sense que
les places s'hagen cobert, la qual cosa provoca en
determinats departaments un retard en la solució
d'expedients. A data d'avui, existeixen al voltant de dues-
centes persones treballant d'una forma o una altra en
l'ajuntament de Benicarló. Escudero va criticar, d'altra
banda, “que no es cobrisquen sistemàticament les baixes
laborals, quan és un procés que és gratis per a
l'ajuntament”. L'edil ha sol·licitat també una relació de les
hores extres que s'han realitzat pels funcionaris per a
intentar pal·liar la falta dels seus companys “i veure si amb
aqueix sistema s'està sent realment eficaç i s'és operatiu”.

SENSE BORSES DE TREBALL

El problema de les baixes laborals és complicat ja que a
Benicarló en aquests moments, segons va reconèixer
Escudero “no hi ha cap borsa de treball activa, estan totes
caducades, per la qual cosa per a cobrir baixes o jubilacions
haurem de convocar-les de nou”. L'organigrama dels llocs
de treball permetrà establir prioritats i marcar les línies de
treball en el departament per als pròxims anys. La relació de
llocs de treball és, per tant, una de les metes que el nou
equip de govern s'ha marcat com a eix de treball en aquesta
legislatura. 

Però no solament en personal s'intentarà amortitzar la
despesa local. Segons Escudero “hem de tenir una gestió
més eficaç dels recursos”, que passa per optimitzar per
exemple la despesa en una cosa tan senzilla com les
impressores. L'edil de Personal va detallar que “en aquests
moments tenim el personal escampat per diferents edificis i
no sabem bé els recursos que tenim” pel que a més de la
composició de la plantilla laboral del consistori, s'ha requerit
el detall de diferents elements de treball. Fins a quatre seus
diferents té en aquests moments l'ajuntament de Benicarló:
La Farola amb Serveis Socials, la seu de la Policia Local,
l'edifici d'Urbanisme i la Cambra Agrària amb Agricultura. A
més, està també la seu del Conservatori Municipal,
gestionat amb recursos del consistori. Escudero es va
mostrar convençuda de tenir les pròximes setmanes les
relacions sol·licitades per a començar a dissenyar el nou
organigrama municipal per als pròxims anys.

ve de la pàgina anterior

Diumenge 26 de Juliol de 2015 es va disputar la
tradicional travessia Peníscola-Benicarló en la seua 23ª
edició.  La prova, que des de l’any passat es disputa en
dos distàncies diferents, consta d’una prova llarga, de
8000 metres, la Clàssica, que comença des de la platja sud
de Peníscola i una, més curta, de 2000 metres, que s’inicia
des de la platja de la Caracola. 

La travessia llarga era, a més,  la novena etapa de la 1a
COPA D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES. Aquesta
circumstància, ha incrementat, més encara, el prestigi de la
prova a nivell nacional, contribuint a que, enguany, superara
tots els registres de participació de la seua història amb 160
nadadors inscrits. La prova va tindre unes condicions
marítimes prou més difícils que l’any passat, i això va provocar
diversos abandonaments i també el que es necessitara més
temps per a completar la travessia que anys enrrere. 

El pòdium de la travessia llarga, de la categoria masculina,
va estar format per:

1º classificat: JORDI BOSCH (CN SANT ANDREU), 1:51:14  
2º classificat: XAVIER BORDES (CN VINARÒS),  1:54:27
3º classificat: DAVID LEÓN (CN VINARÒS), 1:59:21 

El pòdium de la travessia llarga de la categoria femenina
fou: 

1ª classificada: AIDA BERTRAN (CN MEDITERRANI) 2:04:24
2ª classificada: YUREMA REQUENA (CN VILAREAL)  2:06:21
3ª classificada:  SANDRA GARCIA (CN SANT ANDREU) 2:13:47
Pel que fa a la prova curta, els pòdiums foren:

Categoria masculina:
1º classificat: DAVID CURTO (CN BENICARLÓ), 30:11
2º classificat: ALBERTO AÑÓ (CN BENICARLÓ), 30:37
3º classificat: SERGI SAURA (CN BENICARLÓ), 30:39

Categoria femenina:
1ª classificada: LAURA JIMÉNEZ (CN BENICARLÓ), 30:44
2ª classificada: MARINA SEGURA (CN BENICARLÓ), 30:47
3ª classificada: SARA VEA (CN BENICARLÓ), 37:08

L’entrega dels trofeus als participants va tindre lloc al jardins
del parador de Turisme de Benicarló i els encarregats de fer-
ho foren: el regidor d’esports de l'ajuntament de Benicarló,
Carlos Flos; el regidor de gobernació de l’ajuntament de
Peníscola, Alfonso López;  la dama del CNB, Noemí Anta i el
president del CNB, Adolfo Saura.

S'ha d'agrair el suport de tots els membres de l’organització
i dels nombrosos voluntaris;  dels jutges de la federació
nacional i valenciana de natació; de la diputació de Castelló;
dels ajuntaments de Benicarló i Peníscola; del Gran Hotel
Peníscola; del Parador Nacional de Turisme; dels patrons de
les embarcacions de suport; del club GuruguKayak; del club
Basiliscus;  de la Confraria de pescadors de Benicarló; del
Consorci Provincial de  Bombers; de Creu Roja;  de SAEPLA;
de Provita; de la Policia local; de la Capitania Marítima; de la
Gerència de Ports; de Protecció civil i també dels diversos
patrocinadors (Caixa Benicarló, Agua de Benassal, Frit
Ravich, Nestlé Fitness, Arena, Sural, Nutriesport, Axa
Giménez-Bretó consultores, Matrix Outlet, Todo Hogar, A1F
Sport, Cerámicas Rillo).

JORDI BOSCH I AIDA BERTRAN, 
VAN GUANYAR LA XXIII TRAVESSIA PENÍSCOLA-BENICARLÓ

text i fotos CNB
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LOCAL ESPORTS

Un estiu més s'ha disputat a Benicarló el
torneig estiuenc de basket, Memorial Víctor
Pratsevall, el que fóra gran president del club,
amb el qual es va aconseguir la cota més alta en
ascendir a la Segona Divisió, la tercera categoria
de l'època. 

Un torneig que s'iniciava fa tres dècades, en la ja
desapareguda i històrica Pista Jardín. El cap de
setmana passat es van disputar les finals entre els
equips masculins del Calabazas i Hotel Los
Delfines, amb victòria dels primers per 48-37; i el
femení amb ZZ Team i DPA, molt igualat, guanyant
les primeres per 29-27.

El concurs de triples va ser para Joel Sabaté
Prats, que es veu ha heretat el bon tir que tenien els
seus pares. Els màxims anotadors van ser Angel Aparicio i
Cristina Beltrán. Tot açò en un torneig on l'esportivitat ha sigut
la tònica general.

El torneig es va celebrar en la pista esportiva de l'IES Joan
Coromines, patrocinat per Transports Campos i amb la
col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat.

Acaba el torneig de bàsquet Memorial Victor Pratsevall

text VICENT FERRER

A Benicarló es van disputar dotze hores consecutives
de pàdel amb molt bon ambient, una barreja apassionant
d'esport i diversió que no va deixar indiferent a cap dels
participants. El dissabte passat es va desenvolupar la
segona edició de 12 hores, organitzat per Pàdel Indoor
Benicarló. La cita va començar a les 12 del migdia i va
finalitzar a la mitjanit, deixant espai entre hores per a un
menjar de germanor en la qual es va repartir entre els
assistents fideuà preparada pel xef de l'ocasió, Guillermo
Bascuñana. 

Finalment, va ser la parella formada per Sebastián
Puigcerver i Juanjo Parra la que es va adjudicar el primer
premi en el torneig. Els campions van disputar la final contra
Marc Quixal i Víctor Alonso aconseguint imposar-se per 9-7.
La final de consolació va ser per a la parella formada per
Óscar Capafons i Jordi Igual que van vèncer a Joan Mateu i
Rafa Moliner en un altre ajustat partit.

Parra i Puigcerver guanyadors de les 12 hores de pàdel de Benicarló

text VICENT FERRER

L'Ajuntament de Benicarló ha donat la benvinguda als
20 joves que durant dos setmanes participaran en un
projecte de voluntariat social de discapacitat i persones
majors. El Centre Geriàtric i la Residència Sant Francesc
acolliran per tercer any consecutiu aquest programa de
voluntariat organitzat per l'IVAJ amb la col·laboració de
l'OACSE.

Els 20 voluntaris dels camps de treball de discapacitat i
persones majors van poder conérixer les instal·lacions on
duran a terme el seu projecte de voluntariat social.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada de la
regidora de Joventut, Susana Pérez, i de la presidenta de
l'OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats), Filomena Agut, van donar la benvinguda
oficialment al grup de joves que han fet la primera presa de
contacte amb els usuaris del Centre Geriàtric i de la
Residència Sant Francesc, amb qui treballaran durant dos
setmanes donant suport a les activitats diàries que es realitzen
en els dos centres.

L'alcaldessa ha destacat la importància de tornar a tindre,
per tercer any, un programa de voluntariat com aquest i ha
volgut agrair als joves «el seu compromís i les ganes de
treballar en favor de projectes socials». Miralles ha qualificat
de «molt lloable» la tasca dels voluntaris en aquests
programes «que fomenten la convivència, la tolerància i la
interculturalitat».

Els voluntaris, que han rebut un record per la seua estada
al municipi, es repartiran entre els dos centres, 10 s'estaran a

la Residència Sant Francesc i 10 treballaran en el Centre
Geriàtric, amb tallers i activitats diferents, en funció de les
necessitats dels usuaris: tallers de manualitats, de fisioteràpia,
de memòria i càlcul i, aprofitant l'estada dels voluntaris, es
faran sortides fora dels centres, com ara excursions
turístiques o visites a centres d'oci. Concretament, els usuaris
de la Residència Sant Francesc visitaran el parc d'atraccions
PortAventura, un projecte amb el qual estan molt il·lusionats.

Els 20 joves, procedents de tot Espanya, s'allotgen a
l'Escola de la Mar Irta i aprofitaran la seua estada a Benicarló
per a conèixer la zona i els seus atractius turístics i per
interrelacionar-se amb altres joves amb les mateixes
inquietuds.

Els camps de treball, una iniciativa de l'IVAJ (Institut
Valencià de la Joventut) amb la col·laboració de l'OACSE,
suposen una experiència enriquidora tant per als voluntaris
com per als usuaris dels centres.

Benicarló dóna la benvinguda als voluntaris dels camps de treball socials

text NAT LIA SANZ
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OPINIÓ LOCAL

L'ajuntament de Benicarló obrirà l'aparcament subterrani de
la plaça de Mossèn Tomás en el mes de setembre. És la
intenció de l'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles, a més ha
avançat que “rebutgem de ple el tema de l'aparcament
intel·ligent. S'obrirà com un aparcament normal i de moment
gratuït”. L'aparcament es va acabar de construir ara fa tres
anys i, per diferents problemes tècnics i burocràtics, ha
continuat tancat al públic sense tant so ni ser inaugurat.
L'anterior equip de govern va dissenyar un plec de condicions
per a la seua explotació que contemplava la concessió
intel·ligent amb la instal·lació de càmeres de vigilància i
barreres automàtiques que permeteren que es treballara
sense personal humà. L'alcaldessa va explicar que “ens anem
a replantejar el projecte i farem un aparcament normal, amb
gent treballant allí i una barrera per a entrar i eixir, a l'estil del
de la plaça de la Constitució” que ja fa alguns anys que
funciona en el municipi. Un dels motius per a rebutjar
l'aparcament intel·ligent és l'enorme despesa que
representava per a la concessionària la inversió que havia de
realitzar en material de vigilància com a càmeres de vídeo. 

