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03.- Dijous – divendres  2 – 3 d'octubre.

De bon matí Thulo Manche els porta a l'estació de Sant
Jordi Est per a agarrar el trenet que els ha de dur a Barcelona.

Thulo Manche no ha estat a Nepal però com va fer un
encàrrec, per a demanar la talla del que volia els companys li
deien al botiguer que era per a un home gran, en tots els
aspectes (thulo: gran; manche: home).  

Són tres hores llargues de tren; pugen a Tortosa per a
tornar a baixar (coses de la renfe) i paren a cada estació. Com
Benicarló està “tan ben comunicat” el següent tren els venia
molt just i no es volien arriscar a perdre l'avió.

Amb un altre tren van a l'aeroport i ara els cal anar de la T1
a la T2 amb autobús i en aquest moment, només baixar de
l'autobús, la primera. Baje comença a crits: “La motxilla, la
motxilla!” pega mitja volta i comença a donar cops a la porta
del bus que ja estava tancada i emprenent la marxa. 

Miracle! Ha pogut recuperar la motxilla amb diners i el
passaport.

Els comentaris dels companys són fàcils d'imaginar: que si
et fas vell, que has de parar compte, que si ja tens una edat,
...

I ara lo típic d'un aeroport: esperar, facturar, esperar i
esperar.

Pugen a l'avió, surt el vol, miren pel·lícules, estudien el
recorregut de l'avió, ... i apleguen a Doha.

Quan estan a punt de passar el control policial ve la segona: 
– Hòstia! El passaport! – diu Baje.
Però no s'immuta massa. De cop i volta pensa que se'n va

a la policia i els explicarà el cas. L'ha perdut a l'aeroport de
Barcelona o a l'avió.

Bhai que se n'ha adonat quan li ha caigut a l'avió i l'ha
agarrat no s'ha pogut aguantar més.

– Hi has! Esta es la segona. No
volíem donar-te'l fins a Kathmandu.

– Eres un desastre! Home, para
compte de les coses.

– Què he de fer si soc vellet. Per
a que esteu vosaltres? Per a què
vos porto?

No res. Ara a passar una vuitena
d'hores per l'aeroport de Doha.

Primer intenten a veure si es pot
canviar el vol de Didi per a poder
anar tots junt a Kathmandu però
resulta impossible ja que el vol va
ple. Només hi ha la possibilitat
d'anar en primera i éss molt car.

Quan s'han cansat de pegar
voltes pel nou i immens aeroport
s'estiren una estona en una sala de
repòs.

De tant en tant senten com la
locutora que va recordant les

eixides dels vols va cridant a “Qotorrilla”. Ja fa dos anys que la
busquen i encara no l'han trobat.

Pels altaveus de l'aeroport parlen en àrab i el la llengua de
l'estat destí. I quan parlen en àrab només identifiquen una
paraula: qotorrilla.

Després de molt de pensar han arribat a la conclusió que
podria ser en realitat Qatariya, línies aèries de Qatar.

Cansats de pegar voltes sense poder dormir s'alcen i
peguen una altra volta per l'aeroport fins que es fa hora
d'embarcar.

Quan s'apropen a Nepal no paren d'aguaitar pels finestrons
de l'avió a veure si poden albirar algun pic, algun himal. Al final
poden identificar el Machapuchare i el Daulagiri.

Poc després aterren al país dels himal, l'Himàlaia, Nepal.
Fan la cua pertinent per a fer el visat i surten fora on els

espera Shakya, l'estrella del rock de Nepal, que els durà a la
casa pairal per a fer un mos (a Nepal a la casa que vages has
prendre alguna cosa), pegar un vol per la ciutat i esperar a Didi
que tardarà unes hores.

Trek del Manaslu: no va poder ser

text TONYO FIBLA
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Qui ens ho anava a dir: del millor alcalde que ha
tingut Benicarló a l'engany absolut. Així ha acabat la
relació entre els veïns de la costa nord i l'anterior alcalde
del municipi. 

