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La veu torna a començar un
xicotet recorregut per les terres del
Nepal de la mà del nostre caminant
de capçalera Tonyo Fibla. Esperem
us agrade i servisca per no oblidar el
que aquella gent està patint després
del passat terratrèmol. Moltes
gràcies.

Trek del Manaslu: no va poder ser

01.- Trek al Manasalu, Manasulu o
Manlaslu

Tot açò comença un dia a meitat de
gener per la nit quan Baje, o Daai, rep
un correu de una companyia aèria oferint-li una oferta de fins
els 60% de descompte per als seu vols. No massa convençut
Baje fa la prova a veure a quan li surt el bitllet Barcelona –
Kathmandu:

Aeroport origen: BCN; destí: KTM; data d'eixida: 01-10-
2014; data de tornada: 30-11-2014; N. de passatgers: 1;
d'acord; ........ Espere ....... No pot ser!!! Impossible!!!

Queda absolutament perplex. Increïble!!! 474 € i uns
cèntims però l'oferta només dura durant tres dies! 474 € és la
meitat que fa dos anys! Increïble!!!

Baje no pot esperar més, agafa el telèfon i pica a Daju.
– Eh, Daju. Barcelona – Kathmandu, t'ho cregues o no, 474

€. Jo me'n vaig. Tingues present que l'oferta només dura tres
dies.

– Jo també. No sé com m'ho arreglaré però jo també vaig.
Ja parlaré a la faena. 

El dia següent Baje troba a la dona de Bhai i li fa tota
l'explicació.

– Ja li ho diré a Bhai. 
Quan torna Baje a casa, encara no havia tancat la porta,

sona el telèfon. És Bhai. 
– Jo també vaig.
– Pos espavil que només queden dos dies. Vaig a trucar-li

a Kanxa a veure si també vol vindre.
Baje truque a Kanxa i: “Móvil apagado o fuera de

cobertura.”
Així una i una altra vegada i una altra, i ... 
Truca a la faena i li diuen que està de vacances. Truca a

casa a veure si pot localitzar a la dona i no contesta ningú. Li
envia missatges i no els rep. 

Per la nit, Kanxa veu les trucades i missatges i pica a Baje.
Aquest li diu lo que fa al cas. Kanxa no s'ho creu i pensa que
van en una companya tipus Somàlia Airlines. 

– Bé. Ja ho miraré el dilluns.
– El dilluns ja no estarà la oferta ...
– Vols dir?
– Segur, l'oferta són tres dies. Natros demà comprarem los

bitllets.
Només acabar aquesta conversa Baje sense deixar el

telèfon i truca al dos companys.

– Eh tios! Demà la tarde vos vull al tots ací a ca meua amb
el passaport a la mà. Jo ja no espero més. El vol de quinze
hores ja ha desaparegut i el que queda és de vint hores.

Nota.- Els nepalesos amb senyal de respecte es criden
entre ells amb noms familiars: pare, mare, oncle, tia, avi,
germana, ... Per exemple, el nebot d'un nepalí cridarà oncle a
tots els amics de son tio. 

Així doncs, els guies i portadors, així com els cambrers dels
restaurant, criden als turistes amb noms familiars: germà gran,
germana gran, germà petit, ... 

Els noms de les persones que aniran apareixent són els
noms amb que els nepalesos empraven per a cridar al nostres
amics. Usarem aquests mateixos noms i així es guarda un poc
la intimitat dels components del grup. En el cas de Baje, els
guies els cridaven Dai però per a no confondre entre Dai i Bhai
nosaltres els cridarem Baje, així el cridaven la gent jove, els
cambrers dels restaurants, per exemple.

Un poc de nepalí: baa i aamaa, pare i mare, baje, avi; dai o
daju, germà gran; bhai, germà petit; kanxa, el xicotet. didi,
germana gran i bhaini, germana petita. 

Aquest relat me'l va contar Baje. Ell no s'atreveix a escriure.
Jo li he afegit quatre coses de cultura nepalesa ja que la conec
prou més el país al haver estat a Nepal vàries vegades, i
temporades llargues. 

Trek del Manaslu: no va poder ser

text TONYO FIBLA
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La Comissió de Festes de Benicarló ha presentat un
avançament del programa de les Festes Patronals. Els
actes més tradicionals i populars comparteixen
protagonisme amb els concerts d'Efecto Pasillo, Pepet i
Marieta i amb la continuïtat de la Fonda de la Tapa.

Enguany, la Comissió ha volgut recuperar la tradició dels
concerts de música i ha optat per dos grups molt coneguts
pel públic més jove. D'una banda, el dia 29 tindrà lloc el
concert del grup Efecto Pasillo, un grup musical canari que
combina rock, funk i música llatina i que a Benicarló
presentarà el seu últim disc «Tiembla la Tierra». El preu de
l'entrada anticipada serà de 10 euros i 12 euros en taquilla.
D'altra banda, s'ha programat per al 23 d'agost l'actuació de
la coneguda formació Pepet i Marieta, que servirà per a retre
homenatge a un dels membres de la banda, el benicarlando
Paco Albiol, que va morir fa només unes setmanes. La
recollida de signatures realitzada a través de Change.org
per part d'un benicarlando, ha donat els seus fruits gràcies a
les gestions de l'ajuntament de Benicarló.

La Fonda de la Tapa, una de les novetats de les festes de
l'any passat, es tornarà a organitzar enguany amb algunes
novetats, com són els espectacles que es programaran cada
nit per a animar el públic. La Fonda estarà oberta tota la
setmana de Festes. Pel que fa als actes més tradicionals, el
Ball del Certamen donarà oficialment la benvinguda a les
Festes el 22 d'agost i continuen el Sopar de Pa i Porta
(dimarts) i la Nit d'Entitats (dimecres). També continuaran
l'Exposició de productes del camp i eines agrícoles i es farà
la tercera edició de la cantada d'albaes que tan bon
acolliment ha tingut en els anys anteriors. També s'ha pensat
en els més xicotets i s'han programat dos espectacles de
carrer. Enguany, la fira medieval es convertirà en fira romana
i obrirà les portes els dies 28, 29 i 30 d'agost.

Finalment, s'han programat cinc dies de bous, de dimarts
a dissabte, que inclouran tancaments infantils (dijous 27) i un
tancament tres bous cerrils el dissabte 29. Per a accedir als
cadafals a les vesprades, caldrà abonar 1 euro, mentre que
dissabte s'haurà de pagar també al matí. El regidor de
Festes, Ilde Añó, que ha presidit la presentació de tots els
actes, ha volgut agrair a totes les entitats de Benicarló la
seua implicació en les Festes i també la col·laboració dels

text REDACCIÓ

“PEPET I MARIETA” I “EFECTO PASILLO”, A FESTES
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cossos de seguretat i la Brigada d'Obres i Serveis. I ha
volgut destacar que «enguany, les Festes Patronals
continuaran en la mateixa línia dels últims anys i de cara a
l'any que ve s'aniran incorporant els canvis que enguany no
hem tingut temps de fer, però sense modificar el model de
festes».

BENICARLÓ TANCA EL RECINTE DE PENYES ALS
MENORS DE 14 ANYS

Els joves de la ciutat també ultimen els detalls per a
festes.  La Coordinadora de Penyes, que agrupa a les set
penyes de joves de la ciutat, ha emès un comunicat per a
anunciar els requisits necessaris per a accedir al recinte de
penyes. La Coordinadora de Penyes ha recordat que durant
les nits de festa, pel que fa als menors de 16 anys, només
ho podran fer aquells que siguen socis d'alguna de les set
Penyes. I que, a més, hauran de portar autoritzacions
d'accés amb el consentiment del seu tutor legal. L'objectiu
és complir amb la legislació vigent i evitar els possibles
problemes derivats de l'existència de menors d'edat en uns
locals on es serveix alcohol. En els pròxims dies la
coordinadora farà públic el lloc i la data on es podran
aconseguir aquestes autoritzacions i la documentació
necessària que s'ha d'aportar. També han informat que l'edat
mínima d'accés al Recinte de Penyes a les nits “no podrà ser
inferior als 14 anys”. Els majors de 16 anys però menors de
18, no hauran d'omplir cap tipus d'autorització.

DISPOSITIU DE SEGURETAT
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 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.
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, mascletades) seran els que més
presència d'efectius requeriran per a tasques de prevenció i
seguretat.

ve de la pàgina anterior

Els espectadors que es van donar cita, dimarts a la nit,
en la plaça de Sant Bartolomé, van poder gaudir de dues
hores de música dedicada al món del cinema, al mateix
temps que en un pantalla es podia visionar escenes de les
bandes sonores que interpretava la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló", sota la direcció del mestre Pablo
Anglés Galindo. El muntatge d'àudio va ser a càrrec de
José Luís Guzmán.

L'encarregat d'anar presentant cadascuna de les obres i de
trencar la tensió inicial va ser Javi Fresquet, que ens va fer
riure, explicant el que anava sempre amb la complicitat dels
espectadors.

A més el concert va tenir la col·laboració d'artistes locals,
com la violinista Mari Carmen Sevilla, en el conegut tango del
film Mentiràs arresghadas; o les cançons interpretades per
Eva Menacho i Joshua Villanueva, en un magnífic duet amb
Dirty Dancing, o Evita, on Eva va cantar sola.

Al públic se li va fer curt el concert, però ja queda menys per
a la tradicional serenata a Sant Bartomeu, en el mateix
emplaçament la nit del diumenge 23 d'aquest mes, vesprada
del patró de la nostra ciutat.

I la banda?, bé, com sempre. Simplement sensacional.

Espectacular concert dedicat al món del cinema, que va ser seguit 
per centenars d'espectadors que ompliren la plaça de Sant Bartomeu

text i fotos VICENT FERRER
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LOCAL ESPORTS

El Club Triatló Basiliscus juntament amb l'Ajuntament
de Benicarló han organitzat l'I Aquatló Basiliscus
Benicarló, que se celebrarà el dia 23 d'agost de 2015, amb
eixida, arribada i boxes situats en la Platja La Caracola. Es
tracta d'una prova popular.

Aquesta prova serà multi-distància depenent de la
categoria del corredor o corredors en cas de relleus:

-Categoria absoluta i relleus absoluts: 2,5 km. córrer, 1000
metres nadar i 2,5 km. córrer (els relleus absoluts constaran
de 2 integrants, un realitzarà els dos sectors de córrer i un el
de natació).

-Categoria relleus familiars: 1 km. córrer, 500 metres nadar
i 1 km. córrer (els relleus familiars constaran de 2 integrants,
un realitzarà els dos sectors de córrer i un el de natació.
Requisit indispensable, que coincidisquen un dels dos
cognoms entre els 2 integrants).

-Escolars de 12 a 16 anys: 800 metres córrer, 400 metres
nadar i 800 metres córrer.

-Escolars de 9 a 11 anys: 500 metres córrer, 200 metres
nadar i 500 metres córrer.

-Escolars de 6 a 8 anys: 150 metres córrer, 100 metres
nadar i 150 metres córrer.

Els participants hauran d'arreplegar 30 minuts abans el
dorsal, la goma i el capell de natació facilitat per l'organització.

Una vegada entra l'últim participant de la categoria s'inicia la
següent, ordre de les eixides:

-09:30 Absoluts i Relleus
-10:20 Relleus Familiars
-10:50 Escolars de 12 a 16 anys
-11:15 Escolars de 9 a 11 anys
-11:30 Escolars de 6 a 8 anys.

El nombre de participants està limitat a 200 participants en
totes les categories: absoluts, relleus, relleus familiars i
escolars.

Medalla finisher per a tots els que finalitzen la competició,
trofeu per al primer de cada categoria, detall al corredor i
avituallament.

I Aquatló Basiliscus Benicarló a la Platja de La Caracola

text VICENT FERRER

Castelló va acollir aquest cap
de setmana el XCV Campionat
d'Espanya d'Atletisme en les
instal·lacions Gaetà Huguet, i en el
qual van participar quatre atletes
benicarlandos, destacant la
segona posició de Cristina
Ferrando en salt d'altura.

La competició de salt d'altura va
estar liderat per la incombustible
Ruth Beitia, a la qual va seguir la
benicarlanda Cristina Ferrando, que
va aconseguir passar el llistó
col·locat a 1,88 metres (setena millor
marca de tots els temps), la qual
cosa li va donar la medalla de plata,
a sols 12 centímetres dels dos metres, xifra màgica per a les
saltadores.

Per la seua banda Alexis Sastre, campió d'Espanya en la
categoria promeses, en la seua primer participació en un
absolut, va acabar onzè, després de passar el llistó situat a
2.08 metres.