“Estem disposats a obrir les instal·lacions en el mes de
setembre encara que siga de manera gratuïta perquè la gent
el vaja coneixent i acostumant-se a ell”, va avançar

l'alcaldessa. D'aquesta manera, les instal·lacions podrien
utilitzar-se mentre el consistori avança en un nou plec de
condicions que permeta l'adjudicació del servei a una empresa
d'explotació externa al consistori. Malgrat açò, Miralles ja va
avançar que l'ajuntament haurà de realitzar una inversió
suplementària en les instal·lacions abans d'obrir les portes al
públic “perquè en aquests tres anys, malgrat estar tancat, hi ha
hagut una degradació de l'aparcament que cal esmenar”. Els
tècnics seran els encarregats de valorar la despesa
extraordinària i les obres de millora que són necessàries
escometre abans d'obrir de nou al públic.  cal recordar que la
construcció d'aquest aparcament subterrani va ser finançada
amb càrrec als fons del Pla Confiança amb prop d'1.400.000
euros. 

L’APARCAMENT DE LES MONGES OBRIRÀ AL SETEMBRE

text NAT LIA SANZ

Les botigues de Benicarló tornaran al carrer aquest
diumenge 2 d'agost amb tota l'oferta del final de la
temporada de rebaixes. L'horari s'ha ampliat fins a les 21
hores i s'han programat tallers de manualitats i activitats
adreçades a grans i menuts.

La plaça de la Constitució tornarà a acollir una nova edició
del Comerç al Carrer aquest diumenge 2 d'agost, organitzat
conjuntament per la Regidoria de Comerç i la Unió de
Comerços. 20 establiments comercials de Benicarló sortiran al
carrer per oferir els seus productes. Botigues de roba,
sabateries, botigues de moda infantil, de complements o
perfumeries seran alguns dels comerços que muntaran el seu
estand amb l'objectiu d'oferir al millor preu els últims productes
de la temporada. Enguany, l'horari s'ha ampliat fins a les 21
hores per aprofitar millor les hores de menys calor i s'han
programat activitats durant tota la vesprada (de 18.00 a 21.00
hores), com ara tallers de pintura i dibuix, de paper reciclat,
amigurimis (ninotets fets de ganxet o de punt), pasta
polimèrica (modelable), i teler circular. I a les 19.30 hores hi
haurà contacontes.

Amb aquesta nova edició del Comerç al Carrer, Benicarló
aposta de nou per una iniciativa comercial que té una prioritat
per damunt de tot: dinamitzar la ciutat i fomentar que els veïns
i visitants surten al carrer. L'horari serà de 10.00 a 21.00 hores.

Diumenge torna el Comerç al Carrer

text REDACCI 

El Centre Integrat Públic de Formació
Professional Benicarló, ha vist ampliada
la seua oferta formativa a l'autoritzar la
Conselleria d'Educació,  la modalitat d'FP
Bàsica de "segona oportunitat". 

Aquesta formació professional reglada,
està dirigida a joves d'entre 17 i 24 anys
beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil, que
no van completar els estudis obligatoris i que
es troben desescolaritzats i sense treball. La
formació, de caràcter oficial i financiada pel
Fons Social Europeu, té per objectiu  donar
una formació general bàsica i una
qualificació professional de Nivell 1, que
facilite la inserció laboral d'aquests joves. A
més, dóna accés directe, si s'han superat
tots els mòduls, a tots els cicles formatius de
grau mitjà.

El cicle  de Professional Bàsica que oferta el centre és el
de Fabricació i Muntatge, de 2000 hores de durada (dos
cursos acadèmics) que inclou 240 hores de pràctiques en
empreses  i permet exercir ocupacions com muntador i
mantenidor d'instal·lacions de calefacció i climatització,
llanterneria i fusteria d'alumini i PVC. El termini per a fer la

inscripció és de l'1 al 7 de setembre, i l'inici de les classes està
previst per al 21 de setembre.

El CIPFP Benicarló, se consolida com a centre de
referència autonòmica de formació professional amb una
ampla oferta formativa, al voltant de 4 famílies professionals
amb 9 cicles formatius diferents i diverses accions formatives
per a treballadors desocupats.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SEGONA OPORTUNITAT A BENICARLÓ

text CIPFP Benicarló
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Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-1990)  és una
de les veus poètiques essencials de la literatura
espanyola de la segona meitat del s. XX. Amic de Gabriel
Ferrater, companys de viatge pels camins tortuosos i
bellíssims de la poesia,Gil de Biedma també fa del temps
-de l’inexorable pas del temps- l’esquelet vertebrador
d’una poesia que es vol arrelada en l’experiència, en
l’experiència estrictament personal o en la vivència
col·lectiva en un temps que, per dir-ho suau, era
terriblement gris. I també com el seu amic i company de
viatge, l’obra poètica de Gil de Biedma –l’editada en vida
amb els afegits pòstums- s’aplega en un volum força prim
però que ens regala versos d’una intensitat sorprenent,
commovedora, a voltes amarga però sempre plena de
vida. El títol del recull ja és tota una declaració: Las
personas del verbo. Des del jo, des del tu –amor, amic,
pares, desconegut- o des del nosaltres –aquest nosaltres
que teixim amistat- la poesia busca amb les paraules
–amb el verb que ens defineix com  a espècie que tenim
la capacitat i la necessitat de pensar i de parlar- retenir,
assaborir, resseguir suament aquellsinstants passats –o
presents però que  de seguida seran engolits pel temps- i
que ens defineixen, que expliquen allò que som ara en
tota la seva complexitat i diversitat. Les idees de
l’existencialisme bateguen en el fons i en la forma  dels
versos d’un home que viu amb força -tristesa, decepció,
ràbia potser però també amb l’alegria de poder-ho viure-
la pròpia decadència, l’inexorable allunyament d’una
joventut més o menys mítica però en realitat poc
idealitzada.

El temps, doncs, és qui sentencia allò que som. El
record, és clar, pren en aquest context poètic una força
especial: el record dels espais de la infantesa  i de la
distància que pots portem en el nostre viure quotidià, el
record de postal d’una nit d’amor a París, el record
reconstruït d’haver passejat ja per Montjuïc dins la panxa
de la mare aquella primavera del 1929, el record d’haver
estat –com a jove d’una generació que havia de sortir de
les cendres- una gran esperança que probablement no
van saber fer realitat. Uns records –una sentència del
temps- que es fan més amargs o tendres quan s’apropen
a l’aquí i l’ara. Potser seria bo que cadascú de nosaltres,
ara i  aquí, fes com Gil de Biedma en el seu poema  En
el nombre de hoy  una sincera declaració d’allò que som,
d’allò que és per a nosaltres important.

Com sempre, triar algun poema a manera de petita
degustació és difícil. Però he decidit reproduir aquí un sol
poema perquè és una mica llarg però és senzillament
impressionant. Algú pot explicar millor què és l’amistat?

Amistad a lo largo

Pasan lentos los días
y muchas veces estuvimos solos.
Pero luego hay momentos felices
para dejarse ser en amistad.
Mirad:
somos nosotros.

Un destino condujo diestramente
las horas, y brotó la compañía.
Llegaban las noches. Al amor de ellas
nosotros encendíamos palabras,
las palabras que luego abandonamos
para subir a más
empezamos a ser los compañeros
que se conocen
por encima de la voz o de la seña.

Ahora sí. Pueden alzarse
las gentiles palabras
--esas que ya no dicen cosas--,
flotar ligeramente sobre el aire;
porque estamos nosotros enzarzados
en mundo, sarmentosos
de historia acumulada,
y está la compañía que formamos plena,
frondosa de presencias.
Detrás de cada uno
vela su casa, el campo, la distancia.

Pero callad.
Quiero deciros algo.
Sólo quiero deciros que estamos todos juntos.
A veces, al hablar, alguno olvida
su brazo sobre el mío,
y yo aunque esté callado doy las gracias,
porque hay paz en los cuerpos y en nosotros.
Quiero deciros cómo todos trajimos
nuestras vidas aquí, para contarlas.
Largamente, los unos a los otros
en el rincón hablamos, tantos meses!
que no sabemos bien, y en el recuerdo
el júbilo es igual a la tristeza.
Para nosotros el dolor es tierno.

Ay el tiempo! Ya todo se comprende.

Poetes d’estiu (i 3). Jaime Gil de Biedma

text JOAN HERAS

Fronteres

La Diputació de Castelló ha reprès les reunions amb els
alcaldes de Peníscola, Benicarló i Vinaròs, a fi de col·laborar
amb els Ajuntaments, acostar postures i consensuar un
projecte comú per al bulevard que uniria les tres poblacions.
La infraestructura no solament milloraria la comunicació dels
veïns sinó que potenciaria el desenvolupament turístic entre
els municipis. El projecte comprendria un espai d'uns 16
quilòmetres, que arrancaria en la via de servei que uneix
l'eixida de l'autopista amb la carretera d'accés a Peníscola i
finalitzaria quasi en el límit nord de Vinaròs. El diputat de
Carreteres, Juan Bautista Juan, ha explicat, “l'objectiu és
continuar acostant postures i consensuant un projecte comú
per a aquest bulevard en el tram de la N-340 quan siga cedida
pel Ministeri als Ajuntaments, després de l'obertura al trànsit
de la variant d'aquest vial. És imprescindible per a potenciar la
seguretat vial i el desenvolupament turístic de la zona. I
després de les últimes eleccions era imprescindible reprendre
aquesta qüestió per a seguir endavant, donant a conèixer les
propostes existents i els compromisos que fins ara han adquirit
les diferents administracions”. 

A més, la reunió ha plantejat la necessitat d'abordar que, el
futur projecte, descriga els diferents elements que deu contenir
com per exemple, carril bici, aparcaments, fanals, voreres,
accessos i un llarg etcètera, perquè aquest mantinga una
unitat d'estil en tota la seua extensió. Per a açò es deu
conèixer la disponibilitat de terrenys en aquesta futura
transferència de titularitat de la via, així com de les dimensions
que s'obtenen amb aqueixa cessió per a generar les amplàries
d'actuació que permeten incorporar els diferents elements
definits, plantejant la creació de dos carrils per sentit separats
per una possible mitgera per a evitar accidents.

En la trobada s'ha plantejat la conveniència de convocar
una nova reunió amb la Generalitat Valenciana perquè es
postule en si manté el compromís de col·laboració i
finançament de les intervencions que es requerisquen en el
desenvolupament del projecte d'aquest futur bulevard,
compromís que existia en anterioritat. 

D'aqueixa manera, una vegada conegut si es manté el
compromís, es poden iniciar tots els estudis pertinents en la
necessitat de crear intervencions d'urgència en la via una
vegada cedida, a fi de prevenir els accidents derivats de l'alta
velocitat amb que puguen circular els turismes en veure's
reduït o pràcticament eliminat el trànsit pesant.

EL BULEVARD DE LA DIPUTACIÓ

text REDACCI 
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Dos alumnes del Curs
d'operacions bàsiques de cuina que
organitza el Servef estan realitzant
les pràctiques en les instal·lacions
del Centre Geriàtric i de la Residència
El Collet. Els estudiants aprenen a
elaborar menús adaptats a les
necessitats dietètiques dels usuaris
dels dos centres.

Les cuines del Centre Geriàtric i del
Centre de Dia i Residència El Collet
tindran durant les properes setmanes
dos alumnes en pràctiques del Curs
d'operacions bàsiques de cuina que
organitza el Servef. Les pràctiques
tenen una durada total de 80 hores, que
es realitzen de dilluns a divendres
durant cinc hores cada dia.