Tot, perquè han descobert que les partides que defensen
no seran urbanitzables, com suposadament van pactar amb
els popularss en l'anterior legislatura. Manolo Roca,
portaveu veïnal, a més, va recordar que “fins al 2009 en el
concert previ del PGOU les tres partides (Riu, Surrach i
Aiguaoliva) eren urbanitzables. Ara ens adonem que només
es contempla com urbanitzable la partida Riu”.

Aquest ha estat des de fa anys un dels principals cavalls
de batalla entre el consistori i els propietaris de terrenys en
la costa nord, que han defensat la necessitat de convertir en
urbanitzable la zona. Les promeses de l'anterior executiu
municipal han quedat en aigua de borraines al llegir el
document ministerial, que desvetlla les veritables intencions
de l'anterior equip de govern. Roca va mostrar la seua
sorpresa i va defensar que “crec que ningú té coneixement
d’açò, de fet l'alcaldessa quan estava en l'oposició em va dir
que no ho sabia. D'això no s'ha assabentat ningú”. 

És sobre la base d'aquest document amb el qual s'ha
redactat el document de «Mesures per a la protecció i
recuperació del tram de costa comprès entre el port de
Benicarló i el límit amb el terme de Vinaròs», que constitueix
l'avaluació d'impacte ambiental simplificada prèvia a l'inici de

les obres de protecció i regeneració de la costa Nord de
Benicarló. Sobre aquest document, l'Ajuntament farà una
sèrie d'al·legacions relacionades amb aspectes urbanístics i
ambientals. La primera al·legació se centra en la constatació
que la zona inclosa en el projecte (des de la rambla de
Cervera fins al barranc de Aiguadoliva) està afectada per la
revisió del PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana),
pendent d'aprovació des de fa 11 anys. A més, també es
demanarà al Ministeri que mantinga el vial paral·lel en la
platja de la Mar Xica (que el projecte preveu eliminar), ja que
és necessari per a garantir el subministrament d'aigua
potable als abonats afectats i per a situar els contenidors
actualment existents. També es demanarà un pla de
vigilància ambiental per a protegir les comunitats biològiques
que habiten en la zona on està previst construir els espigons. 

VEÏNS QUALIFIQUEN DE DESASTRE ECOLÒGIC EL
PROJECTE 

Els veïns de la costa nord de Benicarló han mostrat el seu
desacord amb el projecte de consolidació de la zona
proposat pel ministeri. Roca, va assegurar que “el mal ve
d'un informe que va fer l'arquitecte municipal avalat per
algun polític de l'anterior legislatura”. La informació facilitada
des del consistori al govern central va derivar en l'estudi que
ara té l'ajuntament damunt de la taula. Els veïns van explicar
que “el ministeri vol llençar graves i arenes artificials. Això
creiem que és un desastre ecològic. Portarem biòlegs
marins i experts en dinàmica del litoral perquè facen
informes que demostren que açò és així”, va dir Roca. 

text REDACCIÓ

VEINS DE LA COSTA NORD i PP: 
COM EL ROSARI DE L’AURORA 

Els afeccionats al pàdel van tenir l'oportunitat de gaudir
d'una jornada amb una de les màximes figures d'aquest
esport al Pitch & Putt Sant Jordi de les instal·lacions de
Panoràmica Golf. Ni més ni menys que Fernando
Belasteguin, tretze vegades número u a nivell mundial, va
ser el protagonista d'un clínic en el qual, amb tres
jugadors en pista en cada partida, es va mesurar amb
diversos participants dividits en sis grups, durant dues
hores. 

En la brillant trajectòria esportiva de Belasteguin destaca
que ha sigut l'únic jugador en la història del pàdel a aconseguir
9 olimpias de plata, 5 anys de forma consecutiva. En aquest
sentit, Sánchez, va ressaltar que, "és tot un luxe poder veure
en acció a jugadors de la talla de Belasteguin", i va agrair
l'esforç de l'organització per fer possible que Sant Jordi puga
comptar amb la presència d'aquesta figura mundial, "doncs
iniciatives com aquesta serveixen de promoció tant al municipi
com a Panoràmica Golf, que compta amb unes instal·lacions
de primer ordre per a la pràctica del pàdel i altres esports i la
presència de grans professionals deixa constància d'açò".