Meritxell Benito, campiona d'Espanya categoria cadet la
passada temporada, va participar per marca, aconseguint un
meritori vuitè lloc, en saltar 3,76 metres.

Menys fortuna va tenir Carla Masip, la més joves de les
participants en la sempre difícil prova dels 800 metres,
marcant 2.11.09 en una semifinal, no podent disputar la final.

Cristina Ferrando subcampiona d'Espanya en salt d'altura

text VICENT FERRER

Òscar Nos vigila a la plaça de la
Constitució els gegants ja plantats,
després del dia gran d’ahir dissabte.
Les elevades figures descansen del
bullici d’ahir mirant la plaça des de
la solemnitat del cartró pedra. Molta
satisfacció senten a la Colla de
Gegants i Cabuts de Benicarló per
com s’han desenvolupat la Trobada
Gegantera organitzada per tal de
commemorar el 25 aniversari de les
figures de Tolo i Mar i les dels
cabuts, característiques imatges
que constitueixen la família
gegantera elaborada fa un quart de
segle a les instal·lacions del
denominat Taller d’Oficis Fallers, del
qual van sorgir les estimades
figures de cartró pedra confeccionades de manera
artesanal. La colla a càrrec de donar-los vida i de tenir-ne
cura han celebrat aquest cap de setmana un
esdeveniment únic. La satisfacció és palpable, tot i el
cansament.

Òscar, fes una valoració de la Trobada.
Estem molt contens. Hem comptat amb molta participació,

des dels gegants i el correfoc de Castelló, que portaven dracs
i víbries, a la colla d’Almassora que van participar amb una
reproducció de la Panderola i quatre nanos, fins Vinaròs,
Alcanar, Vila-real, Borriana, Ontinyent, els Gegants del Pi... ha
estat enormement participativa.

Els Gegants del Pi són emblemàtics.
Sí, la seua història data de l’any 1601, per tant tenen una

llarga trajectòria. Tot i que els que ens han visitat són una
rèplica, evidentment, es conserven els originals a la basílica
del Pi de Barcelona.

I quin significat té per a vosaltres, com a Colla
Gegantera, que la Trobada a Benicarló s’hagi vist
reforçada per la presència dels Gegants del Pi, que
arrosseguen tanta història?

És un plaer i un honor haver comptat amb una colla tant
important quan sabem que altres colles de la zona ho han
intentat i no ha pogut ser. Pe a nosaltres és un orgull que
hagin volgut acompanyar el 25 aniversari de Tolo i Mar i dels
12 cabuts .

Quina va ser la reacció que va obtenir la proposta de
cercavila d’ahir dissabte? Partíeu del carrer Manuel Alvar,
el recorregut va estar acompanyat per la gent?

Els carrers es veien plens. El recorregut va finalitzar a la
plaça Constitució, i durant el trajecte no hi havia espais buits,

especialment la gent es va concentrar a la cantonada entre
Crist de la Mar en Doctor Ferran i Puis XII. Les colles de fet es
van aturar perquè es van animar just en aquest punt. La Colla
d’Ontinyent va oferir el seu ball, molt lluït, i en general totes les
colles ho van notar. Els Gegants del Pi van xalar molt, no
paraven de ballar, els més menuts també ho van gaudir molt.
Ha estat una festa gran.

Quina és la recompensa?
L’alegria dels més menuts és impagable, i l’admiració que

els produeixen. Són figures molt grans per a ells, i els causen
admiració.

I per a les Colles que participen d’una Trobada? Venen
per germanor, per compartir la jornada?

Funcionem amb un sistema de intercanvi. Les Colles
participen de la nostra Trobada, i abans o després nosaltres
també anirem al seu poble per a participar-hi.

I això crea uns vincles de reciprocitat.
Exacte. És una manera de compensació, de intercanvi. És

la nostra manera de funcionar, a més entre totes les Colles
Geganteres existeix molta germanor que en moments
puntuals et pot servir de gran ajuda i fa que tingues més
ganes encara de formar part d’aquest món.

I, què representa actualment, la figura dels gegants?
Per a mi, personalment, representen les ganes de sortir al

carrer, les ganes de ballar i participar de la festivitat de carrer.
Hem permet també visitar altres pobles als quals tal vegada
no aniria si no fos per aquest motiu. Enguany anirem a Falset,
mai no he estat, però tinc ganes d’anar, tan sols, per
col·laborar amb la Colla Gegantera d’aquell poble. He
col·laborat també en moltes ocasions amb la Colla dels
Gegants del Pi, a Barcelona.

Òscar Nos: “La Trobada Gegantera ha estat una festa gran”

text AL˝CIA COSCOLLANO 

LACALAMANDA.COM
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OPINIÓ LOCAL

Quina forma física es requereix per
a ser geganter? Especialment amb la
calor que fa a l’estiu.

És cert, es passa calor, però el que
s’ha de tenir, a més de força, és equilibri.
L’equilibri és realment important.

Quants quilos pot pesar per
exemple, el Gegant del Pi, que sembla
més gran que els altres?

El Gegant del Pi té unes mesures de
4 metres i mig, i quan l’alça el geganter
arriba als 5 metres, i pesa 85 kg. Per a
portar aquest gegants, sí, deus tenir
força. Però, per exemple, Tolo i Mar, que
tenen un pes de 45 o 50 quilos, són més
lleugers, però el pes no és el que
carregues, perquè al girar el pes es
reparteix. El que necessites és equilibri,
sobretot. Puig pesa 50 quilos, i Tossa 25
o 30 quilos, crec que aquest gegant sí el
podria portar qualsevol persona.

Penseu que teniu prou suport de
l’administració, o el món geganter tira
endavant, bàsicament, per la voluntat
de les colles?

Tira endavant gràcies a les colles.
Tenim suport de l’Ajuntament, que fa el
que pot. Què es podria fer més?
Segurament, i,  això és una opinió
personal, aquest últims anys el món
geganter ha estat molt poc valorat .Ara
ha entrat gent nova. Aquest any hem
tingut més presència de regidors.

I, fins ara, no hi havia presència de
regidors?

Alguns any sí que han aparegut, però
tan sols algun. Ahir dissabte, hi havia
més, 8 o 10. Veiem que han estat amb
nosaltres. Nosaltres, com a Colla,
podem traure als gegants, però, per a
sortir fora i participar d’altres trobades
necessitem suport econòmic. Sols llogar
una furgona per a traslladar-los té unes
despeses. Depèn d’on anem, si anem a
Ontinyent o Barcelona les despeses són
més elevades. Així, juguem també amb
això, fem distàncies més curtes per a
poder estalviar.

I quin pronòstic en feu de la
subvenció que rep la colla per part de
l’Ajuntament?

Pensem que es mantindrà. Tal i com
està l’Ajuntament i les últimes noticies

que estan sortint.. no creiem que
augmente. Si fora més elevada seria
genial perquè podríem ser capaços
d’aconseguir que una trobada com la
d’aquest cap de setmana pogués ser
viable més sovint, cada dos anys, en lloc
de cada cinc anys, com ha sigut fins ara.
Fa cinc anys van venir 19 Colles i aquest
any han participat 22 Colles. Des de
l’any 2000 que no venien tantes Colles,
aquest any hem batut el record.

Es podria aconseguir fer de
Benicarló una Ciutat Gegantera?

Crec que no. Ser Ciutat Gegantera
implica moltes obligacions. Deus tenir
un pressupost que et permeta efectuar
un viatge per Europa portant els gegants
amb l’Agrupació de  Geganters de
Catalunya, i participar en altres trobades
pagant-ho la pròpia colla...

Així, és tracta d’una qüestió
econòmica, no de infraestructura o
de preparació.

Clar. Les Ciutats Geganteres solen
tenir un cost al voltant de 100.000 o
200.000 euros.

Anuals? Perquè es deu de fer un
atrobada a l’any...

Sí, anuals. Les Trobades són molt
grans, hi participen al voltant de 100
colles. La Colla en qüestió organitza de

manera conjunta amb l’Agrupació la
Trobada. Per a poder ser Ciutat
Gegantera hauria de implicar-se també
la Policia Local i el mateix Ajuntament. I
evidentment nosaltres com a Colla som
poca gent per organitzar un acte tant
gran.

Al País Valencià com està el tema
de les associacions geganteres?

Està en un estat encara embrionari.
Hi ha reunions, i s’han fet trobades, però
li falte encara una mica de rodatge, però
cal donar una mica més de temps.

Quin resum faries del cap de
setmana?

Que estem molt contens per l’acollida
de la cercavila d’ahir dissabte, i per el
lliurament dels premis del concurs de
dibuix. I, especialment, destacar els dos
homenatges que van tenir lloc dissabte,
a Angel Rodríguez de Mier per la
llegenda dels gegant de Benicarló, Tolo i
Mar, i l’altre a Paco Albiol, compositor
del Ball dels Gegants. Un homenatge
que ja estava planificat des de feia
mesos, i que va assolir un alt nivell
d’emoció ateses les circumstàncies.
Estava ja programat perque era el 25
aniversari, però ens va sobtar tant la
seua pèrdua...  Va ser un moment amb
molta càrrega emotiva.

ve de la pàgina anterior
Exposició del guanyador
del XXXVII Certamen
de Pintura Ciutat de
Benicarló

GONZALO
ROMERO
NAVARRO

Aquest divendres dia 7
d'agost, a les 19h.,

s'inaugure en la segona
planta del Mucbe l'exposició

de les obres de Gonzalo
Romero Navarro, guanyador

del XXXVII Certamen de
Pintura Ciutat de Benicarló.
L'exposició es podrà visitar

fins al proper dia 13 de
setembre de 2015.
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Hem rebut una nota de premsa de la policia de
Benicarló amb aquestes fotografies. Sembla que els
bombers van assegurar la cornisa d’un emblemàtic edifici
del carrer Major. Sobren les paraules.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI: SENSE PARAULES

text REDACCI  fotos GP POLICIA LOCAL BENICARL 

L’última activitat de la temporada 2014-2015 va ser la
que encetava una nova línia de xerrades, la dedicada als
Joves amb Futur. En aquesta primera ocasió va ser el jove
arquitecte benicarlando Víctor Escura Arenós el que ens
va presentar un novedós projecte: Complex marítim al
port esportiu de Benicarló.

Va resultar altament gratificant comprovar com la gent jove
té idees molt interessants per a un futur més profitós i adaptat
a l’entorn. Així, Victor ens va sorprendre amb un projecte
d’una hipotètica visió que milloraria extraordinàriament l’espai
i el paratge del voltant del port esportiu. La xerrada va estar
molt ben presentada en paraules, imatges i maqueta inclosa.

Cal dir que aquesta nova línia d’activitat té com a objectiu
el que els fills i filles dels socis o simpatitzants de la penya
puguen mostrar-nos les seues idees, els seus coneixements,
els seus projectes,... sobre tot allò que tenen a tocar i que serà
realitat a no tardar molt de temps.

En aquesta ocasió, la presentació del ponent va anar a
càrrec del seu pare, el prestigiós arquitecte, Carlos Escura
Brau. Enhorabona, Víctor i endavant cap al futur. 

VÍCTOR ESCURA: “JOVES AMB FUTUR”

text PENYA SETRILL
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Un poc del que diàriament fem resulta ser
manifestament millorable donat que ens envolta una crua
realitat que evidencia necessitats urgents
que afecten molts dels nostres conveïns i que com a
persones de bé, que ens considerem i som, no ens poden
deixar indiferents i molt menys que mirem cap a un altre
costat com si els seus problemes no ens incumbiren.

Són, en moltes ocasions, necessitats bàsiques
que afecten camps vitals com són l'alimentació i l'assistència
que, si de debò desitgem canviar positivament la societat per
a aconseguir un vertader i autèntic món millor, no podem
deixar d'implicar-nos aportant encara que solament siga una
petita contribució, a manera d'un gra d'arena, atès que de la
suma de moltes voluntats es poden aconseguir grans fites.

Resulta primordial que tots, i particularment els més
vulnerables per la seua edat, precarietat de mitjans i falta de
recursos, gaudim dels mateixos nivells d'oportunitat en camps
vitals com són l'alimentació, l'educació i l'atenció sanitària. I no
pensem que aquestes manques solament es produeixen a
quilòmetres i quilòmetres del nostre entorn, perquè també ací
són moltes les famílies que tenen manques i necessitats a les
quals diàriament atenen diferents organitzacions benefactores
que se senten desbordades.

El nostre projecte cooperatiu compleix enguany els seus 50
primers anys de vida, i resulta obligat agrair tota la
col·laboració, comprensió i ajuda rebuda pels nostres socis i
clients, atès que gràcies a la seua immillorable companyia
hem pogut arribar molt lluny esquivant reeixidament les moltes
dificultats oposades en el camí.