Amb les pràctiques, supervisades pel personal dels
centres, els alumnes aprenen a elaborar menús adaptats a les
necessitats dietètiques de les persones residents. Així,
aprenen a preparar dietes astringents, hipocalòriques, dietes
per a persones amb diabetis, dietes per al tractament
d'hiperlipèmies (presència de nivells elevats o anormals de
lípids), així com diferents textures (dieta sòlida, triturada,
líquida, etc.).

Les pràctiques s'emmarquen en el conveni de col·laboració
que l'OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats) té subscrit amb el Servef per a la realització de
pràctiques no laborals d'empresa. De fet, durant l'any, els
centres socials acullen alumnes del Curs d'atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Aquesta és la primera vegada que es duen a terme pràctiques
d'alumnes de cuina.

Aprenent a cuinar a l'OACSE

text REDACCI 

No és per res, però suposo que deuen tindre clar
que encara que siguen la revista més veterana del
poble no sortiran mai de pobres. Quan vaig vore la
portada anunciant aproximadament una entrevista
amb l'alcaldessa em vaig fer il·lusions. Ja era hora,
em vaig dir, segur que podré llegir tres o quatre
pàgines profusament il·lustrades amb senyors
asseguts en sofàs inquerint punyents preguntes a la
senyora Miralles i amb uns comentaris erudits sobre
com s'ha desenvolupat la sessió. Però què va.
Vostés són pobres, pobres, amb vocació de pobre. A
hores d'ara no sé qui va (o van) ser l'encarregat
d'anar al despatx de l'alcaldia i fer l'interrogatori. El
text el signa «redacció», un ens eteri absolutament i
que a mi em recorda els meus inicis de curs infantils
quan el mestre ens deia, «venga, veinte líneas sobre
cómo os han ido las vacaciones». En fi. Tampoc hi ha
aquells comentaris imprescindibles tipus «donya
Rosario ja li ha donat el seu toc al nou despatx i ens
rep en una instància abans infrautilitzada i que ara
serà alguna cosa més que el lloc de rebre les
visites», no sé, algun comentari sobre allò que es diu
«context». Ara bé, les qüestions sí que són, trobo jo,
encertades. Se li va preguntar el que calia sense
caure en frivolitats com ara què opina de la
polseguera que ha alçat el jornal que se li pagarà o si
és veritat que pensa aplicar la llei mordassa al seu
regidor Barberà perquè cada vegada que parla
subleva el facherío local. 

Ho vaig matant. Por ser vós quien sois, i pels
mitjans amb què compten, em sembla un magnífic
treball, honest, sense pretensions i que caldria que
prodigaren una mica més en la seu revista. Hi ha
molta gent dins d'aquest nou ajuntament que estaria bé que
ens explicara quins són els seus plans de futur. Per cert, i ara
sí que ja acabo amb el tema de l'entrevista, una alcaldessa
que només dorm quatre o cinc hores cada nit no pot rendir al
cent per cent de la seua capacitat, que algú li pague unes
til·les o que faça com aquell i que s'ho prenga amb més
tranquil·litat. Que qui és aquell? Jo què sé, que cadascú
pense en qui li done la gana! Així que, senyora Rosario
Miralles, keep calm. 

Passo de pàgina. Llijo literalment: «Benicarló soluciona les
deficiències en l'obra del passeig sud». Meeeentida! Això ja no
té arreglo possible. Quin nyap, quin empastre més gros.
Estava molt més bonic abans que com ho han deixat ara.
Igual que estava més bonica la llotja antiga, igual que estava
més bonic el port sense la indústria aquella que hi ha i sense
el pretensiós port esportiu i els xiringuitos (quina llàstima fa tot
allò, abandonat de la mà de Nostre Senyor), igual que estava

més bonica la placeta dels bous amb la font dels peixets, igual
que estava més bonic Benicarló sense la casa dels collons o
igual que estava més bonic el camí convent amb els
pedrissos. O igual que haguera pogut estar la plaça
constitució més bonica. Des de fa anys que no sabem quin
model de poble volem i tot, tot, es fa sense que hi haja mai cap
responsable. Els redolins de gespa artificial (magnífic el còmic
de Xavier Burriel) que hi ha davant del Morrongo em jugo un
pèsol i part de l'altre que no tardaran ni dos anys a estar fets
malbé; això és taque, la gent ho embrutarà de sorra en sortir
de la platja, els xiquets menjaran pipes i cacaus i tiraran les
crostes damunt... No, senyora Garcia, no hi ha res a arreglar.
Un empastre darrere d'un altre i com els diners són de tots,
tirem que la casa pot. 

I ja està. Ui, quina cosa em fa vore la fotografia del músic
Santos amb els llavis, la llengua i la barba plens d'agulles.
Deuen ser coses de genis, però a mi no em fa gens de gràcia. 

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

text EL LECTOR



no xafar les clapes de colorets o
sorireu de veritat catapultats cap a
l'hiperespai.

Llums i ombres
De tota manera, els colors

només es poden veure a plena llum
del dia. I és que de nit, no sabem si
obeeix al fet que els marcians de
dalt necessiten la foscor per fer les
seues malifetes i només els calen
una espècie de lluminàries... a
manera de cresol que no faça quasi
llum, perquè la veritat física i
turística demostrada és que els
pobres desgraciats dels turistes que
s'asseuen a les taules que per fi els
barets i restaurants de la zona hi
han pogut instal·lar, no són capaços
de distingir un pèsol d'una oliva. I ja
no diguem un llangostí de Benicarló
d'un altre que no ho és! I menys
obrir una caixeta! Ja hem sentit que
veïns, bars, restaurants i turistes
han començat una recol·lecta per
comprar ciris d'aquells boniquets
que posen a les taules dels espàs,
de colors i olors suaus, i a vore si
així, amb l'ambient una mica més
romàntic aconsegueixen salvar la
temporada... que no han pogut ni
començar per culpa de les obres.
Això sí, tenim entés que la nova
alcaldessa ja ha fet posar llum al
tapís i ha demanat canviar els
fanals, amb la qual cosa
l'Ajuntament segueix la vella tradició
benicarlanda de gastar sobre
gastar, fer i desfer.

La virtut de la previsió
I per cert, ja ficats en matèria

estrictament local, els tafaners
també hem sabut  que el problema
de la llum no és només d'aquesta
mena de pseudofanals a l'estil dels
de la plaça de la Constitució,
famosos per la seua "gran"
lluminària també (deu ser intrínsec
al PP això de fer les coses a
fosques...), és també que des que
es va obrir la plaça alguns actes
que necessitaven corrent elèctric no
s'han pogut efectuar o s'ha hagut
d'agafar el corrent d'endolls de la

caseta de salvament o dels bar o
restaurants de la contornada.
Sembla ser que va ser aleshores
quan es van adonar que a algú se li
havia oblidat ficar, en el plànols de
la susdita plaça diversos punts de
llum, necessaris per connectar
qualsevol estri. Apa, ara, a corre-
cuita posaran fil a l'agulla i des de la
brigada ja  preparen els endolls
necessaris. I si no que els ho diguen
als de la natació, que aquest passat
cap de setmana, en la travessia
Peníscola-Benicarló hem vist com
feien mans i mànigues per passar
tot un cablejat de fil conductor des
de la caseta de salvament, penjant
per les faroles i pals de banderes
blaves, fins a la supercarpa d'aire
que havien muntat. Encara sort que
ningú no es va enrampar! Total, que
la primera faena del nou equip de
govern més que pagar factures serà
reparar els nyaps que els ha deixat
el PP... i després tornar-los a pagar! 

Una taula per a un ajuntament 

Heu vist la taula de treball de
l'alcaldessa? Diuen que és la
mateixa almenys des dels temps de
Jaime Mundo. Està tota vella i
ratllada. No trobeu que demana
urgent que li passen el Pronto
Quitaarañazos? No sabem si és la
de la primera legislatura, o que toca
estalviar, que ja està bé, però si no
la volen netejar una miqueta,
almenys que miren de buscar algun
restaurador de mobles de fusta per
pegar-li una polideta. Els
esgarranys, de totes maners, tenen
un cert valor històric, són les
marques fetes amb les ungles
durant l'última nit electoral... Els
tècnics de la Brigada Municipal
encara etsan analitzant-ne l'ADN
per determinar responsabilitats.

Però és que de portada, tota una
nova senyora alcaldessa... amb
aquella taula, no queda gens bé.
Ep, és la nostra opinió. Ja suposem
que amb el desgavell que deu
haver-se trobat damunt la taula
encara no ha tingut temps de mirar
el que hi ha baix ni de triar-se les
cortines del despatx. Que en té?

Participació democràtica de
veritat?

Apa, per fi una iniciativa de
transparència que arriba al nostre
Ajuntament permetrà els ciutadans
ser part de l'activitat política de la
ciutat. Per fi, els ciutadans podrem
preguntar directament als nostres
polítics per tota mena de qüestions
que ens afecten, ja siga directament
o de manera general. Diuen que les
preguntes es canalitzaran a través
de la regidoria de Participació
Ciutadana i que hauran d'estar
plantejades, almenys, cinc dies
abans de la celebració del Ple.
Aquesta setmana es celebra, si no
passa res, un plenari on per primera
vegada en la història de la nostra
democràcia, aquesta paraula
prendrà significat propi. Ara
esperem que el significat de la
paraula democràcia no vulga dir
com en èpoques passades, com
feia Mundo amb els regidors de
l'oposició, una mena de "venga
usted mañana" contestant quan a la
pregunta ja no li calia resposta... al
mes següent, si ho feia. Els tafaners
ens posarem a primera fila, bé a
segona o la que podrem, per veure
si l'alcaldessa compleix, de totes,
totes, amb la seua paraula i
compromís. Ja li avisem que si no
ho fa, o ho ha amb dilació,
nosaltres, que de manies en tenim
ben poques, li traurem els colors.
Sobretot el roig, el que exhibeix el
seu partit. Si compleix, ja li
assegurem que farem mans i
mànigues perquè li donen la
carxofa. La primera de la seua
legislatura. Ara, si no ho fa, la
panissola ja s'encarregarà de ficar-
la al lloc que toca, i no és
preocupe... que nosaltres també.

ve de la p gina anterior
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El consum d'alcohol en la via
pública per part de menors d'edat
centrarà els esforços de les forces
de seguretat durant les properes
Festes Patronals. La Junta Local
de Seguretat ha aprovat el
dispositiu i ha constatat un
descens dels delictes a Benicarló,
especialment en l'àmbit rural.

Un dels principals objectius de
l'Ajuntament de Benicarló per a les
properes Festes Patronals serà
controlar el consum d'alcohol en la
via pública per part de menors
d'edat. Així ho ha confirmat
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, després de presidir la
Junta Local de Seguretat que ha tingut lloc avui a Benicarló
amb representants dels cossos i forces de seguretat
municipals i de la província i membres de la Corporació
Municipal. «Aquest és un dels temes que més ens preocupa a
l'equip de govern i volem ser molt estrictes», ha assegurat
Miralles.

El cap de la Policia Local, Agustín Parra, ha confirmat que
«farem un esforç superior» per intentar evitar els anomenats
'botellons' i especialment en el cas que siguen menors d'edat
els implicats. Part d'aquests esforços començaran per
controlar l'assistència de menors al recinte de les penyes, on
els menors no podran servir ni beure begudes alcohòliques.

Paral·lelament, la Junta Local de Seguretat ha servit també
per planificar tot el dispositiu de les Festes Patronals (del 22
al 30 d'agost) i que inclou la presència de Policia Local, que
reforçarà tots els torns de treball, Guàrdia Civil (fins a 490
efectius), Policia de la Generalitat, Creu Roja, Protecció Civil i
Bombers. Els festejos taurins i els actes amb presència de
pólvora (focs d'artifici, mascletaes) seran els que més
presència d'efectius requeriran per a tasques de prevenció i
seguretat.