Els participants i assistents a l'acte també van tenir ocasió
de compartir taula amb el campió mundial.

Fernando Belasteguin demostra que segueix sent el número 1 mundial de pàdel

text i foto VICENT FERRER

El dissabte 19 de setembre a les 19,30 hores Sant
Mateu acollirà el torneig final del Circuit d'Escacs 2015,
que s'ha celebrat a Alcalá de Xivert, Benicarló, Vinaròs i
Peníscola (aquest dissabte 12), i que ha estat organitzat
pels tres clubs de la comarca: Alcalá, Benicarló i Vinaròs,
amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital
històrica del Maestrat. Les partides es disputaren en el
Bar Llar dels Jubilats, disputant-se a set rondes de 10
minuts.

Sant Mateu acollirà el torneig final del Circuit d’Escacs Baix Maestrat 2015

text i foto VICENT FERRER
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UN POC D'HISTÒRIA 

Al febrer de 2011, conselleria va remetre al consistori el
document de referència del Pla General d'Ordenació Urbana
de Benicarló. Allí deixa ben clar que no considerava adequat
el creixement de la ciutat cap al nord, un dels cavalls de
batalla de l'equip de govern i els veïns de la zona. L'informe
emès per la Direcció general de gestió del mitjà natural,
assegura que “la seua ocupació suposaria la pèrdua de
connectivitat ecològica entre els elements ambientals de
l'interior i la zona de la costa. Es realitza sobre terrenys d'alt
valor agrícola, en una zona en la qual existeix el risc de
regressió de la costa per culpa dels temporals marins i la
pujada del nivell del mar”. En aquest sentit, recomana la
realització d'un estudi específic sobre “aquest risc” en el Pla
general i recorda que “l'estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana pretén evitar la consolidació de nous continus
edificats en el litoral i la conurbació”.

Tot i això, el dictamen sí considera adequat el Parc litoral
esgrafiat en el document com zona verda. A més, demana
“aplicar als habitatges existents en la zona la disposició
transitòria 4 de la LSNU, a fi d'evitar afeccions sobre el mitjà,
dotant-les d'infraestructures imprescindibles” ja que
considera que aquests habitatges estan edificades sobre sòl
no urbanitzable. Els costos derivats de la minimització de
l'impacte territorial hauran de ser assumits pels propietaris
afectats. La conversió d'aquest tram del litoral a urbanitzable
va ser un dels acords arribats per la pròpia conselleria, el
consistori i l'associació de veïns propietaris d'aquesta zona,
que lluiten per frenar la regressió del litoral. L'administració
adverteix que el Document de Referència “s'emet a l'efecte
de la legislació en matèria d'avaluació ambiental, i per tant,
no suposa un pronunciament ambiental definitiu a l'efecte de
la legislació urbanística”.

ve de la pàgina anterior

Primer partit de lliga del nostre equip. Desplaçament a
Alqueries, abans "Alquerías del niño perdido". Ni lo papà ni jo
entenem per què els que van posar lo nom definitiu d'aquest
poble no es van quedar amb la segona part en lloc de la
primera, però hem pensat que la traducció al valencià de la
primera part és més fàcil que la de la segona. O que
"Alqueries" ven més que "Xiquet perdut", perquè tot lo nom
sencer és massa llarg. Encara hem anat més enllà i fins i tot
ens hem plantejat per què aquest poble es va poder segregar
de Vila-Real, que està ben a la vora, i un nucli com
Alcossebre, que està a mil kilòmetres d'Alcalà encara no s'ho
ha plantejat. Però això són coses que, tot i que poc o no res
tenen a veure amb el món del futbol, constitueixen unes
pinzellades culturals que fan més interessant la crònica i
ajuden a que pose en pràctica tot allò que estic aprenent a la
facultat i que faran de mi, lo dia de demà, un gran periodista.