El nostre compromís no és un altre que el de seguir
treballant en favor de les persones, allí on accionem i cada dia
ens esforcem per servir a molta més gent.

Projecte cooperatiu de la Caixa Benicarló

text CAIXA BENICARL 

Llijo amb molt d'interés la notícia de portada. A l'ajuntament
hi ha calaixos i calaixos plens de factures pendents de pagar.
Factures que l'anterior equip de govern havia amagat perquè
segurament no l'interessava que ningú se n'assabentés en
què es gastaven els diners de tots els benicarlandos. Milers i
milers d'euros escatimats al control comptable i a la
transparència. Com és possible tot això? El primer que em va
vindre al pensament va ser que en què s'hauran gastar els
diners aquesta gent per a amagar les factures als calaixos.
Vaig pensar que potser serien factures de sopars, dinars,
viatges, cases d'alcavoteria, regals i partides al bingo. Què vol
que pense, senyora Garcia? Quan un amaga coses als
calaixos és perquè vol que tot plegat passe desapercebut
sense que ningú se n'assabente del contingut de les mateixes.
Perquè clar, allò que no penses mai és que l'ajuntament ha
hagut de fer front a tot un seguit de despeses pròpies del
funcionament normal d'un ajuntament i que s'han d'anar
acoblant al pressupost dins de les diferents partides del
mateix. Així que ara tenim un equip de govern que entra a
l'ajuntament i no en té ni cinc per a fer front a les diferents
despeses ordinàries que té el nostre consistori. Els anteriors
governants han deixat la caixa eixuta i, segons paraules del
nou regidor d'hisenda, hauran de posar-li molta imaginació per
tal de poder arribar a finals d'any. A més a més, resulta que
també s'han trobat més d'un milió d'euros de pagaments
pendents. O siga, la fallida més gran que mai s'ha vist. I ara
què passarà? Un ajuntament, segons els nous governants,
endeutat fins a les celles i sense capacitat de maniobra. 

Però vet ací que el Pp convoca una roda de premsa i tira
per terra tot allò que diuen els nous governants. Amb papers.
I me pregunto que per què he de fer més cas a uns que als
altres. També me pregunto per què no van preguntar abans de
tirar  lo carro pel pedregal. Clar, els titulars explosius venen
més i tenen més ressò. Sap què, senyora garcia? que ja s'ho
faran. Els números són els números i ara ens haurem de fixar
si arriben o no a final d'agost, que sembla que la cosa està tan
malament que haurem de tancar l'ajuntament.

Veig que l'aparcament "de les monges" obrirà al setembre.
Ja vorem si serà veritat, perquè allò deu estar del tot
inservible. Per què de les monges? També és d'elles? El més
segur és que el facen servir per a les seues reunions de pares
o els actes que organitzaran al saló d'actes que s'han

construït a costelles de tots. Ara només faltaria que els
donaren la explotació del negoci. Han de fer caixa, pobretes,
que s'han gastat molts de quartos en la reforma que estan
fent.

Ja han començat les reunions per tal de vore com
s'organitzen els tres pobles afectats pel desviament de la
general. Eixe famós bulevard del que parla tothom però ningú
no concrea res.  L´'unic que hi ha cert és que la inversió serà
de les que fan època. I dic això perquè moltes èpoques
hauran de passar per a vore en què queda tot plegat.

Ja tinc ganes d'arribar al final, que la calor li està pegant fort
i el meu cervell acusa aquestes circumstàncies climàtiques. Ja
no sé què dic i puc ser víctima d'algú que tinga la ploma més
afilada que jo i tinga tan poca feina com jo però més ganes de
treballar que jo.

Un any més, la màxima preocupació de les nostres
autoritat és controlar eixa costum que tenen els joves de
consumir begudes alcohòliques sense control a la via pública.
A vore si és veritat. Els lamentables espectacles que es veuen
tots els matins al llarg de la setmana de festes no són gens
gratificant, i espero que aquest any els controls siguen més
estrictes. Almenys que ho siguen més que la setmana de les
falles, on se suposa que hi ha una ordenança sobre els horaris
de tirar coets, però tothom se la passa pel forro.

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

text EL LECTOR

NOTA DE L’AJUNTAMENT:

En l'última edició de la Veu (nº993) hem pogut llegir
alguns comentaris que valdria la pena aclarir per tal
d'evitar que els rumors i el desconeixement
esdevinguen veritats pel simple fet d'estar escrits.

Per una banda, sobre el comentari que critica al
regidor de Cultura per no agrair a l'anterior regidora de
Cultura la programació de la Nit en Vetla, hem d'aclarir
que en la roda de premsa de balanç de la Nit en Vetla,
l'actual regidor de Cultura, Josep Barberà, va nomenar
expressament l'anterior regidora, Nieves Eugenio, i li
va agrair el treball fet. Si fóra necessari podríem
passar-los l'àudio de la compareixença.

Si escolteu l'àudio d'aquest enllaç del web
municipal, ho podreu escoltar perfectament:

http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-
shostd.php3?i_pdo=17091&g_idioma=v

D'altra banda, sobre el concert d'orgue a l'església,
simplement apuntar que ni la Regidoria de Cultura ni
l'església, organitzadors del concert, van tindre res a
vore amb els canvis del programa oficial del concert.

Simplement enviem aquest comentari per intentar
que, en properes ocasions, els comentaris es
contrasten abans de publicar-se.

Gràcies per la vostra atenció.

La Conselleria d'Educació ha autoritzat la
modificació de l'horari lectiu per a les escoles de
Benicarló, que a partir del curs escolar 2015-2016
serà de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 hores. Sobre
la jornada continua que havien demanat dos
centres, almenys aquest curs, no podrà entrar en
vigor.

A partir de l'1 d'octubre, els centres educatius de
Benicarló d'educació infantil i primària, inclòs el
col·legi de la Consolació, acabaran mitja hora abans
les classes. La Conselleria d'Educació ha autoritzat la
modificació de l'horari, que serà de 9 a 12.30 hores i
de 15.00 a 16.30 hores. Amb aquest canvi, els
centres intenten adaptar-se millor a les necessitats
dels alumnes, atès que s'ha constatat que el rendiment escolar
és més alt als matins i que tres hores de descans a migdia són
excessives per als xiquets i xiquetes.

De moment, la petició que havien fet el CEIP Marqués de
Benicarló i el CEIP Ángel Esteban de fer jornada contínua
s'haurà d'esperar fins que la Conselleria d'Educació estudie
aquesta possibilitat.

Les escoles de Benicarló acabaran les classes a les 16.30 hores

text REDACCI 



assenyades paraules, on per a
sorpresa de molts inclou una
tradició cristiana com anar a missa,
desmunten l'argumentari de la dreta
que advocava per uns horaris
comercials de 24 hores si era
menester. I és que, a més,
assegura que en "la cultura
mediterrània" no cap anar a
comprar els diumenges. Sí, senyor,
una persona amb dos dits de front
que té molt clar que s'ha de
compatibilitzar la faena amb
l'esbargiment. Veurem el que tarden
els de les grans superfícies en tirar-
se-li a la jugular. I és que, és clar,
els interessos d'aquestes grans
superfícies, que no veuen persones
sinó consumidors, no hi
incompatibilitat i tant se'ls en fot el
que ha estat i encara és el teixit
comercial local. Aquesta gent nova,
a poc a poc, va fent camí. I sembla
que un camí raonable. Qui va dir
que no es podien canviar les
coses?

Eventos consuetudinarios que
acontecen en la rua 

Ja hem destacat moltes vegades
l'ampli ventall de recursos, fins i tot
literaris, de la nostra policia local.
Ara, fins i tot, podrien sortir al
programa Veterinaris, en la versió
del Principat, per allò que està més
prop, i si molt ens apureu, a la
versió gringa, molt més sofisticada i
sensacionalista. I és que, llegiu el
que ve a continuació extret d'un
dels seus informes i ho veureu clar:
"02 00:36 Se realizan gestiones
para el traslado y atención a un gato
atropellado en la zona del puerto
deportivo". La veritat és que no els
havíem vist en aquesta mena de
tràfecs i és un assumpte que caldria
sotmetre al tribunal de la
competència (o de els
competències) com a mínim. Mireu
el que seria este altre cas d'enretirar
una rabosa morta que hi ha al camí
vell de Càlig passada la sèquia de
Tamanya? Entraran en conflicte les
obligacions de la brigada municipal i
les de la policia? I si mentre

arrepleguen l'animal apareix per
damunt la Tossa el perfil observant
de la llei dels policies calijons? I una
altra cosa, gats morts sí, d'acord,
però i rates o eriçons i fardatxos (ja
molt poques per desgràcia dins del
nostre terme)? I gots de plàstic o
botelles de vidre, s'encarregarà la
policia de dur-los al punt de
reciclatge més pròxim? Senyors,
ací cal posar ordre, calen unes
ordenances que aclarisquen i
delimiten les responsabilitats en
aquest camp. Sobretot de cara a les
festes. 

Me llaman el desaparecido
Amb l'anotació anterior tanquem

la secció de política i ara ens
endinsem en altre temes. Per
exemple, el que ha estat tan
comentat d'ençà que la setmana
passada va tindre lloc la trobada de
gegants per commemorar els 25
anys de la Colla de gegants i nanos
de la ciutat. Es veu que en un
moment de l'acte de divendres es
va cridar a l'escenari a persones
que, d'alguna manera, han estat
estretament vinculades a la història
de l'associació. Així, van recollir
obsequis al·lusius a l'efemèride la
família d'Angel Rodríguez de Mier,
autor del relat que narrava l'origen
de Tolo i Mar (per cert, qui devia
triar el nom de Tolo, tan apartat de la
nostra llengua com de la tendència
valenciana en la creació
d'hipocorístics?); Anna, la dona, i
Pau, el fill, de Paco Albiol, autor
recentment traspassat de la música
del ball; un representant de la Caixa
Rural que patrocina l'agrupació i...
Ací ve la cosa: quan van reclamar la
presència del regidor de Cultura en
representació de l'Ajuntament, allí hi
havia ningú. Ningú? No, allà al final
es veu una cosa que mou, un cos
que avança i va desplaçant
amablement però amb decisió el
públic, una mà que s'alça... És
Josep Barberà? És clar que no, és
Ximo Bueno, el responsable de la
Policia Local que igual tapa un forat
que un descosit. Sort d'ell, que hi
assistia com a públic i va poder
recollir el detall en nom de

l'Ajuntament. Una altra. En
descàrrec del regidor republicà cal
remarcar que pocs dies després sí
que va fer acte de presència al
concert ajornat de música de banda
ofert per la Banda de música Santa
Cecília.

La farola de la Parreta
I per acabar. Com va la restitució

de l'edifici de la Farola, l'antic far de
la Parreta, un cop passades les
eleccions? A primera vista pareix
que l'exterior està acabat,
emblanquinat i tot, i ja podem veure
les dimensions del que, segons s'ha
dit, haurà de ser el museu local de
la mar. Mmm... doncs el veiem
xicotet. Home, si volem un nyap
com el museu etnogràfic, que ho
amuntega tot amb un rigor
museogràfic propi d'una barraca de
falles, o un espai que ben prompte
es demostrarà insuficient i no
permetrà ni ampliar la col·lecció ni
dur a terme activitats
complementàries de formació, per
exemple, a xiquets, doncs, si ho
volem així, ja està bé. Hi estem
acostumats. I què més podríem
voler? Se'ns ocorre que el lloc i
l'edifici serien ideals per a una
autèntica parada d'informació i
turisme. Les dimensions són
perfectes i faria de cap de pont per
a la sempre pendent regeneració i
adequació de la zona de la Mar
Xica. A més, com que es troba al
final d'una zona de passeig i en una
de les entrades a la ciutat, podria
disposar d'informació sobre els
actes d'altres llocs de la comarca,
finalitat per a la qual es podria
arribar a convenis amb els
departaments corresponents
d'altres ajuntaments. L'espai que
l'envolta permetria la celebració
d'activitats i fins i tot de concerts de
xicotet format... Fins i tot s'alegraria
el poc comerç de la zona. Pot ser
populista i rendible (això ho dubtem
més) anunciar que es recuperarà el
far abduït aquell dia de sant Gregori
de fa molts anys, bé, però cal
pensar amb ambició i de cara al
futur. Però no serà així, una altra
llàstima.

ve de la p gina anterior
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Les activitats d'estiu del programa socioeducatiu
Generacció han tingut una assistència mitjana de 30 joves
cada dia, que han pogut disfrutar dels diferents tallers
organitzats (teatre, cuina, cine o jocs de platja). Per tancar
la programació, s'ha organitzat una excursió al parc
aquàtic Aquarama el proper 12 d'agost.