Els delictes en el camp, «pràcticament desapareguts»

El coronel de la Guàrdia Civil de Castelló, Juan José
Miralles, present també en la Junta Local de Seguretat, va
constatar un descens «significatiu» dels delictes en Benicarló
durant el primer semestre de 2015 respecte de l'últim
semestre de 2014. Miralles va destacar especialment la
reducció dels delictes en l'àmbit rural, que «pràcticament han
desaparegut», ha dit el coronel.

Pel que fa als fets delictius, ha destacat que en el primer
trimestre de 2015 s'han comptabilitzat fins a 101 fets delictius
relacionats amb les àrees de descans de les autopistes i ha
volgut valorar especialment els delictes relacionats amb la
violència de génere. En aquest sentit, el coronel va donar a
conèixer les xifres referides a Benicarló, on es controlen 50
casos de violència de gènere (12 menys que en l'any
anterior). Miralles es va mostrar satisfeta perquè «d'aquests
50 casos, no tenim cap víctima d'alt risc. Tenim tres víctimes
de risc mitjà i la resta tenen un risc no apreciat».

L'alcaldessa va assegurar que, segons les dades que hem
pogut conèixer, «es pot considerar que Benicarló és una ciutat
segura. I continuarem treballant perquè continue sent així».

Benicarló vigilarà el “botellón” durant les Festes Patronals

text NAT LIA SANZ
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OPINIÓ

Closing time
Si hi havia algú conegut en

l'àmbit educatiu de la nostra
anomenada comarca, era Baila,
AKA, don Paco, Paco simplement,
el Xèrif o «però eixe home no s'ha
jubilat encara?» Al fins ara President
del Consell Escolar de l'Aldea, veí
del poble del costat de més al nord,
i diplodocus polític del PP des de
l'època que els dinosaures
dominaven la terra, l'han cessat del
càrrec en l'òrgan representatiu del
món educatiu valencià. Diu la
llegenda que amb uns 79 o 80 anys
(ningú sap del cert quina edat té
però sembla que ja treballadava
quan a l'escola els mestres duien
pistola), vivia una jubilació daurada
cobrant com un Director General... I
és que semblava un fantasma amb
més vides polítiques que l'altre
conegut seu, aquest del nostre
poble, Mundo, que també ha pres el

camí de la jubilació. Baila ha estat
fulminat per la grisa lletra del DOGV
del dia 27 de juliol en un sol
paràgraf. Pero eso no es todo,
amigos... Amb ell han estat cessats
molts altres representants al CECV,
i entre aquests trobem el nom de
Raquel Durà Bou, vella coneguda
d'aquestes pàgines i del carrer
benicarlando. El primer serà
recordat en el món de

l'ensenyament públic per la seua
interessant aportació en l'article
«Funcion sacerdotal de los freiles
clérigos de la Orden de Santa María
de Montesa» publicat l'any 1979 a la
revista del Colegio universitario de
castellón de la Plana. La segona
segurament també serà recordada
en aquest àmbit.  

Senyals de contacte 
¿Recordeu ara fa uns mesos les

coses aquelles rodones i menudes
que van aparèixer a banda i banda
del camí de sant Gregori, després
de la desaparició de les albergínies
verdes de plàstic que substituïen i
que nosaltres vam traure ací per si
foren radioactives o marcaven la
sendera d'arribada pels marcians?
Doncs ara, uns altres trastos també
de vaga forma geomètrica però
bastant més grans i amb textura de
gespa artificial han aparegut... al
Morrongo. Sí, a la placeta nova que
hi han fet, uns cercles de diferents
colors, alguns ben cridaners, mirant
cap al cel, sembla que busquen
contactar amb alguna nau
extraterrestre. Clar, els tafaners,
astorats pel que podia passar tenint
en compte l'aglomeració de gent
que allí sol haver, i després de la
desaparició, abducció tal volta,
sobtada, del "Chiringuito de Pepito",
i preveient possibles efectes
adversos en la població i l'entorn, ja
hem començat els tràmits per posar-
nos en contacte amb l'Iker Jiménez
perquè hi faça una visita i esbrine si
realment hem tingut una experiència
alienígena i és necessari contactar
amb algun ufòleg de prestigi. De tota
manera, els tafaners, hem començat
la nostra investigació interna a
l'espera de la seua conclusió perquè
ens hem adonat que els colors no
són arreu, estan triats pel seu
significat. I és que possiblement els
únics que saben què volen dir deuen
ser Marcelino i els marcians. Una
cosa, no i ha cosa que creme més
davall del sol que la gespa artificial.
Si heu de passar per allí, compte de

text LA COLLA DE TAFANERS La Regidoria de Joventut treballarà sobre quatre grans
línies de treball: el voluntariat, la formació, els recursos
que ofereix l'IVAJ i la prevenció. Paral·lelament, s'aniran
perfilant el Consell de la Joventut, el Pla Local de Joventut
i el Casal de la Joventut.

La regidora de Joventut, Susana Pérez, ha presentat les
línies de treball que centraran la programació de la seua
regidoria de cara al proper curs 2015-2016. Unes línies on
conflueixen els programes dels dos partits que conformen
l'equip de govern i que tindran dos grans objectius: combatre
l'atur juvenil i donar als joves les eines necessàries per tirar
endavant.

El treball que s'ha preparat per a tota la legislatura serà
progressiu i inclou la creació d'un Consell de la Joventut, un
Pla Local de la Joventut i un Casal de la Joventut, que s'aniran
perfilant en els propers mesos. Mentre tot això va prenent
forma, durant el proper curs, la Regidoria treballarà sobre
quatre grans línies: el voluntariat, la formació, els recursos que
ofereix l'IVAJ i la prevenció.

Pel que fa al voluntariat, la Regidoria de Joventut s'ha
adherit la proposta UJI Voluntària que arriba de la Diputació i
la Universitat Jaume I i va destinada a universitaris amb ganes
de participar en voluntariats socials o culturals. Per a Susana
Pérez, aquest tipus de programes «ens aporten un augment
del voluntariat, que fa molta falta, i a més incideixen en la
conscienciació dels joves i en la seua formació
complementària, ja que el voluntariat es tradueix en crèdits.

Sobre el CIAJ (Centre d'Informació i Atenció Juvenil), la
regidora ha explicat que es durà a terme una renovació total
de la línia de treball i que es treballarà perquè els cursos de
formació per a joves estiguen adaptats a les seues
necessitats.

El treball conjunt amb l'IVAJ serà la tercera línia de treball
de la Regidoria. En aquest sentit, es continuaran alguns
projectes ja iniciats en l'anterior legislatura, com el programa
d'intercanvi juvenil amb estudiants de Saint Pol de Léon
(municipi de la Bretanya francesa agermanat amb Benicarló),
s'iniciaran cursos de formació a l'estranger i es mantindran els
camps de treball de voluntariat com els que començaran la
setmana que ve a Benicarló en el Centre Geriàtric i la
Residència Sant Francesc. Un projecte conjunt amb l'OACSE
(Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) i la
Regidoria de Benestar Social.

Finalment, la Regidoria de Joventut tindrà també una línia
de treball interna, independentment dels programes que
s'ofereixen des de fora. Serà una línia basada en activitats que
fomenten la inclusió social, la salut i la prevenció i la lluita
contra violència de gènere, on es treballarà amb els estudiants
però també amb les famílies, amb les quals es durà a terme un
important treball de conscienciació.

Susana Pérez ha anunciat també que la Regidoria crearà
una Xarxa Jove que incloga informació sobre habitatge, ajudes
socials, beques i que genere intercanvi d'informació entre els
joves.

Joventut presenta els eixos de treball per al curs 2015-2016

text REDACCI 



Carxofa: Als
organitzadors de la XXV
Trobada de Gegants i Cabuts
que es celebrarà el proper
cap de setmana, 1 i 2
d’agost, per mantindre
aquesta manifestació
cultural. Els desitjem molta
sort amb l’oratge i esperem
que siga tot un éxit! Vaja per
endavant la nostra
enhorabona!

M I S C E L · L À N I A

Calaix de sastre

Diu el diccionari de l'IEC, en la seua cinquena entrada en
referència al significat de la paraula "calaix": " 5 m. [LC]
calaix de sastre a) Conjunt de coses diverses i
desordenades". Doncs aquest podria ser un excel·lent
sinònim per allò esgrimit pels partits ara en el govern per
descriure quin és l'estat general del nostre ajuntament,
principalment pel que faria a l'estat dels comptes municipals
que han heretat.

Comencem per una taxa d'abocament d'aigües a la mar
sense reciclar, per no tenir l'EDAR en funcionament, que
ens reclama la Generalitat, que és qui hauria d'haver acabat
de fer la mateixa de depuradora per la qual ara ens volen
cobrar eixos diners, més de 500.000 euros. Continuem per
els vora 200.000 euros de factures trobades sense
consignació pressupostària pels calaixos. Els 1,3 milions
d'euros en pagaments pendents. També 610.000 euros de la
urbanització del secor 7, a més, com ja vam traure la

setmana passada els més de 330.000 euros que demana
l'empresa concessionària de la recollida de la brossa que
corresponen a una revisió de preus exigida per aquesta
empresa. Si a tot aquest llast li anem sumant el deute
municipal acumulat durant els últims anys... aleshores ja
hem begut oli. El números no quadren ni a mà!

I si a això li afegim que l'eficiència en alguns
departaments no ha estat la més òptima, ja siga per
ineficàcia o per falta de personal que no s'ha cobert quan
tocava, tenim el caldo de cultiu òptim perquè es desborde
l'olla o ens pete a la cara... si és a pressió.

És clar que no podem exigir als nous governats que
solucionen en quatre dies aquests desficacis que diuen
s'han trobat. Ara bé, tampoc això els pot servir d'excusa per
allargar les coses i no prendre mesures en un temps
prudencial. Fer una auditoria de contractes pot ser siga bona
idea per comprovar que es compleix tot allò que marquen
els contractes, ara bé, independentment que l’alcaldessa
confie en que té "tècnics molt preparats que controlen
perfectament l'estat de comptes de l'ajuntament", això no
lleva que hauria de tenir molt clar que també és la seua
obligació, ja que utilitza l’excusa del que s’ha trobat, com a
responsable última dels diners del benicarlandos, de si
anteriorment s'han gastat amb eficiència i correcció.

I és que l'eficàcia i/o l'eficiència dels partits polítics amb
l'ús dels diners públics no sempre va de la maneta. I el calaix
de sastre que s'ha trobat... tal volta n'és un bon indicador. 
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El jove tennista benicarlando
Gerard Guimerá es va imposar
en la categoria sub-14 en el
Champions Bowl celebrat a
Múrcia. Va vèncer en la final a
Alejandro García per 6/3, 2/6 i
11/9 després d'un emocionant
partit donades les alternativa
en el marcador. La seua
companya Anabel Beltrán es va
imposar en sub-16 davant la
seua companya d'equip Iratxe
Serrat.

Per categories en sub-10,
Ausias Domenech i Víctor
Navarro solament van poder
accedir als quarts de final. En
sub-12 Pablo Jonwerski va
aconseguir els vuitens de final;
Josep Salom i Nicolás Perpinñàn,
van accedir a quarts; i Xavi Calduch va arribar a la final,
acabant subcampió. En sub-14 Uriel Domenech va arribar a
quarts; Jarno Pérez va jugar semifinals, perdent davant
Alejandro García, al que va derrotar Guimerá en la final. En

sub-16 María Velasco, va caure en quarts; Iratxe Serrat i
Anabel Aran van jugar la final, guanyant la segona per 6/3 i
6/1; Javier García va perdre en semifinals i Carlos Calduch va
acabar subcampió.