Com anava dient, el papa volia organitzar lo viatge a les
Alqueries. Se'l veia amb molt d'interès i ja feia dies que no
parava, que hem d'anar. que hem d'anar i que hem d'anar. Tu
i jo, fill, la mama que no vinga, que es pot marejar. Així un dia
i un altre. Fins que va arribar lo dissabte. La mama, des de que
està amb tot això de la lliga de les dones valencianes
apostòliques, no ens fa gens de cas. Acompleix com una
perfecta mestressa de casa, però de la resta, no ens fa ni cas.
Es passa el tremps que li queda llegint el diccionari valencià-
català i el missal romà, així com vides de sants i la biografia
en tres volums de González Lizondo. Així que el papa va
agafar lo cotxe, i allà que marxem. Vam fer la imprescindible
parada al Piero de Torreblanca, on el papa es va cruspir un
parell de carajillos de Fundador parlant amb la xicota de la
barra, una oriünda d'un país de l'est amb generós pitral, que
va estar  punt d'encolomar-li una botella de Moet Chandon al
mòdic preu de seixanta euros.

La següent parada va ser a la Venta de Germán perque
volia saludar a un vell conegut de la Ribera on es veu que ja
havia quedat. Tercer carajillo. Quina sorpresa va ser la meua
en vore que aquell senyor de boina i caliquenyo s'embarcava
al nostre utilitari, ocupant lo seient de copilot.  Vam seguir la
marxa, i jo al darrere. Ells xarra que xarra, que si aquesta, que
si aquella, que si te'n recordes, que si quins temps...  Jo
m'estava rumiant que lo partit només era l'escusa i que a vore
què pintava aquell senyor a vore un partit del Benicarló.

Així va ser. Poc abans d'arribar a la bonica ciutat de Vila-
real, veig que posa l'intermitent a la dreta i, com si lo cotxe
anés guiat per una força sobrenatural, em trobo a
l'aparcament d'un conegut local, característic perquè està ple
de cartells lluminosos amb motius dedicats ala arbres lo fruit
dels quals són els dàtils. Ja no vam anar més enllà. 

Però la notícia va estar al camp d'Alqueries, on el Benicarló,
amb un equip ple de gent de casa, va guanyar amb autoritat a
un desconcertat Alqueries que no va saber dominar els
nostres. La gran i dolenta notícia va ser la lesió de Lionel
Burriel al primer minut de partit, que es va trancar el peroné en
una jugada totalment fortuïta. En el seu lloc va entrar Palau,
que va fer, com tots, un gran partit. Lo primer gol el va marcar
Cano després d'un claríssim penal. A la segona part va arribar
lo segon gol, obra de Ximo Bueno, en un contracop molt ben
portat i millor resolt.

Aquest gran resultat fa que comencem amb bon peu la
temporada, i aquest bon peu sempre a terra, vivint la realitat
del futbol. Ara es veu que algú dels voltants s'ha despertat i se
n'ha adonat que no hi ha una altra manera de fer les coses.
Benvinguts al món real. També vull recordar aquella colla de
ressentits que farien qualsevol cosa per tal de perjudicar el
Benicarló, però la seua mala fel els acabarà consumint.

El proper diumenge a les cinc i mitja, segon partit de lliga -
i primer a casa- contra el Museros. esperem una bona entrada
i que els socis arrepleguen els seus carnets.    

JA TENIM TRES PUNTS

text VICENT T. PERIS

Els populars en l'anterior legislatura.
Manolo Roca,  portaveu veïnal, a més, va
recordar que “fins al 2009 en el concert
previ del PGOU les tres partides (Riu,
Surrach i Aiguaoliva) eren
urbanitzables. Ara ens adonem que
només es contempla com urbanitzable
la partida Riu”.
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LOCAL ESPORTS

L'últim diumenge de les festes benicarlandes es va celebrar
una nova prova de les escoles de ciclisme de Castelló,
organitzada pel Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló.
La carrera es va disputar en un circuit tècnic, amb una lleugera
pujada a meitat del recorregut, que es va anar fent més dura
amb els alevins i els infantils per la calor.  Es va haver
d'atendre a diversos ciclistes per colps de calor que van
afectar diversos corredors en finalitzar la prova. Pel que fa als
alumnes de C. C. Deportes Balaguer es van aconseguir
diversos podis.