El programa de la Regidoria de Benestar Social per a
adolescents, Generacció, està a punt de tancar les activitats
d'estiu amb un balanç molt positiu. Una mitjana de 30 joves
han passat diàriament per les instal·lacions de Generacció per
participar en alguna de les activitats programades en horari de
vesprada, de 17.30 a 19.30 hores: jocs teatrals, gimcanes,
tallers de manualitats, cinefòrums, elaboració de gelats, etc. A
banda de l'assistència, la importància de les activitats està en
el fet que representen una oferta lliure i voluntària d'oci
saludable, una eina molt valuosa per al creixement emocional
dels adolescents. De fet, Generacció no només proposa
tallers i activitats, sinó que proporciona un espai d'interrelació
i debat entre iguals i adults, on aprenen, reflexionen, busquen
i expressen. D'alguna manera, els ajuda a entendre el món
que els envolta.

La programació d'estiu, que va començar el passat 29 de
juny, finalitzarà el proper 12 d'agost amb una excursió al parc
aquàtic Aquarama (Benicàssim), a la qual es podran inscriure
tots els joves interessats abans del 5 d'agost. Per a formalitzar
les inscripcions i conèixer els detalls de la sortida, s'hauran
d'adreçar al local de Generacció (c. del Crist de la Mar, 47
baixos).

Un treball de tot l'any
Al llarg de l'any, Generacció ofereix una programació

continuada dividida per trimestres i amb activitats diferents
que van des de cursos sobre intel·ligència emocional, classes
de suport escolar, tallers de guitarra, conversa en anglés, cine,
educació en valors, sexualitat, etc. Des del passat mes de
gener, han estat 198 els joves d'entre 12 i 17 anys que s'han
inscrit a les activitats de Generacció.

Generacció tanca l'estiu amb una assistència mitjana de 30 joves al dia

text REDACCI 
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Círcols de platja
Com ja vam informar o comentar

o manipular o fer veure que estem
ben informats... la setmana
passada, a l'espera de la
contestació d'Iker Jiménez pel que
fa als famosos cercles de coloraines
del Morrongo, els tafaners hem
engegat la nostra investigació
particular per tal d'esbrinar a què
obeeixen aquelles explosions
cromàtiques pròpies d'un quadre de
Kandinski. I així, després d'alguns
dies d'observació molt atenta, dia i
nit (sí, dia i nit, ara ho entendreu),
hem descobert que tenen, com a
hipòtesi provisional de treball,
quatre usos completament diferents.
Un d'ells és que pels matins, fins
que es fa tardet i cau el sol, són
utilitzats per la gent per refregar-se
els peus, plens de sorra després de
sortir de la platja, de manera que no
s'embrute, el calçat, principalment
les xancles i, de retruc, l'estoreta del
cotxe. Un segon ús que hi hem vist
és com pares i xiquets menudets,
pensant-se que és gespa "artificial",
l'usen perquè aquests últims juguen
al seu damunt com si fossen al jardí
de casa (bé, qui en tinga). El tercer
és de caràcter, diríem, estètic, i és
que ja hem vist més de tres
senyors/senyores refregant els
talons dels peus sobre la gespa
artificial per rebaixar durícies i
pellots que fan tan lleig,
especialmente en los meses de
verano. Una manera d'estalviar-se
la pedra pómez mentre estiueges en
un bonic poblet de la costa

llevantina...  Finalment el tercer ús
que hi hem descobert, que si ho
mirem bé pot entrebancar una mica
amb els tres anteriors, almenys així
ho creiem nosaltres, és que pot ser
molt ben aprofitat pels anomenats
animals de companyia, que hi veuen
un roglet d'herba on deixar caure
miccions i deposicions
agradablement sense la nosa de
capissots que podrien tindre enmig
del camp. I de moment tot això,  a
l'espera que els ufòlegs del Milenio
ens tanquen la boca definitivament.

Ací qui paga?
Quin catxull s'ha muntat amb això

de les factures que han anat sortint
pels calaixos de l'Ajuntament  i que,
segons han denunciat els
socialistes, no estaven
comptabilitzades. I és que sortir als
mitjans per dir que el nostre
Ajuntament per culpa de l'equip
anterior del govern del PP, que tenia
la mà foradada,  no paga les
factures i que el síndic et toque el
crostó per no fer la teua faena,

suposem que a ningú li deu fer
gràcia. I és que clar, que llegir el
titular que "Benicarló és el municipi
castellonenc que més factures que
no estaven incloses dins del
pressupost no ha abonat, amb 1,18
milions d'euros", segurament no deu
fer molta gràcia. Clar, ni a l'actual
equip de govern, per allò que les ha
de pagar i es troben que no hi ha ni
un duro en moltes de les partides
que les contemplaven per a pagar-
les, ni als que manaven
anteriorment, perquè els cau la cara
de vergonya. Sobretot a Mañá,
aterrat al PP com a nou cap de
l'oposició i que no tenia res a veure
amb l'assumpte, tot i que
acompanyat pel Salao, que en roda
de premsa va escenificar un "pilotes
fora" (enteneu-ho bé, parlem
sempre en termes de responsabilitat
política...) ben curiós. Curiós,
almenys des del nostre punt de
vista, al voler donar a entendre que
com no sabia que les havia de
pagar, no les va incloure al
pressupost.

Fent camí
Va, canviem una mica d'escenari

i ens n'anem al Cap i Casal, on unes
declaracions del nou, flamant i
alhora crepuscular alcalde, Joan
Ribó, han descol·locat a la secta
pepera, ara a l'oposició, guayant-los
en el seu terreny. I és que segons
declara a diversos mitjans, "Els
diumenges no són per comprar, són
per anar a la platja, a actes culturals
i a missa." I és que aquestes

text LA COLLA DE TAFANERS

Som alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló,
i cursem les nostres classes en l'aulari de Benicarló.
Gràcies als acords subscrits en el seu dia per
l'Ajuntament de Benicarló i l'EOI Castelló, tenim
l'oportunitat de rebre formació reglada en una matèria tan
important com l'aprenentatge de llengües estrangeres.
Tot i així, pel fet de ser alumnes de l'aulari patim una sèrie
de mancances. Per aquests motius, demanem solució a la
Conselleria d'Educació i Cultura.

- Les aules destinades a l'aprenentatge d'idiomes a
Benicarló formen part de l'IES Joan Coromines. Disposen de
projector, però no tenen les millors condicions d'acústica, ni
mitjans suficients per poder desenvolupar amb les millors
garanties els apartats de comprensió oral. Fins i tot el mateix
professorat ha d'acudir amb mitjans propis, com ordinadors
portàtils, per poder complir amb el programa de cada curs.

- La nostra condició d'alumnes de l'aulari ens fa sentir
integrants 'de segona' de l'EOI Castelló, pel que fa a la
resolució de tràmits. Processos com la matriculació, la petició
de documents de certificats o revisions d'exàmens s'han de
fer obligatòriament i de manera presencial a la seu central de
Castelló, situada a 70 kilòmetres de distància, amb els
greuges que això suposa. La bona voluntat posada pel
personal de l'Ajuntament de Benicarló, que cada any emprén

periodes específics de matriculació, no és suficient per poder
resoldre tots els tràmits. És per això que sol·licitem la posada
en marxa de tramitacions a distància, gràcies a les noves
tecnologies, i l'habilitació de determinades jornades on el
personal de l'EOI Castelló puga desplaçar-se a l'aulari per
resoldre tramitacions. Només cal posar un exemple: per poder
obtindre el document que acredite la certificació cal acudir a
Castelló dues vegades (emplenar la sol·licitud i posteriorment
recollir-la) amb la dificultat afegida que no es permet fer-ho els
dies de matriculació.

- Per altra banda, en els últims anys ens hem trobat amb
determinats problemes referents al professorat. Sense a
entrar a valorar la seua capacitat, ens sembla molt megatiu
que, fins ara, les baixes dels professors tarden fins a dues
setmanes en cobrir-se. Una situació que provoca
considerables endarreriments, i fins i tot obliga a part de
l'alumnat afectat a deixar les classes abans de l'acabament
del curs.

- Finalment, voldríem que es prengués la consideració
d'ampliar el nombre de nivells dels principals idiomes en els
aularis. I fins i tot valorar la represa del projecte d'EOI pròpia
per la zona nord de la província, fet que donaria un pas
endavant en la presència de llengües a estudiar, una major
estabilitat en el professorat i una millora en les condicions
d'aprenentatge.

Esperant la presa en consideració d'aquests punts, alguns
alumnes ens sumem a aquesta petició.

RECOLLIDA DE SIGNATURES A L’EOI

text ALUMNES EOI

El tram de l'avinguda del Marqués de Benicarló que va
des de l'avinguda del Papa Luna fins al carrer de la
Companyia del Port es tallarà durant la vesprada a partir
de demà i fins al 31 d'agost. Si el resultat és positiu,
l'equip de govern es planteja ampliar el tall fins al carrer
de Méndez Núñez de cara a l'any que ve.

Durant el mes d’agost, el tram que transcorre pel Passeig
Marítim (des de l'avinguda del Papa Luna) fins a connectar
amb l'avinguda del Marqués de Benicarló i fins al carrer de la
Companyia del Port estarà tancat a la circulació viària durant
el dia, entre les 20.00 i les 0.00 hores, amb certa flexibilitat
horària en funció de les necessitats. L'objectiu d'aquesta
mesura és solucionar la problemàtica d'acumulació de trànsit
rodat i revitalitzar tota la zona de la platja del Morrongo.

Així ho confirmat el regidor de Policia Local, Ximo Bueno,
que ha confirmat que «no permetrem la instal·lació de taules i
cadires al mig de l'avinguda. El carrer serà un espai només
per a vianants». La decisió forma part d'una aposta de l'equip
de govern per obrir Benicarló a la mar i, en cas que
l'experiència d'aquest estiu resulte positiva, es plantejaria de
cara a l'any que ve tancar al trànsit tota l'avinguda del
Marqués de Benicarló, fins al carrer de Méndez Núñez. «El
d'enguany -ha dit el regidor- serà un pla experimental. A partir

del setembre, tindrem tot un any per a acabar d'estudiar-ho i
recollir tots els suggeriments de la ciutadania i, si pensem que
és possible, apostarem per aquesta solució com una opció per
revitalitzar la ciutat».

Bueno també ha explicat que l'Ajuntament estudiarà la
manera d'arribar a un acord amb els propietaris del conegut
com a solar d'Orero per poder utilitzar-lo com a pàrquing,
donada la manca de llocs d'aparcament que té Benicarló en
aquests moments. «No podem pagar un lloguer -ha
assenyalat el regidor- però sí que podem buscar altres
solucions més imaginatives».

Un tram de l'avinguda del Marqués de Benicarló 
es tallarà a la circulació durant el mes d'agost
text REDACCI 



Carxofa: als més de 120 amics que te ja la nova pàgina de facebook de La Veu de Benicarló en menys
de dues setmanes. Des que l'amo Facebook, perquè sembla que algú va denunciar que no acomplien
estrictament el perfil inicial (com un fotimer que hi són així però no els han denunciat), ens va tancar
l'anterior perfil, ara, amb tot apanyadet, ens hem recuperat de seguida. Gràcies a tots!

Panissola: per a tots els qui es creen perfils falsos al facebook. Tot i que cal ser molt bobo per intentar
enganyar al personal a estes altures de la peli, servisca aquesta panissola per ficar el dit a la nafra
d'aquesta constant al face... sense que l'amo facebook diga res. Doble vara de mesurar?

M I S C E L · L À N I A

La prèvia de les festes

Bé, ja tenim ací a tocar, a només un parell de
setmanes, les nostres fetes patronals.  La Comissió de
Festes ja ha fet un xicotet avançament del que enguany
ens trobarem i sembla que la cosa anirà per retrobar una
mica aquelles arrels d’actes que atrauen molta gent...
amb bous i orquestres.

Així, Efecto Passillo, grup canari de música diversa, serà
un dels grups musicals que, suposadament, ha fer aquesta
funció, tot i que cal destacar, com no, el concert del grup
d'aquestes terres, Pepet i Marieta, com diuen ells format per
catalans del sud i valencians del nord, que s'ha aconseguit
vinga a Benicarló i que serà, sens dubte, l'homenatge al
recentment desaparegut, el benicarlando Paco Albiol,
trompetista del grup. Després tindrem un xicotet reguitzell

d’orquestres diverses que intentaran que les nits
benicarlandes siguen una mica més musicals.