Tennis: Gerard Guimerá i Anabel Beltrán s'imposen  en la Champions Bowl de Múrcia

text i foto VICENT FERRER
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adherit la proposta UJI Voluntària que arriba de la Diputació i
la Universitat Jaume I i va destinada a universitaris amb ganes
de participar en voluntariats socials o culturals. Per a Susana
Pérez, aquest tipus de programes «ens aporten un augment
del voluntariat, que fa molta falta, i a més incideixen en la
conscienciació dels joves i en la seua formació
complementària, ja que el voluntariat es tradueix en crèdits.

Sobre el CIAJ (Centre d'Informació i Atenció Juvenil), la
regidora ha explicat que es durà a terme una renovació total
de la línia de treball i que es treballarà perquè els cursos de
formació per a joves estiguen adaptats a les seues
necessitats.

El treball conjunt amb l'IVAJ serà la tercera línia de treball
de la Regidoria. En aquest sentit, es continuaran alguns
projectes ja iniciats en l'anterior legislatura, com el programa
d'intercanvi juvenil amb estudiants de Saint Pol de Léon
(municipi de la Bretanya francesa agermanat amb Benicarló),
s'iniciaran cursos de formació a l'estranger i es mantindran els
camps de treball de voluntariat com els que començaran la
setmana que ve a Benicarló en el Centre Geriàtric i la
Residència Sant Francesc. Un projecte conjunt amb l'OACSE
(Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) i la
Regidoria de Benestar Social.

Finalment, la Regidoria de Joventut tindrà també una línia
de treball interna, independentment dels programes que
s'ofereixen des de fora. Serà una línia basada en activitats que
fomenten la inclusió social, la salut i la prevenció i la lluita
contra violència de gènere, on es treballarà amb els estudiants
però també amb les famílies, amb les quals es durà a terme un
important treball de conscienciació.

Susana Pérez ha anunciat també que la Regidoria crearà
una Xarxa Jove que incloga informació sobre habitatge, ajudes
socials, beques i que genere intercanvi d'informació entre els
joves.

Joventut presenta els eixos de treball per al curs 2015-2016

text REDACCI 



no xafar les clapes de colorets o
sorireu de veritat catapultats cap a
l'hiperespai.

Llums i ombres
De tota manera, els colors

només es poden veure a plena llum
del dia. I és que de nit, no sabem si
obeeix al fet que els marcians de
dalt necessiten la foscor per fer les
seues malifetes i només els calen
una espècie de lluminàries... a
manera de cresol que no faça quasi
llum, perquè la veritat física i
turística demostrada és que els
pobres desgraciats dels turistes que
s'asseuen a les taules que per fi els
barets i restaurants de la zona hi
han pogut instal·lar, no són capaços
de distingir un pèsol d'una oliva. I ja
no diguem un llangostí de Benicarló
d'un altre que no ho és! I menys
obrir una caixeta! Ja hem sentit que
veïns, bars, restaurants i turistes
han començat una recol·lecta per
comprar ciris d'aquells boniquets
que posen a les taules dels espàs,
de colors i olors suaus, i a vore si
així, amb l'ambient una mica més
romàntic aconsegueixen salvar la
temporada... que no han pogut ni
començar per culpa de les obres.
Això sí, tenim entés que la nova
alcaldessa ja ha fet posar llum al
tapís i ha demanat canviar els
fanals, amb la qual cosa
l'Ajuntament segueix la vella tradició
benicarlanda de gastar sobre
gastar, fer i desfer.

La virtut de la previsió
I per cert, ja ficats en matèria

estrictament local, els tafaners
també hem sabut  que el problema
de la llum no és només d'aquesta
mena de pseudofanals a l'estil dels
de la plaça de la Constitució,
famosos per la seua "gran"
lluminària també (deu ser intrínsec
al PP això de fer les coses a
fosques...), és també que des que
es va obrir la plaça alguns actes
que necessitaven corrent elèctric no
s'han pogut efectuar o s'ha hagut
d'agafar el corrent d'endolls de la

caseta de salvament o dels bar o
restaurants de la contornada.
Sembla ser que va ser aleshores
quan es van adonar que a algú se li
havia oblidat ficar, en el plànols de
la susdita plaça diversos punts de
llum, necessaris per connectar
qualsevol estri. Apa, ara, a corre-
cuita posaran fil a l'agulla i des de la
brigada ja  preparen els endolls
necessaris. I si no que els ho diguen
als de la natació, que aquest passat
cap de setmana, en la travessia
Peníscola-Benicarló hem vist com
feien mans i mànigues per passar
tot un cablejat de fil conductor des
de la caseta de salvament, penjant
per les faroles i pals de banderes
blaves, fins a la supercarpa d'aire
que havien muntat. Encara sort que
ningú no es va enrampar! Total, que
la primera faena del nou equip de
govern més que pagar factures serà
reparar els nyaps que els ha deixat
el PP... i després tornar-los a pagar! 

Una taula per a un ajuntament 

Heu vist la taula de treball de
l'alcaldessa? Diuen que és la
mateixa almenys des dels temps de
Jaime Mundo. Està tota vella i
ratllada. No trobeu que demana
urgent que li passen el Pronto
Quitaarañazos? No sabem si és la
de la primera legislatura, o que toca
estalviar, que ja està bé, però si no
la volen netejar una miqueta,
almenys que miren de buscar algun
restaurador de mobles de fusta per
pegar-li una polideta. Els
esgarranys, de totes maners, tenen
un cert valor històric, són les
marques fetes amb les ungles
durant l'última nit electoral... Els
tècnics de la Brigada Municipal
encara etsan analitzant-ne l'ADN
per determinar responsabilitats.

Però és que de portada, tota una
nova senyora alcaldessa... amb
aquella taula, no queda gens bé.
Ep, és la nostra opinió. Ja suposem
que amb el desgavell que deu
haver-se trobat damunt la taula
encara no ha tingut temps de mirar
el que hi ha baix ni de triar-se les
cortines del despatx. Que en té?

Participació democràtica de
veritat?

Apa, per fi una iniciativa de
transparència que arriba al nostre
Ajuntament permetrà els ciutadans
ser part de l'activitat política de la
ciutat. Per fi, els ciutadans podrem
preguntar directament als nostres
polítics per tota mena de qüestions
que ens afecten, ja siga directament
o de manera general. Diuen que les
preguntes es canalitzaran a través
de la regidoria de Participació
Ciutadana i que hauran d'estar
plantejades, almenys, cinc dies
abans de la celebració del Ple.
Aquesta setmana es celebra, si no
passa res, un plenari on per primera
vegada en la història de la nostra
democràcia, aquesta paraula
prendrà significat propi. Ara
esperem que el significat de la
paraula democràcia no vulga dir
com en èpoques passades, com
feia Mundo amb els regidors de
l'oposició, una mena de "venga
usted mañana" contestant quan a la
pregunta ja no li calia resposta... al
mes següent, si ho feia. Els tafaners
ens posarem a primera fila, bé a
segona o la que podrem, per veure
si l'alcaldessa compleix, de totes,
totes, amb la seua paraula i
compromís. Ja li avisem que si no
ho fa, o ho ha amb dilació,
nosaltres, que de manies en tenim
ben poques, li traurem els colors.
Sobretot el roig, el que exhibeix el
seu partit. Si compleix, ja li
assegurem que farem mans i
mànigues perquè li donen la
carxofa. La primera de la seua
legislatura. Ara, si no ho fa, la
panissola ja s'encarregarà de ficar-
la al lloc que toca, i no és
preocupe... que nosaltres també.

ve de la p gina anterior
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El consum d'alcohol en la via
pública per part de menors d'edat
centrarà els esforços de les forces
de seguretat durant les properes
Festes Patronals. La Junta Local
de Seguretat ha aprovat el
dispositiu i ha constatat un
descens dels delictes a Benicarló,
especialment en l'àmbit rural.

Un dels principals objectius de
l'Ajuntament de Benicarló per a les
properes Festes Patronals serà
controlar el consum d'alcohol en la
via pública per part de menors
d'edat. Així ho ha confirmat
l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, després de presidir la
Junta Local de Seguretat que ha tingut lloc avui a Benicarló
amb representants dels cossos i forces de seguretat
municipals i de la província i membres de la Corporació
Municipal. «Aquest és un dels temes que més ens preocupa a
l'equip de govern i volem ser molt estrictes», ha assegurat
Miralles.

El cap de la Policia Local, Agustín Parra, ha confirmat que
«farem un esforç superior» per intentar evitar els anomenats
'botellons' i especialment en el cas que siguen menors d'edat
els implicats. Part d'aquests esforços començaran per
controlar l'assistència de menors al recinte de les penyes, on
els menors no podran servir ni beure begudes alcohòliques.

Paral·lelament, la Junta Local de Seguretat ha servit també
per planificar tot el dispositiu de les Festes Patronals (del 22
al 30 d'agost) i que inclou la presència de Policia Local, que
reforçarà tots els torns de treball, Guàrdia Civil (fins a 490
efectius), Policia de la Generalitat, Creu Roja, Protecció Civil i
Bombers. Els festejos taurins i els actes amb presència de
pólvora (focs d'artifici, mascletaes) seran els que més
presència d'efectius requeriran per a tasques de prevenció i
seguretat.

Els delictes en el camp, «pràcticament desapareguts»

El coronel de la Guàrdia Civil de Castelló, Juan José
Miralles, present també en la Junta Local de Seguretat, va
constatar un descens «significatiu» dels delictes en Benicarló
durant el primer semestre de 2015 respecte de l'últim
semestre de 2014. Miralles va destacar especialment la
reducció dels delictes en l'àmbit rural, que «pràcticament han
desaparegut», ha dit el coronel.

Pel que fa als fets delictius, ha destacat que en el primer
trimestre de 2015 s'han comptabilitzat fins a 101 fets delictius
relacionats amb les àrees de descans de les autopistes i ha
volgut valorar especialment els delictes relacionats amb la
violència de génere. En aquest sentit, el coronel va donar a
conèixer les xifres referides a Benicarló, on es controlen 50
casos de violència de gènere (12 menys que en l'any
anterior). Miralles es va mostrar satisfeta perquè «d'aquests
50 casos, no tenim cap víctima d'alt risc. Tenim tres víctimes
de risc mitjà i la resta tenen un risc no apreciat».

L'alcaldessa va assegurar que, segons les dades que hem
pogut conèixer, «es pot considerar que Benicarló és una ciutat
segura. I continuarem treballant perquè continue sent així».

Benicarló vigilarà el “botellón” durant les Festes Patronals

text NAT LIA SANZ
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Dos alumnes del Curs
d'operacions bàsiques de cuina que
organitza el Servef estan realitzant
les pràctiques en les instal·lacions
del Centre Geriàtric i de la Residència
El Collet. Els estudiants aprenen a
elaborar menús adaptats a les
necessitats dietètiques dels usuaris
dels dos centres.

Les cuines del Centre Geriàtric i del
Centre de Dia i Residència El Collet
tindran durant les properes setmanes
dos alumnes en pràctiques del Curs
d'operacions bàsiques de cuina que
organitza el Servef. Les pràctiques
tenen una durada total de 80 hores, que
es realitzen de dilluns a divendres
durant cinc hores cada dia.

Amb les pràctiques, supervisades pel personal dels
centres, els alumnes aprenen a elaborar menús adaptats a les
necessitats dietètiques de les persones residents. Així,
aprenen a preparar dietes astringents, hipocalòriques, dietes
per a persones amb diabetis, dietes per al tractament
d'hiperlipèmies (presència de nivells elevats o anormals de
lípids), així com diferents textures (dieta sòlida, triturada,
líquida, etc.).

Les pràctiques s'emmarquen en el conveni de col·laboració
que l'OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats) té subscrit amb el Servef per a la realització de
pràctiques no laborals d'empresa. De fet, durant l'any, els
centres socials acullen alumnes del Curs d'atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Aquesta és la primera vegada que es duen a terme pràctiques
d'alumnes de cuina.