Classificacions

Promeses primer any:
Cesc Roig, 16 gimcana i 20 en carrera
Miguel Moreno, 41 gimcana i 23 en carrera
Jordi Sánchez, 11 gimcana i primer en carrera

Promeses segon any:
Adrià Roca, 34 gimcana i 6 en carrera

Adrián Sancho, 13 gimcana i 13 en carrera
Enma Beser, 18 gimcana i 11 en carrera; primera fèmina
Vera Monroig, 23 gimcana i 14 en carrera

Principiants primer any:
Pablo Moreno, 9 en gimcana i 17 en carrera
Alexandra Petrescu, 12 gimcana i 18 en carrera

Alevins primer any:
Izán Monroig, primer en carrera
Serban Petrescu, 6é en carrera
Gerard Sánchez, 2n en carrera

Alevins segon any:
Hugo Beser, primer en carrera

Infantis primer any:
Carla Pruñonosa, 18 gimcana 6a en carrera; primera

fèmina

Infantils segon any:
Francisco Vidal, 13 gimcana i 5a en carrera

Reunió de les Escoles de Ciclisme de Castelló a Benicarló

text i foto VICENT FERRER

Del 7 al 13 de Setembre la Policia Local de
Benicarló s'adhereix a una nova campanya
de seguretat infantil, en compliment de la
programació de les Campanyes i Operacions
de Vigilància i Control per a l'any 2015
portada a terme per la Direcció general de
Trànsit. 

En concret, es tracta de la Campanya
Especial sobre Cinturó de Seguretat i Sistemes
de Retenció Infantil SRI. Agustín Parra, cap de
la Policia Local, va explicar que “es pretén que
cap xiquet perda la vida per no anar
convenientment assegut en una cadira, per no
anar correctament assegut en una cadira
adequada per al seu pes i talla”. Els estudis
demostren que el 30% de ferits greus en zona
urbana “no duia cinturó de seguretat. Intentarem
conscienciar als que transporten xiquets que
han d'anar convenientment asseguts i amb el
cinturó posat”, va avançar Parra. Segons afirma
la Direcció general de Trànsit, s'ha demostrat
que l'ús de sistemes de retenció homologats, cinturó de
seguretat i SRI, són el sistema de seguretat vial més senzill,
rendible i eficaç, en tot tipus de vies i trajectes. La campanya

coincideix amb l'inici del curs escolar i la Policia Local de
Benicarló s'adhereix a aquesta campanya, com a part de la
seua preocupació per millora de la seguretat vial en la
població.

NOVA CAMPANYA DE SEGURETAT VIAL A BENICARLÓ

text NAT LIA SANZ

Xaro Miralles Ferrando, com a alcaldessa de Benicarló, i
Fernando Miquel Peraire, com a director de planta de
l'empresa multi nacional Ashland Chemical Hispània SL, van
firmar esta setmana, al saló noble de la casa consistorial, un
conveni per a fer efectiva la col·laboració d'Ashland en la

programació anual del Mucbe, ja siga per a finançar els
exposicions o altres activitats que organitza el centre.

El conveni, de 3.000 euros, te com a objectiu ajudar a
impulsar, difondre i ficar al llit a la societat el patrimoni cultural,
històric i etnològic de la nostra ciutat.

La signatura del conveni forma part de l'aportació anual que
l'empresa dedica a programes culturals de l'Ajuntament i
entitats esportives de Benicarló.

L´Ajuntament i la multi nacional Ashland firmen un conveni de col·laboració

text REDACCI 
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OPINIÓ LOCAL

NOTA DE PREMSA DEL PARTIT
INDEPENDENT PER BENICARLÓ
(PIBEN)

De un canvi il·lusionant cap a un
canvi decepcionant.

Des del PIBEN, volem fer una
valoració dels primers tres mesos de
treball del nou equip de Govern a
Benicarló amb un repàs d'alguns dels
punts que pensem que es deurien
millorar.