Un altre dels fets destacables d'aquestes festes seran
igualment els cinc dies, sí cinc, de bous al carrer, amb un
tancament infantil i un altre amb bous cerrils. Certament als
que els hi agraden els bous tenen les festes més que ben
apanyades, només anant a  aquests actes. De tota manera,
el tancament de bous, diríem per a públic infantil,
segurament portarà comentaris més que enconats. 

Destacar que, per fi, sembla que vol arribar una mica el
seny pel que fa al control del consum de begudes
espirituoses a la via pública, atés quei la cosa, diuen els
representants policials, estarà molt més controlada.  Per
això, pel que fa als famosos botellons que s'organitzaven
cada nit pel voltant del recinte de les penyes o dels
pavellons, la policia diu que "es farà un esforç superior" per
controlar-los i intentar evitar-los.  De la mateixa manera,
diuen també, es limitarà l'accés als menors al recinte de les
penyes de manera que els menors de 14 anys no hi podran
entrar, i els que tenen entre 14 i 16 anys només ho faran si
són d'alguna penya i tenen l'autorització d'un tutor. Veure’m
qui i com es contralrà l’accés al recinte de les penyes.

En fi, boniques paraules, que desitgem es complisquen,
però que, desgraciadament,vista l'experiència d'altres anys,
han acabat caient pel seu propi pes.  Esperem que l'estrena
del nou equip de govern, amb l'alcaldessa Miralles i el
regidor de policia Bueno al capdavant, servisca de punt
d'inflexió per aturar el desgavell alcohòlic que proliferava
durant les festes. I és que el civisme es feina de tots.
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OPINIÓ

Círcols de platja
Com ja vam informar o comentar

o manipular o fer veure que estem
ben informats... la setmana
passada, a l'espera de la
contestació d'Iker Jiménez pel que
fa als famosos cercles de coloraines
del Morrongo, els tafaners hem
engegat la nostra investigació
particular per tal d'esbrinar a què
obeeixen aquelles explosions
cromàtiques pròpies d'un quadre de
Kandinski. I així, després d'alguns
dies d'observació molt atenta, dia i
nit (sí, dia i nit, ara ho entendreu),
hem descobert que tenen, com a
hipòtesi provisional de treball,
quatre usos completament diferents.
Un d'ells és que pels matins, fins
que es fa tardet i cau el sol, són
utilitzats per la gent per refregar-se
els peus, plens de sorra després de
sortir de la platja, de manera que no
s'embrute, el calçat, principalment
les xancles i, de retruc, l'estoreta del
cotxe. Un segon ús que hi hem vist
és com pares i xiquets menudets,
pensant-se que és gespa "artificial",
l'usen perquè aquests últims juguen
al seu damunt com si fossen al jardí
de casa (bé, qui en tinga). El tercer
és de caràcter, diríem, estètic, i és
que ja hem vist més de tres
senyors/senyores refregant els
talons dels peus sobre la gespa
artificial per rebaixar durícies i
pellots que fan tan lleig,
especialmente en los meses de
verano. Una manera d'estalviar-se
la pedra pómez mentre estiueges en
un bonic poblet de la costa

llevantina...  Finalment el tercer ús
que hi hem descobert, que si ho
mirem bé pot entrebancar una mica
amb els tres anteriors, almenys així
ho creiem nosaltres, és que pot ser
molt ben aprofitat pels anomenats
animals de companyia, que hi veuen
un roglet d'herba on deixar caure
miccions i deposicions
agradablement sense la nosa de
capissots que podrien tindre enmig
del camp. I de moment tot això,  a
l'espera que els ufòlegs del Milenio
ens tanquen la boca definitivament.

Ací qui paga?
Quin catxull s'ha muntat amb això

de les factures que han anat sortint
pels calaixos de l'Ajuntament  i que,
segons han denunciat els
socialistes, no estaven
comptabilitzades. I és que sortir als
mitjans per dir que el nostre
Ajuntament per culpa de l'equip
anterior del govern del PP, que tenia
la mà foradada,  no paga les
factures i que el síndic et toque el
crostó per no fer la teua faena,

suposem que a ningú li deu fer
gràcia. I és que clar, que llegir el
titular que "Benicarló és el municipi
castellonenc que més factures que
no estaven incloses dins del
pressupost no ha abonat, amb 1,18
milions d'euros", segurament no deu
fer molta gràcia. Clar, ni a l'actual
equip de govern, per allò que les ha
de pagar i es troben que no hi ha ni
un duro en moltes de les partides
que les contemplaven per a pagar-
les, ni als que manaven
anteriorment, perquè els cau la cara
de vergonya. Sobretot a Mañá,
aterrat al PP com a nou cap de
l'oposició i que no tenia res a veure
amb l'assumpte, tot i que
acompanyat pel Salao, que en roda
de premsa va escenificar un "pilotes
fora" (enteneu-ho bé, parlem
sempre en termes de responsabilitat
política...) ben curiós. Curiós,
almenys des del nostre punt de
vista, al voler donar a entendre que
com no sabia que les havia de
pagar, no les va incloure al
pressupost.

Fent camí
Va, canviem una mica d'escenari

i ens n'anem al Cap i Casal, on unes
declaracions del nou, flamant i
alhora crepuscular alcalde, Joan
Ribó, han descol·locat a la secta
pepera, ara a l'oposició, guayant-los
en el seu terreny. I és que segons
declara a diversos mitjans, "Els
diumenges no són per comprar, són
per anar a la platja, a actes culturals
i a missa." I és que aquestes

text LA COLLA DE TAFANERS

Som alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló,
i cursem les nostres classes en l'aulari de Benicarló.
Gràcies als acords subscrits en el seu dia per
l'Ajuntament de Benicarló i l'EOI Castelló, tenim
l'oportunitat de rebre formació reglada en una matèria tan
important com l'aprenentatge de llengües estrangeres.
Tot i així, pel fet de ser alumnes de l'aulari patim una sèrie
de mancances. Per aquests motius, demanem solució a la
Conselleria d'Educació i Cultura.

- Les aules destinades a l'aprenentatge d'idiomes a
Benicarló formen part de l'IES Joan Coromines. Disposen de
projector, però no tenen les millors condicions d'acústica, ni
mitjans suficients per poder desenvolupar amb les millors
garanties els apartats de comprensió oral. Fins i tot el mateix
professorat ha d'acudir amb mitjans propis, com ordinadors
portàtils, per poder complir amb el programa de cada curs.

- La nostra condició d'alumnes de l'aulari ens fa sentir
integrants 'de segona' de l'EOI Castelló, pel que fa a la
resolució de tràmits. Processos com la matriculació, la petició
de documents de certificats o revisions d'exàmens s'han de
fer obligatòriament i de manera presencial a la seu central de
Castelló, situada a 70 kilòmetres de distància, amb els
greuges que això suposa. La bona voluntat posada pel
personal de l'Ajuntament de Benicarló, que cada any emprén

periodes específics de matriculació, no és suficient per poder
resoldre tots els tràmits. És per això que sol·licitem la posada
en marxa de tramitacions a distància, gràcies a les noves
tecnologies, i l'habilitació de determinades jornades on el
personal de l'EOI Castelló puga desplaçar-se a l'aulari per
resoldre tramitacions. Només cal posar un exemple: per poder
obtindre el document que acredite la certificació cal acudir a
Castelló dues vegades (emplenar la sol·licitud i posteriorment
recollir-la) amb la dificultat afegida que no es permet fer-ho els
dies de matriculació.

- Per altra banda, en els últims anys ens hem trobat amb
determinats problemes referents al professorat. Sense a
entrar a valorar la seua capacitat, ens sembla molt megatiu
que, fins ara, les baixes dels professors tarden fins a dues
setmanes en cobrir-se. Una situació que provoca
considerables endarreriments, i fins i tot obliga a part de
l'alumnat afectat a deixar les classes abans de l'acabament
del curs.

- Finalment, voldríem que es prengués la consideració
d'ampliar el nombre de nivells dels principals idiomes en els
aularis. I fins i tot valorar la represa del projecte d'EOI pròpia
per la zona nord de la província, fet que donaria un pas
endavant en la presència de llengües a estudiar, una major
estabilitat en el professorat i una millora en les condicions
d'aprenentatge.

Esperant la presa en consideració d'aquests punts, alguns
alumnes ens sumem a aquesta petició.

RECOLLIDA DE SIGNATURES A L’EOI

text ALUMNES EOI

El tram de l'avinguda del Marqués de Benicarló que va
des de l'avinguda del Papa Luna fins al carrer de la
Companyia del Port es tallarà durant la vesprada a partir
de demà i fins al 31 d'agost. Si el resultat és positiu,
l'equip de govern es planteja ampliar el tall fins al carrer
de Méndez Núñez de cara a l'any que ve.

Durant el mes d’agost, el tram que transcorre pel Passeig
Marítim (des de l'avinguda del Papa Luna) fins a connectar
amb l'avinguda del Marqués de Benicarló i fins al carrer de la
Companyia del Port estarà tancat a la circulació viària durant
el dia, entre les 20.00 i les 0.00 hores, amb certa flexibilitat
horària en funció de les necessitats. L'objectiu d'aquesta
mesura és solucionar la problemàtica d'acumulació de trànsit
rodat i revitalitzar tota la zona de la platja del Morrongo.

Així ho confirmat el regidor de Policia Local, Ximo Bueno,
que ha confirmat que «no permetrem la instal·lació de taules i
cadires al mig de l'avinguda. El carrer serà un espai només
per a vianants». La decisió forma part d'una aposta de l'equip
de govern per obrir Benicarló a la mar i, en cas que
l'experiència d'aquest estiu resulte positiva, es plantejaria de
cara a l'any que ve tancar al trànsit tota l'avinguda del
Marqués de Benicarló, fins al carrer de Méndez Núñez. «El
d'enguany -ha dit el regidor- serà un pla experimental. A partir

del setembre, tindrem tot un any per a acabar d'estudiar-ho i
recollir tots els suggeriments de la ciutadania i, si pensem que
és possible, apostarem per aquesta solució com una opció per
revitalitzar la ciutat».

Bueno també ha explicat que l'Ajuntament estudiarà la
manera d'arribar a un acord amb els propietaris del conegut
com a solar d'Orero per poder utilitzar-lo com a pàrquing,
donada la manca de llocs d'aparcament que té Benicarló en
aquests moments. «No podem pagar un lloguer -ha
assenyalat el regidor- però sí que podem buscar altres
solucions més imaginatives».

Un tram de l'avinguda del Marqués de Benicarló 
es tallarà a la circulació durant el mes d'agost
text REDACCI 



assenyades paraules, on per a
sorpresa de molts inclou una
tradició cristiana com anar a missa,
desmunten l'argumentari de la dreta
que advocava per uns horaris
comercials de 24 hores si era
menester. I és que, a més,
assegura que en "la cultura
mediterrània" no cap anar a
comprar els diumenges. Sí, senyor,
una persona amb dos dits de front
que té molt clar que s'ha de
compatibilitzar la faena amb
l'esbargiment. Veurem el que tarden
els de les grans superfícies en tirar-
se-li a la jugular. I és que, és clar,
els interessos d'aquestes grans
superfícies, que no veuen persones
sinó consumidors, no hi
incompatibilitat i tant se'ls en fot el
que ha estat i encara és el teixit
comercial local. Aquesta gent nova,
a poc a poc, va fent camí. I sembla
que un camí raonable. Qui va dir
que no es podien canviar les
coses?

Eventos consuetudinarios que
acontecen en la rua 

Ja hem destacat moltes vegades
l'ampli ventall de recursos, fins i tot
literaris, de la nostra policia local.
Ara, fins i tot, podrien sortir al
programa Veterinaris, en la versió
del Principat, per allò que està més
prop, i si molt ens apureu, a la
versió gringa, molt més sofisticada i
sensacionalista. I és que, llegiu el
que ve a continuació extret d'un
dels seus informes i ho veureu clar:
"02 00:36 Se realizan gestiones
para el traslado y atención a un gato
atropellado en la zona del puerto
deportivo". La veritat és que no els
havíem vist en aquesta mena de
tràfecs i és un assumpte que caldria
sotmetre al tribunal de la
competència (o de els
competències) com a mínim. Mireu
el que seria este altre cas d'enretirar
una rabosa morta que hi ha al camí
vell de Càlig passada la sèquia de
Tamanya? Entraran en conflicte les
obligacions de la brigada municipal i
les de la policia? I si mentre

arrepleguen l'animal apareix per
damunt la Tossa el perfil observant
de la llei dels policies calijons? I una
altra cosa, gats morts sí, d'acord,
però i rates o eriçons i fardatxos (ja
molt poques per desgràcia dins del
nostre terme)? I gots de plàstic o
botelles de vidre, s'encarregarà la
policia de dur-los al punt de
reciclatge més pròxim? Senyors,
ací cal posar ordre, calen unes
ordenances que aclarisquen i
delimiten les responsabilitats en
aquest camp. Sobretot de cara a les
festes. 