Aprenent a cuinar a l'OACSE

text REDACCI 

No és per res, però suposo que deuen tindre clar
que encara que siguen la revista més veterana del
poble no sortiran mai de pobres. Quan vaig vore la
portada anunciant aproximadament una entrevista
amb l'alcaldessa em vaig fer il·lusions. Ja era hora,
em vaig dir, segur que podré llegir tres o quatre
pàgines profusament il·lustrades amb senyors
asseguts en sofàs inquerint punyents preguntes a la
senyora Miralles i amb uns comentaris erudits sobre
com s'ha desenvolupat la sessió. Però què va.
Vostés són pobres, pobres, amb vocació de pobre. A
hores d'ara no sé qui va (o van) ser l'encarregat
d'anar al despatx de l'alcaldia i fer l'interrogatori. El
text el signa «redacció», un ens eteri absolutament i
que a mi em recorda els meus inicis de curs infantils
quan el mestre ens deia, «venga, veinte líneas sobre
cómo os han ido las vacaciones». En fi. Tampoc hi ha
aquells comentaris imprescindibles tipus «donya
Rosario ja li ha donat el seu toc al nou despatx i ens
rep en una instància abans infrautilitzada i que ara
serà alguna cosa més que el lloc de rebre les
visites», no sé, algun comentari sobre allò que es diu
«context». Ara bé, les qüestions sí que són, trobo jo,
encertades. Se li va preguntar el que calia sense
caure en frivolitats com ara què opina de la
polseguera que ha alçat el jornal que se li pagarà o si
és veritat que pensa aplicar la llei mordassa al seu
regidor Barberà perquè cada vegada que parla
subleva el facherío local. 

Ho vaig matant. Por ser vós quien sois, i pels
mitjans amb què compten, em sembla un magnífic
treball, honest, sense pretensions i que caldria que
prodigaren una mica més en la seu revista. Hi ha
molta gent dins d'aquest nou ajuntament que estaria bé que
ens explicara quins són els seus plans de futur. Per cert, i ara
sí que ja acabo amb el tema de l'entrevista, una alcaldessa
que només dorm quatre o cinc hores cada nit no pot rendir al
cent per cent de la seua capacitat, que algú li pague unes
til·les o que faça com aquell i que s'ho prenga amb més
tranquil·litat. Que qui és aquell? Jo què sé, que cadascú
pense en qui li done la gana! Així que, senyora Rosario
Miralles, keep calm. 

Passo de pàgina. Llijo literalment: «Benicarló soluciona les
deficiències en l'obra del passeig sud». Meeeentida! Això ja no
té arreglo possible. Quin nyap, quin empastre més gros.
Estava molt més bonic abans que com ho han deixat ara.
Igual que estava més bonica la llotja antiga, igual que estava
més bonic el port sense la indústria aquella que hi ha i sense
el pretensiós port esportiu i els xiringuitos (quina llàstima fa tot
allò, abandonat de la mà de Nostre Senyor), igual que estava

més bonica la placeta dels bous amb la font dels peixets, igual
que estava més bonic Benicarló sense la casa dels collons o
igual que estava més bonic el camí convent amb els
pedrissos. O igual que haguera pogut estar la plaça
constitució més bonica. Des de fa anys que no sabem quin
model de poble volem i tot, tot, es fa sense que hi haja mai cap
responsable. Els redolins de gespa artificial (magnífic el còmic
de Xavier Burriel) que hi ha davant del Morrongo em jugo un
pèsol i part de l'altre que no tardaran ni dos anys a estar fets
malbé; això és taque, la gent ho embrutarà de sorra en sortir
de la platja, els xiquets menjaran pipes i cacaus i tiraran les
crostes damunt... No, senyora Garcia, no hi ha res a arreglar.
Un empastre darrere d'un altre i com els diners són de tots,
tirem que la casa pot. 

I ja està. Ui, quina cosa em fa vore la fotografia del músic
Santos amb els llavis, la llengua i la barba plens d'agulles.
Deuen ser coses de genis, però a mi no em fa gens de gràcia. 

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

text EL LECTOR
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Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-1990)  és una
de les veus poètiques essencials de la literatura
espanyola de la segona meitat del s. XX. Amic de Gabriel
Ferrater, companys de viatge pels camins tortuosos i
bellíssims de la poesia,Gil de Biedma també fa del temps
-de l’inexorable pas del temps- l’esquelet vertebrador
d’una poesia que es vol arrelada en l’experiència, en
l’experiència estrictament personal o en la vivència
col·lectiva en un temps que, per dir-ho suau, era
terriblement gris. I també com el seu amic i company de
viatge, l’obra poètica de Gil de Biedma –l’editada en vida
amb els afegits pòstums- s’aplega en un volum força prim
però que ens regala versos d’una intensitat sorprenent,
commovedora, a voltes amarga però sempre plena de
vida. El títol del recull ja és tota una declaració: Las
personas del verbo. Des del jo, des del tu –amor, amic,
pares, desconegut- o des del nosaltres –aquest nosaltres
que teixim amistat- la poesia busca amb les paraules
–amb el verb que ens defineix com  a espècie que tenim
la capacitat i la necessitat de pensar i de parlar- retenir,
assaborir, resseguir suament aquellsinstants passats –o
presents però que  de seguida seran engolits pel temps- i
que ens defineixen, que expliquen allò que som ara en
tota la seva complexitat i diversitat. Les idees de
l’existencialisme bateguen en el fons i en la forma  dels
versos d’un home que viu amb força -tristesa, decepció,
ràbia potser però també amb l’alegria de poder-ho viure-
la pròpia decadència, l’inexorable allunyament d’una
joventut més o menys mítica però en realitat poc
idealitzada.

El temps, doncs, és qui sentencia allò que som. El
record, és clar, pren en aquest context poètic una força
especial: el record dels espais de la infantesa  i de la
distància que pots portem en el nostre viure quotidià, el
record de postal d’una nit d’amor a París, el record
reconstruït d’haver passejat ja per Montjuïc dins la panxa
de la mare aquella primavera del 1929, el record d’haver
estat –com a jove d’una generació que havia de sortir de
les cendres- una gran esperança que probablement no
van saber fer realitat. Uns records –una sentència del
temps- que es fan més amargs o tendres quan s’apropen
a l’aquí i l’ara. Potser seria bo que cadascú de nosaltres,
ara i  aquí, fes com Gil de Biedma en el seu poema  En
el nombre de hoy  una sincera declaració d’allò que som,
d’allò que és per a nosaltres important.

Com sempre, triar algun poema a manera de petita
degustació és difícil. Però he decidit reproduir aquí un sol
poema perquè és una mica llarg però és senzillament
impressionant. Algú pot explicar millor què és l’amistat?

Amistad a lo largo

Pasan lentos los días
y muchas veces estuvimos solos.
Pero luego hay momentos felices
para dejarse ser en amistad.
Mirad:
somos nosotros.

Un destino condujo diestramente
las horas, y brotó la compañía.
Llegaban las noches. Al amor de ellas
nosotros encendíamos palabras,
las palabras que luego abandonamos
para subir a más
empezamos a ser los compañeros
que se conocen
por encima de la voz o de la seña.

Ahora sí. Pueden alzarse
las gentiles palabras
--esas que ya no dicen cosas--,
flotar ligeramente sobre el aire;
porque estamos nosotros enzarzados
en mundo, sarmentosos
de historia acumulada,
y está la compañía que formamos plena,
frondosa de presencias.
Detrás de cada uno
vela su casa, el campo, la distancia.

Pero callad.
Quiero deciros algo.
Sólo quiero deciros que estamos todos juntos.
A veces, al hablar, alguno olvida
su brazo sobre el mío,
y yo aunque esté callado doy las gracias,
porque hay paz en los cuerpos y en nosotros.
Quiero deciros cómo todos trajimos
nuestras vidas aquí, para contarlas.
Largamente, los unos a los otros
en el rincón hablamos, tantos meses!
que no sabemos bien, y en el recuerdo
el júbilo es igual a la tristeza.
Para nosotros el dolor es tierno.

Ay el tiempo! Ya todo se comprende.

Poetes d’estiu (i 3). Jaime Gil de Biedma

text JOAN HERAS

Fronteres

La Diputació de Castelló ha reprès les reunions amb els
alcaldes de Peníscola, Benicarló i Vinaròs, a fi de col·laborar
amb els Ajuntaments, acostar postures i consensuar un
projecte comú per al bulevard que uniria les tres poblacions.
La infraestructura no solament milloraria la comunicació dels
veïns sinó que potenciaria el desenvolupament turístic entre
els municipis. El projecte comprendria un espai d'uns 16
quilòmetres, que arrancaria en la via de servei que uneix
l'eixida de l'autopista amb la carretera d'accés a Peníscola i
finalitzaria quasi en el límit nord de Vinaròs. El diputat de
Carreteres, Juan Bautista Juan, ha explicat, “l'objectiu és
continuar acostant postures i consensuant un projecte comú
per a aquest bulevard en el tram de la N-340 quan siga cedida
pel Ministeri als Ajuntaments, després de l'obertura al trànsit
de la variant d'aquest vial. És imprescindible per a potenciar la
seguretat vial i el desenvolupament turístic de la zona. I
després de les últimes eleccions era imprescindible reprendre
aquesta qüestió per a seguir endavant, donant a conèixer les
propostes existents i els compromisos que fins ara han adquirit
les diferents administracions”. 

A més, la reunió ha plantejat la necessitat d'abordar que, el
futur projecte, descriga els diferents elements que deu contenir
com per exemple, carril bici, aparcaments, fanals, voreres,
accessos i un llarg etcètera, perquè aquest mantinga una
unitat d'estil en tota la seua extensió. Per a açò es deu
conèixer la disponibilitat de terrenys en aquesta futura
transferència de titularitat de la via, així com de les dimensions
que s'obtenen amb aqueixa cessió per a generar les amplàries
d'actuació que permeten incorporar els diferents elements
definits, plantejant la creació de dos carrils per sentit separats
per una possible mitgera per a evitar accidents.

En la trobada s'ha plantejat la conveniència de convocar
una nova reunió amb la Generalitat Valenciana perquè es
postule en si manté el compromís de col·laboració i
finançament de les intervencions que es requerisquen en el
desenvolupament del projecte d'aquest futur bulevard,
compromís que existia en anterioritat. 

D'aqueixa manera, una vegada conegut si es manté el
compromís, es poden iniciar tots els estudis pertinents en la
necessitat de crear intervencions d'urgència en la via una
vegada cedida, a fi de prevenir els accidents derivats de l'alta
velocitat amb que puguen circular els turismes en veure's
reduït o pràcticament eliminat el trànsit pesant.

EL BULEVARD DE LA DIPUTACIÓ

text REDACCI 
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OPINIÓ LOCAL

L'ajuntament de Benicarló obrirà l'aparcament subterrani de
la plaça de Mossèn Tomás en el mes de setembre. És la
intenció de l'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles, a més ha
avançat que “rebutgem de ple el tema de l'aparcament
intel·ligent. S'obrirà com un aparcament normal i de moment
gratuït”. L'aparcament es va acabar de construir ara fa tres
anys i, per diferents problemes tècnics i burocràtics, ha
continuat tancat al públic sense tant so ni ser inaugurat.
L'anterior equip de govern va dissenyar un plec de condicions
per a la seua explotació que contemplava la concessió
intel·ligent amb la instal·lació de càmeres de vigilància i
barreres automàtiques que permeteren que es treballara
sense personal humà. L'alcaldessa va explicar que “ens anem
a replantejar el projecte i farem un aparcament normal, amb
gent treballant allí i una barrera per a entrar i eixir, a l'estil del
de la plaça de la Constitució” que ja fa alguns anys que
funciona en el municipi. Un dels motius per a rebutjar
l'aparcament intel·ligent és l'enorme despesa que
representava per a la concessionària la inversió que havia de
realitzar en material de vigilància com a càmeres de vídeo. 

“Estem disposats a obrir les instal·lacions en el mes de
setembre encara que siga de manera gratuïta perquè la gent
el vaja coneixent i acostumant-se a ell”, va avançar

l'alcaldessa. D'aquesta manera, les instal·lacions podrien
utilitzar-se mentre el consistori avança en un nou plec de
condicions que permeta l'adjudicació del servei a una empresa
d'explotació externa al consistori. Malgrat açò, Miralles ja va
avançar que l'ajuntament haurà de realitzar una inversió
suplementària en les instal·lacions abans d'obrir les portes al
públic “perquè en aquests tres anys, malgrat estar tancat, hi ha
hagut una degradació de l'aparcament que cal esmenar”. Els
tècnics seran els encarregats de valorar la despesa
extraordinària i les obres de millora que són necessàries
escometre abans d'obrir de nou al públic.  cal recordar que la
construcció d'aquest aparcament subterrani va ser finançada
amb càrrec als fons del Pla Confiança amb prop d'1.400.000
euros. 

L’APARCAMENT DE LES MONGES OBRIRÀ AL SETEMBRE

text NAT LIA SANZ

Les botigues de Benicarló tornaran al carrer aquest
diumenge 2 d'agost amb tota l'oferta del final de la
temporada de rebaixes. L'horari s'ha ampliat fins a les 21
hores i s'han programat tallers de manualitats i activitats
adreçades a grans i menuts.

La plaça de la Constitució tornarà a acollir una nova edició
del Comerç al Carrer aquest diumenge 2 d'agost, organitzat
conjuntament per la Regidoria de Comerç i la Unió de
Comerços. 20 establiments comercials de Benicarló sortiran al
carrer per oferir els seus productes. Botigues de roba,
sabateries, botigues de moda infantil, de complements o
perfumeries seran alguns dels comerços que muntaran el seu
estand amb l'objectiu d'oferir al millor preu els últims productes
de la temporada. Enguany, l'horari s'ha ampliat fins a les 21
hores per aprofitar millor les hores de menys calor i s'han
programat activitats durant tota la vesprada (de 18.00 a 21.00
hores), com ara tallers de pintura i dibuix, de paper reciclat,
amigurimis (ninotets fets de ganxet o de punt), pasta
polimèrica (modelable), i teler circular. I a les 19.30 hores hi
haurà contacontes.

Amb aquesta nova edició del Comerç al Carrer, Benicarló
aposta de nou per una iniciativa comercial que té una prioritat
per damunt de tot: dinamitzar la ciutat i fomentar que els veïns
i visitants surten al carrer. L'horari serà de 10.00 a 21.00 hores.

Diumenge torna el Comerç al Carrer

text REDACCI 

El Centre Integrat Públic de Formació
Professional Benicarló, ha vist ampliada
la seua oferta formativa a l'autoritzar la
Conselleria d'Educació,  la modalitat d'FP
Bàsica de "segona oportunitat". 

Aquesta formació professional reglada,
està dirigida a joves d'entre 17 i 24 anys
beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil, que
no van completar els estudis obligatoris i que
es troben desescolaritzats i sense treball. La
formació, de caràcter oficial i financiada pel
Fons Social Europeu, té per objectiu  donar
una formació general bàsica i una
qualificació professional de Nivell 1, que
facilite la inserció laboral d'aquests joves. A
més, dóna accés directe, si s'han superat
tots els mòduls, a tots els cicles formatius de
grau mitjà.

El cicle  de Professional Bàsica que oferta el centre és el
de Fabricació i Muntatge, de 2000 hores de durada (dos
cursos acadèmics) que inclou 240 hores de pràctiques en
empreses  i permet exercir ocupacions com muntador i
mantenidor d'instal·lacions de calefacció i climatització,
llanterneria i fusteria d'alumini i PVC. El termini per a fer la

inscripció és de l'1 al 7 de setembre, i l'inici de les classes està
previst per al 21 de setembre.

El CIPFP Benicarló, se consolida com a centre de
referència autonòmica de formació professional amb una
ampla oferta formativa, al voltant de 4 famílies professionals
amb 9 cicles formatius diferents i diverses accions formatives
per a treballadors desocupats.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SEGONA OPORTUNITAT A BENICARLÓ

text CIPFP Benicarló
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LOCAL ESPORTS

Un estiu més s'ha disputat a Benicarló el
torneig estiuenc de basket, Memorial Víctor
Pratsevall, el que fóra gran president del club,
amb el qual es va aconseguir la cota més alta en
ascendir a la Segona Divisió, la tercera categoria
de l'època. 

Un torneig que s'iniciava fa tres dècades, en la ja
desapareguda i històrica Pista Jardín. El cap de
setmana passat es van disputar les finals entre els
equips masculins del Calabazas i Hotel Los
Delfines, amb victòria dels primers per 48-37; i el
femení amb ZZ Team i DPA, molt igualat, guanyant
les primeres per 29-27.

El concurs de triples va ser para Joel Sabaté
Prats, que es veu ha heretat el bon tir que tenien els
seus pares. Els màxims anotadors van ser Angel Aparicio i
Cristina Beltrán. Tot açò en un torneig on l'esportivitat ha sigut
la tònica general.

El torneig es va celebrar en la pista esportiva de l'IES Joan
Coromines, patrocinat per Transports Campos i amb la
col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat.

Acaba el torneig de bàsquet Memorial Victor Pratsevall

text VICENT FERRER

A Benicarló es van disputar dotze hores consecutives
de pàdel amb molt bon ambient, una barreja apassionant
d'esport i diversió que no va deixar indiferent a cap dels
participants. El dissabte passat es va desenvolupar la
segona edició de 12 hores, organitzat per Pàdel Indoor
Benicarló. La cita va començar a les 12 del migdia i va
finalitzar a la mitjanit, deixant espai entre hores per a un
menjar de germanor en la qual es va repartir entre els
assistents fideuà preparada pel xef de l'ocasió, Guillermo
Bascuñana. 

Finalment, va ser la parella formada per Sebastián
Puigcerver i Juanjo Parra la que es va adjudicar el primer
premi en el torneig. Els campions van disputar la final contra
Marc Quixal i Víctor Alonso aconseguint imposar-se per 9-7.
La final de consolació va ser per a la parella formada per
Óscar Capafons i Jordi Igual que van vèncer a Joan Mateu i
Rafa Moliner en un altre ajustat partit.

Parra i Puigcerver guanyadors de les 12 hores de pàdel de Benicarló

text VICENT FERRER

L'Ajuntament de Benicarló ha donat la benvinguda als
20 joves que durant dos setmanes participaran en un
projecte de voluntariat social de discapacitat i persones
majors. El Centre Geriàtric i la Residència Sant Francesc
acolliran per tercer any consecutiu aquest programa de
voluntariat organitzat per l'IVAJ amb la col·laboració de
l'OACSE.

Els 20 voluntaris dels camps de treball de discapacitat i
persones majors van poder conérixer les instal·lacions on
duran a terme el seu projecte de voluntariat social.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, acompanyada de la
regidora de Joventut, Susana Pérez, i de la presidenta de
l'OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats), Filomena Agut, van donar la benvinguda
oficialment al grup de joves que han fet la primera presa de
contacte amb els usuaris del Centre Geriàtric i de la
Residència Sant Francesc, amb qui treballaran durant dos
setmanes donant suport a les activitats diàries que es realitzen
en els dos centres.

L'alcaldessa ha destacat la importància de tornar a tindre,
per tercer any, un programa de voluntariat com aquest i ha
volgut agrair als joves «el seu compromís i les ganes de
treballar en favor de projectes socials». Miralles ha qualificat
de «molt lloable» la tasca dels voluntaris en aquests
programes «que fomenten la convivència, la tolerància i la
interculturalitat».

Els voluntaris, que han rebut un record per la seua estada
al municipi, es repartiran entre els dos centres, 10 s'estaran a

la Residència Sant Francesc i 10 treballaran en el Centre
Geriàtric, amb tallers i activitats diferents, en funció de les
necessitats dels usuaris: tallers de manualitats, de fisioteràpia,
de memòria i càlcul i, aprofitant l'estada dels voluntaris, es
faran sortides fora dels centres, com ara excursions
turístiques o visites a centres d'oci. Concretament, els usuaris
de la Residència Sant Francesc visitaran el parc d'atraccions
PortAventura, un projecte amb el qual estan molt il·lusionats.

Els 20 joves, procedents de tot Espanya, s'allotgen a
l'Escola de la Mar Irta i aprofitaran la seua estada a Benicarló
per a conèixer la zona i els seus atractius turístics i per
interrelacionar-se amb altres joves amb les mateixes
inquietuds.

Els camps de treball, una iniciativa de l'IVAJ (Institut
Valencià de la Joventut) amb la col·laboració de l'OACSE,
suposen una experiència enriquidora tant per als voluntaris
com per als usuaris dels centres.

Benicarló dóna la benvinguda als voluntaris dels camps de treball socials

text NAT LIA SANZ
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ha reconegut que «els comptes que ens hem trobat
dificulten el funcionament del consistori almenys fins a finals
d'any. I, evidentment, també condicionaran el pressupost de
2016». 

En concret, estan pendents d'abonar 610.000 euros
corresponents de la urbanització del Sector 7 (per unes
obres executades el 2012), 334.000 euros que corresponen
a una revisió de preus que exigeix l'empresa concessionària
de recollida de brossa i 510.000 euros de  l’EDAR. 

FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

Paral·lelament, s'han comptabilitzat fins a 200.000 euros
de factures sense consignació pressupostària i pendents de
pagament. Aquestes factures corresponen a àrees de
l'Ajuntament que en aquests moments tenen les partides
completament esgotades (Obres i Serveis, Cementeri,
Festes i Falles, Agricultura o Òrgans de Govern, entre uns
altres). «No sabem ara mateix com acabarem l'any”, ha
assenyalat el regidor d'Hisenda, qui ha assegurat que
“intentarem fer algunes modificacions pressupostàries però
serà complicat. De cara a l'any que ve, treballarem sobretot
el capítol d'ingressos, que no vol dir pujar impostos, sinó
reclamar els deutes pendents i racionalitzar les despeses. I
haurem de posar molta imaginació», ha sentenciat Flos.
Miralles ha assenyalat que serà prioritat del nou equip de
govern «solucionar la situació d'insolvència actual de
l'Ajuntament, millorar la liquiditat i apostar per la implantació
de l'administració electrònica». L'alcaldessa ha recordat que
«tenim una administració arcaica i necessitem engegar la
signatura electrònica, la factura electrònica i la gestió
electrònica d'expedients. Açò ens ajudarà a estalviar i, a
més, ho hem de fer per a complir amb la llei». 

INSVERSIONS AMB RECURSOS PROPIS

Miralles ha assegurat que la intenció de l'equip de govern
és afrontar les inversions amb recursos propis «no com fins
ara, que s'havien fet sempre amb operacions de crèdit». En
aquest sentit, l'alcaldessa ha anunciat que, a més de
treballar per a estalviar al màxim, sol·licitarà a la Generalitat
que abone els pagaments que té pendents amb
l'Ajuntament, com per exemple el lloguer del solar on estan
situades les aules prefabricades del CEIP Ángel Esteban.

«No volem fer una auditoria de comptes -ha dit Xaro
Miralles- perquè pensem que tenim tècnics molt preparats
que controlen perfectament l'estat de comptes de
l'Ajuntament, però sí que estem pensant a fer una auditoria
de contractes per a comprovar si, efectivament, s'estan
complint totes les condicions dels contractes signats amb les
empreses concessionàries. 