Me llaman el desaparecido
Amb l'anotació anterior tanquem

la secció de política i ara ens
endinsem en altre temes. Per
exemple, el que ha estat tan
comentat d'ençà que la setmana
passada va tindre lloc la trobada de
gegants per commemorar els 25
anys de la Colla de gegants i nanos
de la ciutat. Es veu que en un
moment de l'acte de divendres es
va cridar a l'escenari a persones
que, d'alguna manera, han estat
estretament vinculades a la història
de l'associació. Així, van recollir
obsequis al·lusius a l'efemèride la
família d'Angel Rodríguez de Mier,
autor del relat que narrava l'origen
de Tolo i Mar (per cert, qui devia
triar el nom de Tolo, tan apartat de la
nostra llengua com de la tendència
valenciana en la creació
d'hipocorístics?); Anna, la dona, i
Pau, el fill, de Paco Albiol, autor
recentment traspassat de la música
del ball; un representant de la Caixa
Rural que patrocina l'agrupació i...
Ací ve la cosa: quan van reclamar la
presència del regidor de Cultura en
representació de l'Ajuntament, allí hi
havia ningú. Ningú? No, allà al final
es veu una cosa que mou, un cos
que avança i va desplaçant
amablement però amb decisió el
públic, una mà que s'alça... És
Josep Barberà? És clar que no, és
Ximo Bueno, el responsable de la
Policia Local que igual tapa un forat
que un descosit. Sort d'ell, que hi
assistia com a públic i va poder
recollir el detall en nom de

l'Ajuntament. Una altra. En
descàrrec del regidor republicà cal
remarcar que pocs dies després sí
que va fer acte de presència al
concert ajornat de música de banda
ofert per la Banda de música Santa
Cecília.

La farola de la Parreta
I per acabar. Com va la restitució

de l'edifici de la Farola, l'antic far de
la Parreta, un cop passades les
eleccions? A primera vista pareix
que l'exterior està acabat,
emblanquinat i tot, i ja podem veure
les dimensions del que, segons s'ha
dit, haurà de ser el museu local de
la mar. Mmm... doncs el veiem
xicotet. Home, si volem un nyap
com el museu etnogràfic, que ho
amuntega tot amb un rigor
museogràfic propi d'una barraca de
falles, o un espai que ben prompte
es demostrarà insuficient i no
permetrà ni ampliar la col·lecció ni
dur a terme activitats
complementàries de formació, per
exemple, a xiquets, doncs, si ho
volem així, ja està bé. Hi estem
acostumats. I què més podríem
voler? Se'ns ocorre que el lloc i
l'edifici serien ideals per a una
autèntica parada d'informació i
turisme. Les dimensions són
perfectes i faria de cap de pont per
a la sempre pendent regeneració i
adequació de la zona de la Mar
Xica. A més, com que es troba al
final d'una zona de passeig i en una
de les entrades a la ciutat, podria
disposar d'informació sobre els
actes d'altres llocs de la comarca,
finalitat per a la qual es podria
arribar a convenis amb els
departaments corresponents
d'altres ajuntaments. L'espai que
l'envolta permetria la celebració
d'activitats i fins i tot de concerts de
xicotet format... Fins i tot s'alegraria
el poc comerç de la zona. Pot ser
populista i rendible (això ho dubtem
més) anunciar que es recuperarà el
far abduït aquell dia de sant Gregori
de fa molts anys, bé, però cal
pensar amb ambició i de cara al
futur. Però no serà així, una altra
llàstima.

ve de la p gina anterior
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Les activitats d'estiu del programa socioeducatiu
Generacció han tingut una assistència mitjana de 30 joves
cada dia, que han pogut disfrutar dels diferents tallers
organitzats (teatre, cuina, cine o jocs de platja). Per tancar
la programació, s'ha organitzat una excursió al parc
aquàtic Aquarama el proper 12 d'agost.

El programa de la Regidoria de Benestar Social per a
adolescents, Generacció, està a punt de tancar les activitats
d'estiu amb un balanç molt positiu. Una mitjana de 30 joves
han passat diàriament per les instal·lacions de Generacció per
participar en alguna de les activitats programades en horari de
vesprada, de 17.30 a 19.30 hores: jocs teatrals, gimcanes,
tallers de manualitats, cinefòrums, elaboració de gelats, etc. A
banda de l'assistència, la importància de les activitats està en
el fet que representen una oferta lliure i voluntària d'oci
saludable, una eina molt valuosa per al creixement emocional
dels adolescents. De fet, Generacció no només proposa
tallers i activitats, sinó que proporciona un espai d'interrelació
i debat entre iguals i adults, on aprenen, reflexionen, busquen
i expressen. D'alguna manera, els ajuda a entendre el món
que els envolta.

La programació d'estiu, que va començar el passat 29 de
juny, finalitzarà el proper 12 d'agost amb una excursió al parc
aquàtic Aquarama (Benicàssim), a la qual es podran inscriure
tots els joves interessats abans del 5 d'agost. Per a formalitzar
les inscripcions i conèixer els detalls de la sortida, s'hauran
d'adreçar al local de Generacció (c. del Crist de la Mar, 47
baixos).

Un treball de tot l'any
Al llarg de l'any, Generacció ofereix una programació

continuada dividida per trimestres i amb activitats diferents
que van des de cursos sobre intel·ligència emocional, classes
de suport escolar, tallers de guitarra, conversa en anglés, cine,
educació en valors, sexualitat, etc. Des del passat mes de
gener, han estat 198 els joves d'entre 12 i 17 anys que s'han
inscrit a les activitats de Generacció.

Generacció tanca l'estiu amb una assistència mitjana de 30 joves al dia

text REDACCI 
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Un poc del que diàriament fem resulta ser
manifestament millorable donat que ens envolta una crua
realitat que evidencia necessitats urgents
que afecten molts dels nostres conveïns i que com a
persones de bé, que ens considerem i som, no ens poden
deixar indiferents i molt menys que mirem cap a un altre
costat com si els seus problemes no ens incumbiren.

Són, en moltes ocasions, necessitats bàsiques
que afecten camps vitals com són l'alimentació i l'assistència
que, si de debò desitgem canviar positivament la societat per
a aconseguir un vertader i autèntic món millor, no podem
deixar d'implicar-nos aportant encara que solament siga una
petita contribució, a manera d'un gra d'arena, atès que de la
suma de moltes voluntats es poden aconseguir grans fites.

Resulta primordial que tots, i particularment els més
vulnerables per la seua edat, precarietat de mitjans i falta de
recursos, gaudim dels mateixos nivells d'oportunitat en camps
vitals com són l'alimentació, l'educació i l'atenció sanitària. I no
pensem que aquestes manques solament es produeixen a
quilòmetres i quilòmetres del nostre entorn, perquè també ací
són moltes les famílies que tenen manques i necessitats a les
quals diàriament atenen diferents organitzacions benefactores
que se senten desbordades.

El nostre projecte cooperatiu compleix enguany els seus 50
primers anys de vida, i resulta obligat agrair tota la
col·laboració, comprensió i ajuda rebuda pels nostres socis i
clients, atès que gràcies a la seua immillorable companyia
hem pogut arribar molt lluny esquivant reeixidament les moltes
dificultats oposades en el camí.

El nostre compromís no és un altre que el de seguir
treballant en favor de les persones, allí on accionem i cada dia
ens esforcem per servir a molta més gent.

Projecte cooperatiu de la Caixa Benicarló

text CAIXA BENICARL 

Llijo amb molt d'interés la notícia de portada. A l'ajuntament
hi ha calaixos i calaixos plens de factures pendents de pagar.
Factures que l'anterior equip de govern havia amagat perquè
segurament no l'interessava que ningú se n'assabentés en
què es gastaven els diners de tots els benicarlandos. Milers i
milers d'euros escatimats al control comptable i a la
transparència. Com és possible tot això? El primer que em va
vindre al pensament va ser que en què s'hauran gastar els
diners aquesta gent per a amagar les factures als calaixos.
Vaig pensar que potser serien factures de sopars, dinars,
viatges, cases d'alcavoteria, regals i partides al bingo. Què vol
que pense, senyora Garcia? Quan un amaga coses als
calaixos és perquè vol que tot plegat passe desapercebut
sense que ningú se n'assabente del contingut de les mateixes.
Perquè clar, allò que no penses mai és que l'ajuntament ha
hagut de fer front a tot un seguit de despeses pròpies del
funcionament normal d'un ajuntament i que s'han d'anar
acoblant al pressupost dins de les diferents partides del
mateix. Així que ara tenim un equip de govern que entra a
l'ajuntament i no en té ni cinc per a fer front a les diferents
despeses ordinàries que té el nostre consistori. Els anteriors
governants han deixat la caixa eixuta i, segons paraules del
nou regidor d'hisenda, hauran de posar-li molta imaginació per
tal de poder arribar a finals d'any. A més a més, resulta que
també s'han trobat més d'un milió d'euros de pagaments
pendents. O siga, la fallida més gran que mai s'ha vist. I ara
què passarà? Un ajuntament, segons els nous governants,
endeutat fins a les celles i sense capacitat de maniobra. 

Però vet ací que el Pp convoca una roda de premsa i tira
per terra tot allò que diuen els nous governants. Amb papers.
I me pregunto que per què he de fer més cas a uns que als
altres. També me pregunto per què no van preguntar abans de
tirar  lo carro pel pedregal. Clar, els titulars explosius venen
més i tenen més ressò. Sap què, senyora garcia? que ja s'ho
faran. Els números són els números i ara ens haurem de fixar
si arriben o no a final d'agost, que sembla que la cosa està tan
malament que haurem de tancar l'ajuntament.

Veig que l'aparcament "de les monges" obrirà al setembre.
Ja vorem si serà veritat, perquè allò deu estar del tot
inservible. Per què de les monges? També és d'elles? El més
segur és que el facen servir per a les seues reunions de pares
o els actes que organitzaran al saló d'actes que s'han

construït a costelles de tots. Ara només faltaria que els
donaren la explotació del negoci. Han de fer caixa, pobretes,
que s'han gastat molts de quartos en la reforma que estan
fent.

Ja han començat les reunions per tal de vore com
s'organitzen els tres pobles afectats pel desviament de la
general. Eixe famós bulevard del que parla tothom però ningú
no concrea res.  L´'unic que hi ha cert és que la inversió serà
de les que fan època. I dic això perquè moltes èpoques
hauran de passar per a vore en què queda tot plegat.

Ja tinc ganes d'arribar al final, que la calor li està pegant fort
i el meu cervell acusa aquestes circumstàncies climàtiques. Ja
no sé què dic i puc ser víctima d'algú que tinga la ploma més
afilada que jo i tinga tan poca feina com jo però més ganes de
treballar que jo.

Un any més, la màxima preocupació de les nostres
autoritat és controlar eixa costum que tenen els joves de
consumir begudes alcohòliques sense control a la via pública.
A vore si és veritat. Els lamentables espectacles que es veuen
tots els matins al llarg de la setmana de festes no són gens
gratificant, i espero que aquest any els controls siguen més
estrictes. Almenys que ho siguen més que la setmana de les
falles, on se suposa que hi ha una ordenança sobre els horaris
de tirar coets, però tothom se la passa pel forro.

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

text EL LECTOR

NOTA DE L’AJUNTAMENT:

En l'última edició de la Veu (nº993) hem pogut llegir
alguns comentaris que valdria la pena aclarir per tal
d'evitar que els rumors i el desconeixement
esdevinguen veritats pel simple fet d'estar escrits.

Per una banda, sobre el comentari que critica al
regidor de Cultura per no agrair a l'anterior regidora de
Cultura la programació de la Nit en Vetla, hem d'aclarir
que en la roda de premsa de balanç de la Nit en Vetla,
l'actual regidor de Cultura, Josep Barberà, va nomenar
expressament l'anterior regidora, Nieves Eugenio, i li
va agrair el treball fet. Si fóra necessari podríem
passar-los l'àudio de la compareixença.

Si escolteu l'àudio d'aquest enllaç del web
municipal, ho podreu escoltar perfectament:

http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-
shostd.php3?i_pdo=17091&g_idioma=v

D'altra banda, sobre el concert d'orgue a l'església,
simplement apuntar que ni la Regidoria de Cultura ni
l'església, organitzadors del concert, van tindre res a
vore amb els canvis del programa oficial del concert.

Simplement enviem aquest comentari per intentar
que, en properes ocasions, els comentaris es
contrasten abans de publicar-se.

Gràcies per la vostra atenció.

La Conselleria d'Educació ha autoritzat la
modificació de l'horari lectiu per a les escoles de
Benicarló, que a partir del curs escolar 2015-2016
serà de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 hores. Sobre
la jornada continua que havien demanat dos
centres, almenys aquest curs, no podrà entrar en
vigor.

A partir de l'1 d'octubre, els centres educatius de
Benicarló d'educació infantil i primària, inclòs el
col·legi de la Consolació, acabaran mitja hora abans
les classes. La Conselleria d'Educació ha autoritzat la
modificació de l'horari, que serà de 9 a 12.30 hores i
de 15.00 a 16.30 hores. Amb aquest canvi, els
centres intenten adaptar-se millor a les necessitats
dels alumnes, atès que s'ha constatat que el rendiment escolar
és més alt als matins i que tres hores de descans a migdia són
excessives per als xiquets i xiquetes.

De moment, la petició que havien fet el CEIP Marqués de
Benicarló i el CEIP Ángel Esteban de fer jornada contínua
s'haurà d'esperar fins que la Conselleria d'Educació estudie
aquesta possibilitat.

Les escoles de Benicarló acabaran les classes a les 16.30 hores

text REDACCI 
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Hem rebut una nota de premsa de la policia de
Benicarló amb aquestes fotografies. Sembla que els
bombers van assegurar la cornisa d’un emblemàtic edifici
del carrer Major. Sobren les paraules.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI: SENSE PARAULES

text REDACCI  fotos GP POLICIA LOCAL BENICARL 

L’última activitat de la temporada 2014-2015 va ser la
que encetava una nova línia de xerrades, la dedicada als
Joves amb Futur. En aquesta primera ocasió va ser el jove
arquitecte benicarlando Víctor Escura Arenós el que ens
va presentar un novedós projecte: Complex marítim al
port esportiu de Benicarló.

Va resultar altament gratificant comprovar com la gent jove
té idees molt interessants per a un futur més profitós i adaptat
a l’entorn. Així, Victor ens va sorprendre amb un projecte
d’una hipotètica visió que milloraria extraordinàriament l’espai
i el paratge del voltant del port esportiu. La xerrada va estar
molt ben presentada en paraules, imatges i maqueta inclosa.

Cal dir que aquesta nova línia d’activitat té com a objectiu
el que els fills i filles dels socis o simpatitzants de la penya
puguen mostrar-nos les seues idees, els seus coneixements,
els seus projectes,... sobre tot allò que tenen a tocar i que serà
realitat a no tardar molt de temps.

En aquesta ocasió, la presentació del ponent va anar a
càrrec del seu pare, el prestigiós arquitecte, Carlos Escura
Brau. Enhorabona, Víctor i endavant cap al futur. 

VÍCTOR ESCURA: “JOVES AMB FUTUR”

text PENYA SETRILL
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Quina forma física es requereix per
a ser geganter? Especialment amb la
calor que fa a l’estiu.

És cert, es passa calor, però el que
s’ha de tenir, a més de força, és equilibri.
L’equilibri és realment important.

Quants quilos pot pesar per
exemple, el Gegant del Pi, que sembla
més gran que els altres?

El Gegant del Pi té unes mesures de
4 metres i mig, i quan l’alça el geganter
arriba als 5 metres, i pesa 85 kg. Per a
portar aquest gegants, sí, deus tenir
força. Però, per exemple, Tolo i Mar, que
tenen un pes de 45 o 50 quilos, són més
lleugers, però el pes no és el que
carregues, perquè al girar el pes es
reparteix. El que necessites és equilibri,
sobretot. Puig pesa 50 quilos, i Tossa 25
o 30 quilos, crec que aquest gegant sí el
podria portar qualsevol persona.

Penseu que teniu prou suport de
l’administració, o el món geganter tira
endavant, bàsicament, per la voluntat
de les colles?

Tira endavant gràcies a les colles.
Tenim suport de l’Ajuntament, que fa el
que pot. Què es podria fer més?
Segurament, i,  això és una opinió
personal, aquest últims anys el món
geganter ha estat molt poc valorat .Ara
ha entrat gent nova. Aquest any hem
tingut més presència de regidors.

I, fins ara, no hi havia presència de
regidors?

Alguns any sí que han aparegut, però
tan sols algun. Ahir dissabte, hi havia
més, 8 o 10. Veiem que han estat amb
nosaltres. Nosaltres, com a Colla,
podem traure als gegants, però, per a
sortir fora i participar d’altres trobades
necessitem suport econòmic. Sols llogar
una furgona per a traslladar-los té unes
despeses. Depèn d’on anem, si anem a
Ontinyent o Barcelona les despeses són
més elevades. Així, juguem també amb
això, fem distàncies més curtes per a
poder estalviar.

I quin pronòstic en feu de la
subvenció que rep la colla per part de
l’Ajuntament?

Pensem que es mantindrà. Tal i com
està l’Ajuntament i les últimes noticies

que estan sortint.. no creiem que
augmente. Si fora més elevada seria
genial perquè podríem ser capaços
d’aconseguir que una trobada com la
d’aquest cap de setmana pogués ser
viable més sovint, cada dos anys, en lloc
de cada cinc anys, com ha sigut fins ara.
Fa cinc anys van venir 19 Colles i aquest
any han participat 22 Colles. Des de
l’any 2000 que no venien tantes Colles,
aquest any hem batut el record.

Es podria aconseguir fer de
Benicarló una Ciutat Gegantera?

Crec que no. Ser Ciutat Gegantera
implica moltes obligacions. Deus tenir
un pressupost que et permeta efectuar
un viatge per Europa portant els gegants
amb l’Agrupació de  Geganters de
Catalunya, i participar en altres trobades
pagant-ho la pròpia colla...

Així, és tracta d’una qüestió
econòmica, no de infraestructura o
de preparació.

Clar. Les Ciutats Geganteres solen
tenir un cost al voltant de 100.000 o
200.000 euros.

Anuals? Perquè es deu de fer un
atrobada a l’any...

Sí, anuals. Les Trobades són molt
grans, hi participen al voltant de 100
colles. La Colla en qüestió organitza de

manera conjunta amb l’Agrupació la
Trobada. Per a poder ser Ciutat
Gegantera hauria de implicar-se també
la Policia Local i el mateix Ajuntament. I
evidentment nosaltres com a Colla som
poca gent per organitzar un acte tant
gran.

Al País Valencià com està el tema
de les associacions geganteres?

Està en un estat encara embrionari.
Hi ha reunions, i s’han fet trobades, però
li falte encara una mica de rodatge, però
cal donar una mica més de temps.

Quin resum faries del cap de
setmana?

Que estem molt contens per l’acollida
de la cercavila d’ahir dissabte, i per el
lliurament dels premis del concurs de
dibuix. I, especialment, destacar els dos
homenatges que van tenir lloc dissabte,
a Angel Rodríguez de Mier per la
llegenda dels gegant de Benicarló, Tolo i
Mar, i l’altre a Paco Albiol, compositor
del Ball dels Gegants. Un homenatge
que ja estava planificat des de feia
mesos, i que va assolir un alt nivell
d’emoció ateses les circumstàncies.
Estava ja programat perque era el 25
aniversari, però ens va sobtar tant la
seua pèrdua...  Va ser un moment amb
molta càrrega emotiva.

ve de la pàgina anterior
Exposició del guanyador
del XXXVII Certamen
de Pintura Ciutat de
Benicarló

GONZALO
ROMERO
NAVARRO

Aquest divendres dia 7
d'agost, a les 19h.,

s'inaugure en la segona
planta del Mucbe l'exposició

de les obres de Gonzalo
Romero Navarro, guanyador

del XXXVII Certamen de
Pintura Ciutat de Benicarló.
L'exposició es podrà visitar

fins al proper dia 13 de
setembre de 2015.
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LOCAL ESPORTS

El Club Triatló Basiliscus juntament amb l'Ajuntament
de Benicarló han organitzat l'I Aquatló Basiliscus
Benicarló, que se celebrarà el dia 23 d'agost de 2015, amb
eixida, arribada i boxes situats en la Platja La Caracola. Es
tracta d'una prova popular.

Aquesta prova serà multi-distància depenent de la
categoria del corredor o corredors en cas de relleus:

-Categoria absoluta i relleus absoluts: 2,5 km. córrer, 1000
metres nadar i 2,5 km. córrer (els relleus absoluts constaran
de 2 integrants, un realitzarà els dos sectors de córrer i un el
de natació).

-Categoria relleus familiars: 1 km. córrer, 500 metres nadar
i 1 km. córrer (els relleus familiars constaran de 2 integrants,
un realitzarà els dos sectors de córrer i un el de natació.
Requisit indispensable, que coincidisquen un dels dos
cognoms entre els 2 integrants).

-Escolars de 12 a 16 anys: 800 metres córrer, 400 metres
nadar i 800 metres córrer.

-Escolars de 9 a 11 anys: 500 metres córrer, 200 metres
nadar i 500 metres córrer.

-Escolars de 6 a 8 anys: 150 metres córrer, 100 metres
nadar i 150 metres córrer.

Els participants hauran d'arreplegar 30 minuts abans el
dorsal, la goma i el capell de natació facilitat per l'organització.

Una vegada entra l'últim participant de la categoria s'inicia la
següent, ordre de les eixides:

-09:30 Absoluts i Relleus
-10:20 Relleus Familiars
-10:50 Escolars de 12 a 16 anys
-11:15 Escolars de 9 a 11 anys
-11:30 Escolars de 6 a 8 anys.

El nombre de participants està limitat a 200 participants en
totes les categories: absoluts, relleus, relleus familiars i
escolars.

Medalla finisher per a tots els que finalitzen la competició,
trofeu per al primer de cada categoria, detall al corredor i
avituallament.

I Aquatló Basiliscus Benicarló a la Platja de La Caracola

text VICENT FERRER

Castelló va acollir aquest cap
de setmana el XCV Campionat
d'Espanya d'Atletisme en les
instal·lacions Gaetà Huguet, i en el
qual van participar quatre atletes
benicarlandos, destacant la
segona posició de Cristina
Ferrando en salt d'altura.

La competició de salt d'altura va
estar liderat per la incombustible
Ruth Beitia, a la qual va seguir la
benicarlanda Cristina Ferrando, que
va aconseguir passar el llistó
col·locat a 1,88 metres (setena millor
marca de tots els temps), la qual
cosa li va donar la medalla de plata,
a sols 12 centímetres dels dos metres, xifra màgica per a les
saltadores.

Per la seua banda Alexis Sastre, campió d'Espanya en la
categoria promeses, en la seua primer participació en un
absolut, va acabar onzè, després de passar el llistó situat a
2.08 metres.

Meritxell Benito, campiona d'Espanya categoria cadet la
passada temporada, va participar per marca, aconseguint un
meritori vuitè lloc, en saltar 3,76 metres.

Menys fortuna va tenir Carla Masip, la més joves de les
participants en la sempre difícil prova dels 800 metres,
marcant 2.11.09 en una semifinal, no podent disputar la final.

Cristina Ferrando subcampiona d'Espanya en salt d'altura

text VICENT FERRER

Òscar Nos vigila a la plaça de la
Constitució els gegants ja plantats,
després del dia gran d’ahir dissabte.
Les elevades figures descansen del
bullici d’ahir mirant la plaça des de
la solemnitat del cartró pedra. Molta
satisfacció senten a la Colla de
Gegants i Cabuts de Benicarló per
com s’han desenvolupat la Trobada
Gegantera organitzada per tal de
commemorar el 25 aniversari de les
figures de Tolo i Mar i les dels
cabuts, característiques imatges
que constitueixen la família
gegantera elaborada fa un quart de
segle a les instal·lacions del
denominat Taller d’Oficis Fallers, del
qual van sorgir les estimades
figures de cartró pedra confeccionades de manera
artesanal. La colla a càrrec de donar-los vida i de tenir-ne
cura han celebrat aquest cap de setmana un
esdeveniment únic. La satisfacció és palpable, tot i el
cansament.

Òscar, fes una valoració de la Trobada.
Estem molt contens. Hem comptat amb molta participació,

des dels gegants i el correfoc de Castelló, que portaven dracs
i víbries, a la colla d’Almassora que van participar amb una
reproducció de la Panderola i quatre nanos, fins Vinaròs,
Alcanar, Vila-real, Borriana, Ontinyent, els Gegants del Pi... ha
estat enormement participativa.