Pel que fa a aquest tema, Miralles ha constatat que «a
més, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament té molts
contractes pendents de licitar, com el de la recollida
selectiva, la ludoteca, la recollida de brossa o el contracte de
la Piscina Municipal, amb la qual cosa estem incomplint la
llei de contractació de l'estat». Respecte al deute municipal,

l'Ajuntament arribarà a finals del 2015 amb un deute de
7.415.000 euros, generat al llarg dels anys per les
operacions de crèdit contractades per a realitzar les
inversions. Tant l'alcaldessa com el regidor han confirmat
que a partir del mes d'agost, «començarem a elaborar del
pressupost de l'any que ve per a presentar-ho dins dels
terminis que marca la llei».

ELS TREBALLADORS MUNICIPALS

Altre dels reptes del nou equip de govern el té damunt la
taula la regidora de personal, Marta Escudero, qui ha
sol·licitat una relació de llocs de treball dels treballadors
municipals. L'objectiu  és “saber exactament els llocs que
estan lliures per a intentar dotar-los de personal i intentar
optimitzar recursos en el consistori”. Durant els últims anys,
les jubilacions entre els funcionaris s'han succeït sense que
les places s'hagen cobert, la qual cosa provoca en
determinats departaments un retard en la solució
d'expedients. A data d'avui, existeixen al voltant de dues-
centes persones treballant d'una forma o una altra en
l'ajuntament de Benicarló. Escudero va criticar, d'altra
banda, “que no es cobrisquen sistemàticament les baixes
laborals, quan és un procés que és gratis per a
l'ajuntament”. L'edil ha sol·licitat també una relació de les
hores extres que s'han realitzat pels funcionaris per a
intentar pal·liar la falta dels seus companys “i veure si amb
aqueix sistema s'està sent realment eficaç i s'és operatiu”.

SENSE BORSES DE TREBALL

El problema de les baixes laborals és complicat ja que a
Benicarló en aquests moments, segons va reconèixer
Escudero “no hi ha cap borsa de treball activa, estan totes
caducades, per la qual cosa per a cobrir baixes o jubilacions
haurem de convocar-les de nou”. L'organigrama dels llocs
de treball permetrà establir prioritats i marcar les línies de
treball en el departament per als pròxims anys. La relació de
llocs de treball és, per tant, una de les metes que el nou
equip de govern s'ha marcat com a eix de treball en aquesta
legislatura. 

Però no solament en personal s'intentarà amortitzar la
despesa local. Segons Escudero “hem de tenir una gestió
més eficaç dels recursos”, que passa per optimitzar per
exemple la despesa en una cosa tan senzilla com les
impressores. L'edil de Personal va detallar que “en aquests
moments tenim el personal escampat per diferents edificis i
no sabem bé els recursos que tenim” pel que a més de la
composició de la plantilla laboral del consistori, s'ha requerit
el detall de diferents elements de treball. Fins a quatre seus
diferents té en aquests moments l'ajuntament de Benicarló:
La Farola amb Serveis Socials, la seu de la Policia Local,
l'edifici d'Urbanisme i la Cambra Agrària amb Agricultura. A
més, està també la seu del Conservatori Municipal,
gestionat amb recursos del consistori. Escudero es va
mostrar convençuda de tenir les pròximes setmanes les
relacions sol·licitades per a començar a dissenyar el nou
organigrama municipal per als pròxims anys.

ve de la pàgina anterior

Diumenge 26 de Juliol de 2015 es va disputar la
tradicional travessia Peníscola-Benicarló en la seua 23ª
edició.  La prova, que des de l’any passat es disputa en
dos distàncies diferents, consta d’una prova llarga, de
8000 metres, la Clàssica, que comença des de la platja sud
de Peníscola i una, més curta, de 2000 metres, que s’inicia
des de la platja de la Caracola. 

La travessia llarga era, a més,  la novena etapa de la 1a
COPA D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES. Aquesta
circumstància, ha incrementat, més encara, el prestigi de la
prova a nivell nacional, contribuint a que, enguany, superara
tots els registres de participació de la seua història amb 160
nadadors inscrits. La prova va tindre unes condicions
marítimes prou més difícils que l’any passat, i això va provocar
diversos abandonaments i també el que es necessitara més
temps per a completar la travessia que anys enrrere. 

El pòdium de la travessia llarga, de la categoria masculina,
va estar format per:

1º classificat: JORDI BOSCH (CN SANT ANDREU), 1:51:14  
2º classificat: XAVIER BORDES (CN VINARÒS),  1:54:27
3º classificat: DAVID LEÓN (CN VINARÒS), 1:59:21 

El pòdium de la travessia llarga de la categoria femenina
fou: 

1ª classificada: AIDA BERTRAN (CN MEDITERRANI) 2:04:24
2ª classificada: YUREMA REQUENA (CN VILAREAL)  2:06:21
3ª classificada:  SANDRA GARCIA (CN SANT ANDREU) 2:13:47
Pel que fa a la prova curta, els pòdiums foren:

Categoria masculina:
1º classificat: DAVID CURTO (CN BENICARLÓ), 30:11
2º classificat: ALBERTO AÑÓ (CN BENICARLÓ), 30:37
3º classificat: SERGI SAURA (CN BENICARLÓ), 30:39

Categoria femenina:
1ª classificada: LAURA JIMÉNEZ (CN BENICARLÓ), 30:44
2ª classificada: MARINA SEGURA (CN BENICARLÓ), 30:47
3ª classificada: SARA VEA (CN BENICARLÓ), 37:08

L’entrega dels trofeus als participants va tindre lloc al jardins
del parador de Turisme de Benicarló i els encarregats de fer-
ho foren: el regidor d’esports de l'ajuntament de Benicarló,
Carlos Flos; el regidor de gobernació de l’ajuntament de
Peníscola, Alfonso López;  la dama del CNB, Noemí Anta i el
president del CNB, Adolfo Saura.

S'ha d'agrair el suport de tots els membres de l’organització
i dels nombrosos voluntaris;  dels jutges de la federació
nacional i valenciana de natació; de la diputació de Castelló;
dels ajuntaments de Benicarló i Peníscola; del Gran Hotel
Peníscola; del Parador Nacional de Turisme; dels patrons de
les embarcacions de suport; del club GuruguKayak; del club
Basiliscus;  de la Confraria de pescadors de Benicarló; del
Consorci Provincial de  Bombers; de Creu Roja;  de SAEPLA;
de Provita; de la Policia local; de la Capitania Marítima; de la
Gerència de Ports; de Protecció civil i també dels diversos
patrocinadors (Caixa Benicarló, Agua de Benassal, Frit
Ravich, Nestlé Fitness, Arena, Sural, Nutriesport, Axa
Giménez-Bretó consultores, Matrix Outlet, Todo Hogar, A1F
Sport, Cerámicas Rillo).

JORDI BOSCH I AIDA BERTRAN, 
VAN GUANYAR LA XXIII TRAVESSIA PENÍSCOLA-BENICARLÓ

text i fotos CNB
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TAXA PER ABOCAMENT D’AIGÜES A LA MAR

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha sol·licitat
entrevistar-se amb el director general de l'Aigua, Manuel
Aldeguer, per a arribar a una solució de consens sobre la
taxa per abocaments d'aigües al mar que no supose un cost
tan elevat per a les arques municipals. Segons els càlculs
municipals, l'Ajuntament haurà d'abonar més de 500.000
euros corresponents a 2103 i 2014, que encara no han sigut
pagats. L'elevat import de les taxes és conseqüència del
retard en la posada en funcionament de la depuradora, unes
obres que depenen de la Generalitat i que en els últims anys
s'han paralitzat en diverses ocasions per falta de
finançament.

L'import de la taxa no té consignació en els pressupostos
generals. És per açò que l'alcaldessa de Benicarló ha decidit
posar-se en contacte amb el director general de l'Aigua,
Manuel Aldeguer, per a posar damunt de la taula la situació
i intentar concretar una eixida.

En aquests moments, el consistori té pendent de
pagament 151.000 euros corresponents a la taxa per
autorització i control d'abocaments a les aigües marítimes
litorals de l'any 2013. La taxa corresponent a l'any 2014, que

encara no s'ha enviat per part de la Generalitat, suposarà
359.000 euros, segons els càlculs tècnics que s'han fet des
de la Regidoria de Medi ambient. L'import de la taxa es
calcula en funció del volum i qualitat de l'aigua que s'aboca
al mar. Així, l'Ajuntament haurà d'abonar un total de 510.000
euros en concepte d'aquesta taxa. L'alcaldessa demanarà
que la Generalitat reduïsca la taxa al valor que li tocaria
abonar a Benicarló en cas de disposar d’EDAR o que
l'administració autonòmica la compense a través de
subvenció directa per inversió en infraestructures
hidràuliques. Segons les últimes previsions, l’EDAR podria
començar a depurar aigües a la fi de l'estiu.

FINAL D'ANY ECONÒMIC COMPLICAT PER A
BENICARLÓ

No és el únic problema econòmic del nou equip de
govern, que ha comptabilitzat fins a 200.000 euros en
factures sense consignació pressupostària i 1,3 milions en
pagaments pendents. Així les coses, l'estat de comptes de
l'Ajuntament de Benicarló a dia d'avui reflecteix una situació
econòmica complicada per la gran quantitat de pagaments
pendents sense consignació pressupostària. L'alcaldessa de
Benicarló acompanyada del regidor d'Economia i Hisenda,
Carlos Flos, ha explicat l'estat de comptes de l'Ajuntament i
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EL MINISTERI ELIMINARÀ LA CARRETERA DE LA
COSTA A BENICARLÓ.

El ministeri de Medi ambient eliminarà la carretera de
la costa en el tram de la Mar Xica de Benicarló. És una
de les actuacions més destacades que apareix en
l'estudi d'impacte ambiental de la regeneració de la
Costa Nord que ha rebut l'ajuntament de Benicarló. És el
primer pas per a iniciar les tan anhelades obres de
millora que permeten frenar la regressió del litoral en
aquest tram. Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, va
explicar que “s'obri ara un període d'estudi per a
analitzar el document tranquil·lament i veure si és
necessari fer al·legacions”. Miralles va detallar que
“apareixen els tan reclamats espigons i altres elements
que seran necessaris per a lluitar contra la regressió en
la zona”. Un altre dels punts que conté l'estudi és
“l'eliminació de la carretera de la costa en el tram de la Mar
Xica, que passa a ser per als vianants”. En qualsevol cas,
l'alcaldessa va reiterar la voluntat de “estudiar el document en
profunditat perquè és el primer pas per a la tan desitjada
regeneració de la costa nord, tan reclamada pels veïns”. 

Cal recordar que cada any es perd terreny de costa en
aquest tram del litoral a causa de la regressió del litoral per
l'erosió marina. La zona es troba entre Vinaròs i Benicarló i és
un dels pocs trams verges de la costa castellonenca. La

peculiar composició d'aquest tram, format per timbes
argilenques, la fa molt vulnerable davant els atacs de la mar.
L'associació de propietaris lluita des de fa quasi deu anys
perquè el ministeri actue en la zona i frene la regressió. De fet,
van arribar a iniciar una querella per incompliment de la Llei de
Costes, que l’obliga a mantenir el litoral en condicions. El que
ara s'inicia és el vuitè projecte que el govern central licita per
a la protecció de la costa Nord de Benicarló. L'últim es va
aprovar al desembre del 2006 i malgrat tenir adjudicació
pressupostària, tampoc es va dur a terme. 

NOU PROJECTE PER A CONSOLIDAR LA COSTA NORD DE BENICARLÓ
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