Els Gegants del Pi són emblemàtics.
Sí, la seua història data de l’any 1601, per tant tenen una

llarga trajectòria. Tot i que els que ens han visitat són una
rèplica, evidentment, es conserven els originals a la basílica
del Pi de Barcelona.

I quin significat té per a vosaltres, com a Colla
Gegantera, que la Trobada a Benicarló s’hagi vist
reforçada per la presència dels Gegants del Pi, que
arrosseguen tanta història?

És un plaer i un honor haver comptat amb una colla tant
important quan sabem que altres colles de la zona ho han
intentat i no ha pogut ser. Pe a nosaltres és un orgull que
hagin volgut acompanyar el 25 aniversari de Tolo i Mar i dels
12 cabuts .

Quina va ser la reacció que va obtenir la proposta de
cercavila d’ahir dissabte? Partíeu del carrer Manuel Alvar,
el recorregut va estar acompanyat per la gent?

Els carrers es veien plens. El recorregut va finalitzar a la
plaça Constitució, i durant el trajecte no hi havia espais buits,

especialment la gent es va concentrar a la cantonada entre
Crist de la Mar en Doctor Ferran i Puis XII. Les colles de fet es
van aturar perquè es van animar just en aquest punt. La Colla
d’Ontinyent va oferir el seu ball, molt lluït, i en general totes les
colles ho van notar. Els Gegants del Pi van xalar molt, no
paraven de ballar, els més menuts també ho van gaudir molt.
Ha estat una festa gran.

Quina és la recompensa?
L’alegria dels més menuts és impagable, i l’admiració que

els produeixen. Són figures molt grans per a ells, i els causen
admiració.

I per a les Colles que participen d’una Trobada? Venen
per germanor, per compartir la jornada?

Funcionem amb un sistema de intercanvi. Les Colles
participen de la nostra Trobada, i abans o després nosaltres
també anirem al seu poble per a participar-hi.

I això crea uns vincles de reciprocitat.
Exacte. És una manera de compensació, de intercanvi. És

la nostra manera de funcionar, a més entre totes les Colles
Geganteres existeix molta germanor que en moments
puntuals et pot servir de gran ajuda i fa que tingues més
ganes encara de formar part d’aquest món.

I, què representa actualment, la figura dels gegants?
Per a mi, personalment, representen les ganes de sortir al

carrer, les ganes de ballar i participar de la festivitat de carrer.
Hem permet també visitar altres pobles als quals tal vegada
no aniria si no fos per aquest motiu. Enguany anirem a Falset,
mai no he estat, però tinc ganes d’anar, tan sols, per
col·laborar amb la Colla Gegantera d’aquell poble. He
col·laborat també en moltes ocasions amb la Colla dels
Gegants del Pi, a Barcelona.

Òscar Nos: “La Trobada Gegantera ha estat una festa gran”

text AL˝CIA COSCOLLANO 

LACALAMANDA.COM
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cossos de seguretat i la Brigada d'Obres i Serveis. I ha
volgut destacar que «enguany, les Festes Patronals
continuaran en la mateixa línia dels últims anys i de cara a
l'any que ve s'aniran incorporant els canvis que enguany no
hem tingut temps de fer, però sense modificar el model de
festes».

BENICARLÓ TANCA EL RECINTE DE PENYES ALS
MENORS DE 14 ANYS

Els joves de la ciutat també ultimen els detalls per a
festes.  La Coordinadora de Penyes, que agrupa a les set
penyes de joves de la ciutat, ha emès un comunicat per a
anunciar els requisits necessaris per a accedir al recinte de
penyes. La Coordinadora de Penyes ha recordat que durant
les nits de festa, pel que fa als menors de 16 anys, només
ho podran fer aquells que siguen socis d'alguna de les set
Penyes. I que, a més, hauran de portar autoritzacions
d'accés amb el consentiment del seu tutor legal. L'objectiu
és complir amb la legislació vigent i evitar els possibles
problemes derivats de l'existència de menors d'edat en uns
locals on es serveix alcohol. En els pròxims dies la
coordinadora farà públic el lloc i la data on es podran
aconseguir aquestes autoritzacions i la documentació
necessària que s'ha d'aportar. També han informat que l'edat
mínima d'accés al Recinte de Penyes a les nits “no podrà ser
inferior als 14 anys”. Els majors de 16 anys però menors de
18, no hauran d'omplir cap tipus d'autorització.

DISPOSITIU DE SEGURETAT
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 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.
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, mascletades) seran els que més
presència d'efectius requeriran per a tasques de prevenció i
seguretat.

ve de la pàgina anterior

Els espectadors que es van donar cita, dimarts a la nit,
en la plaça de Sant Bartolomé, van poder gaudir de dues
hores de música dedicada al món del cinema, al mateix
temps que en un pantalla es podia visionar escenes de les
bandes sonores que interpretava la Banda de Música
"Ciutat de Benicarló", sota la direcció del mestre Pablo
Anglés Galindo. El muntatge d'àudio va ser a càrrec de
José Luís Guzmán.

L'encarregat d'anar presentant cadascuna de les obres i de
trencar la tensió inicial va ser Javi Fresquet, que ens va fer
riure, explicant el que anava sempre amb la complicitat dels
espectadors.

A més el concert va tenir la col·laboració d'artistes locals,
com la violinista Mari Carmen Sevilla, en el conegut tango del
film Mentiràs arresghadas; o les cançons interpretades per
Eva Menacho i Joshua Villanueva, en un magnífic duet amb
Dirty Dancing, o Evita, on Eva va cantar sola.

Al públic se li va fer curt el concert, però ja queda menys per
a la tradicional serenata a Sant Bartomeu, en el mateix
emplaçament la nit del diumenge 23 d'aquest mes, vesprada
del patró de la nostra ciutat.

I la banda?, bé, com sempre. Simplement sensacional.

Espectacular concert dedicat al món del cinema, que va ser seguit 
per centenars d'espectadors que ompliren la plaça de Sant Bartomeu

text i fotos VICENT FERRER
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La Comissió de Festes de Benicarló ha presentat un
avançament del programa de les Festes Patronals. Els
actes més tradicionals i populars comparteixen
protagonisme amb els concerts d'Efecto Pasillo, Pepet i
Marieta i amb la continuïtat de la Fonda de la Tapa.

Enguany, la Comissió ha volgut recuperar la tradició dels
concerts de música i ha optat per dos grups molt coneguts
pel públic més jove. D'una banda, el dia 29 tindrà lloc el
concert del grup Efecto Pasillo, un grup musical canari que
combina rock, funk i música llatina i que a Benicarló
presentarà el seu últim disc «Tiembla la Tierra». El preu de
l'entrada anticipada serà de 10 euros i 12 euros en taquilla.
D'altra banda, s'ha programat per al 23 d'agost l'actuació de
la coneguda formació Pepet i Marieta, que servirà per a retre
homenatge a un dels membres de la banda, el benicarlando
Paco Albiol, que va morir fa només unes setmanes. La
recollida de signatures realitzada a través de Change.org
per part d'un benicarlando, ha donat els seus fruits gràcies a
les gestions de l'ajuntament de Benicarló.

La Fonda de la Tapa, una de les novetats de les festes de
l'any passat, es tornarà a organitzar enguany amb algunes
novetats, com són els espectacles que es programaran cada
nit per a animar el públic. La Fonda estarà oberta tota la
setmana de Festes. Pel que fa als actes més tradicionals, el
Ball del Certamen donarà oficialment la benvinguda a les
Festes el 22 d'agost i continuen el Sopar de Pa i Porta
(dimarts) i la Nit d'Entitats (dimecres). També continuaran
l'Exposició de productes del camp i eines agrícoles i es farà
la tercera edició de la cantada d'albaes que tan bon
acolliment ha tingut en els anys anteriors. També s'ha pensat
en els més xicotets i s'han programat dos espectacles de
carrer. Enguany, la fira medieval es convertirà en fira romana
i obrirà les portes els dies 28, 29 i 30 d'agost.

Finalment, s'han programat cinc dies de bous, de dimarts
a dissabte, que inclouran tancaments infantils (dijous 27) i un
tancament tres bous cerrils el dissabte 29. Per a accedir als
cadafals a les vesprades, caldrà abonar 1 euro, mentre que
dissabte s'haurà de pagar també al matí. El regidor de
Festes, Ilde Añó, que ha presidit la presentació de tots els
actes, ha volgut agrair a totes les entitats de Benicarló la
seua implicació en les Festes i també la col·laboració dels

text REDACCIÓ

“PEPET I MARIETA” I “EFECTO PASILLO”, A FESTES
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La veu torna a començar un
xicotet recorregut per les terres del
Nepal de la mà del nostre caminant
de capçalera Tonyo Fibla. Esperem
us agrade i servisca per no oblidar el
que aquella gent està patint després
del passat terratrèmol. Moltes
gràcies.

Trek del Manaslu: no va poder ser

01.- Trek al Manasalu, Manasulu o
Manlaslu

Tot açò comença un dia a meitat de
gener per la nit quan Baje, o Daai, rep
un correu de una companyia aèria oferint-li una oferta de fins
els 60% de descompte per als seu vols. No massa convençut
Baje fa la prova a veure a quan li surt el bitllet Barcelona –
Kathmandu:

Aeroport origen: BCN; destí: KTM; data d'eixida: 01-10-
2014; data de tornada: 30-11-2014; N. de passatgers: 1;
d'acord; ........ Espere ....... No pot ser!!! Impossible!!!

Queda absolutament perplex. Increïble!!! 474 € i uns
cèntims però l'oferta només dura durant tres dies! 474 € és la
meitat que fa dos anys! Increïble!!!

Baje no pot esperar més, agafa el telèfon i pica a Daju.
– Eh, Daju. Barcelona – Kathmandu, t'ho cregues o no, 474

€. Jo me'n vaig. Tingues present que l'oferta només dura tres
dies.

– Jo també. No sé com m'ho arreglaré però jo també vaig.
Ja parlaré a la faena. 

El dia següent Baje troba a la dona de Bhai i li fa tota
l'explicació.

– Ja li ho diré a Bhai. 
Quan torna Baje a casa, encara no havia tancat la porta,

sona el telèfon. És Bhai. 
– Jo també vaig.
– Pos espavil que només queden dos dies. Vaig a trucar-li

a Kanxa a veure si també vol vindre.
Baje truque a Kanxa i: “Móvil apagado o fuera de

cobertura.”
Així una i una altra vegada i una altra, i ... 
Truca a la faena i li diuen que està de vacances. Truca a

casa a veure si pot localitzar a la dona i no contesta ningú. Li
envia missatges i no els rep. 

Per la nit, Kanxa veu les trucades i missatges i pica a Baje.
Aquest li diu lo que fa al cas. Kanxa no s'ho creu i pensa que
van en una companya tipus Somàlia Airlines. 

– Bé. Ja ho miraré el dilluns.
– El dilluns ja no estarà la oferta ...
– Vols dir?
– Segur, l'oferta són tres dies. Natros demà comprarem los

bitllets.
Només acabar aquesta conversa Baje sense deixar el

telèfon i truca al dos companys.

– Eh tios! Demà la tarde vos vull al tots ací a ca meua amb
el passaport a la mà. Jo ja no espero més. El vol de quinze
hores ja ha desaparegut i el que queda és de vint hores.

Nota.- Els nepalesos amb senyal de respecte es criden
entre ells amb noms familiars: pare, mare, oncle, tia, avi,
germana, ... Per exemple, el nebot d'un nepalí cridarà oncle a
tots els amics de son tio. 

Així doncs, els guies i portadors, així com els cambrers dels
restaurant, criden als turistes amb noms familiars: germà gran,
germana gran, germà petit, ... 

Els noms de les persones que aniran apareixent són els
noms amb que els nepalesos empraven per a cridar al nostres
amics. Usarem aquests mateixos noms i així es guarda un poc
la intimitat dels components del grup. En el cas de Baje, els
guies els cridaven Dai però per a no confondre entre Dai i Bhai
nosaltres els cridarem Baje, així el cridaven la gent jove, els
cambrers dels restaurants, per exemple.

Un poc de nepalí: baa i aamaa, pare i mare, baje, avi; dai o
daju, germà gran; bhai, germà petit; kanxa, el xicotet. didi,
germana gran i bhaini, germana petita. 

Aquest relat me'l va contar Baje. Ell no s'atreveix a escriure.
Jo li he afegit quatre coses de cultura nepalesa ja que la conec
prou més el país al haver estat a Nepal vàries vegades, i
temporades llargues. 

Trek del Manaslu: no va poder ser

text TONYO FIBLA