La transparència segueix sense
aplicar-se, en la web municipal encara
no es poden consultar ni els decrets,
ni les actes de la Junta de Govern, ni
el pressupost municipal...

Hi ha que millorar la participació
ciutadana a l'ajuntament. Tindre un
despatx obert a les propostes i
permetre les participacions als Plens
es un bon començament, però cal que
les diferents regidories mantinguen
reunions periòdiques amb les Entitats
i professionals dels diferents sectors

per escoltar les seues propostes i
saber de primera mà quins problemes
hi ha i com pot l'ajuntament ajudar a
reactivar la nostra delicada economia
local o millorar les gestions i els
serveis municipals.

També trobem a faltar la
implantació d'una oficina única
d'atenció e informació al ciutadà,
seguim amb el mateix sistema de
dispersió dels serveis i dificultats
administratives, així com una web
municipal que quasi no ha canviat en
els últims 12 anys.

Encara no hem vist cap acció ni
proposta per millorar la situació actual
del nostre poble en Comerç-Turisme,
Promoció Econòmica o Medi Ambient.
Àrees en les que PIBEN dispose de
diverses propostes recollides dels
ciutadans i que estem dispostos a
debatre amb els regidors
corresponents per a portar-les a
terme. Tot i no obtindre representació
a l'ajuntament, volem treballar per
millorar el nostre poble, sempre que
l'actual equip de Govern estiga
disposat a escoltar i treballar
conjuntament amb nosaltres.

En relació a les polèmiques
declaracions pro-catalanistes i certes
actuacions per part de membres de
Compromís-ERC (amb els que
compartim algunes propostes,
sobretot en medi-ambient), pensem
que hi ha temes més importants a
resoldre a Benicarló, però volem dir

que Benicarló forme part de la
Comunitat Valenciana, tenim un
Estatut, un himne i una bandera propis
als que hi ha que respectar. Si en
algun moment els valencians,
mitjançant referèndum ciutadà, volen
canviar-ho, doncs perfecte, però de
moment es el que hi ha. No acceptem
himnes canviats, ni denominacions no
oficials, imposades per un determinat
partit polític sense consulta als
ciutadans.

Nosaltres som un partit amb una
forta arrel animalista, i molts som anti-
taurins, som partidaris de canviar els
bous per altres activitats més
participatives, però si arribàrem al
govern municipal mai prohibiríem els
bous al carrer (per molt que pensarem
que cal fer-ho) sense fer una consulta
prèvia als ciutadans. Els polítics son
representants del poble, per tant han
d'actuar com a tal, amb els seus ideals
propis però amb respecte per tots
aquells als qui representa, tinguen o
no les mateixes creences polítiques,
ètiques o religioses, tots mereixem
respecte, tot i que siga per part
d'aquells que diuen ser els p.. amos
de Benicarló.

En resum, pensem que en relació
al canvi polític a Benicarló estem
passant de la il·lusió a la decepció.
Esperem equivocar-nos, pel bé del
poble, però done la sensació que
l'actual Equip de Govern està massa
acostumat a fer d'oposició passiva i lo
de governar els va gran.

El diumenge 23 d’agost, la coral gent gran de Benicarló
va donar un concert al magatzem de la mar. Els oferim les
fotografies que no es van poder publicar en el darrer
número d’aquesta publicació.

CONCERT DE FESTES DE LA CORAL GENT GRAN DE BENICARLÓ

text REDACCI  fotos JES S MAESTRO
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L'Ajuntament de Benicarló ha convocat el XVII Concurs
De Fotografia Ciutat de Benicarló. Podran participar totes
aquelles persones aficionades o professionals de la
fotografia que ho desitgen.

No podrà optar a cap dels premis els qui hagen obtingut el
primer premi en l'edició de l'any anterior. La temàtica d'aquesta
edició del concurs serà Elements Singulars de Benicarló. el
consistori ha establit un primer premi de 500 euros, un segon
dotat amb 250 euros i el tercer premi que rebrà cent euros i
diploma. Cada participant podrà presentar un màxim de tres
fotografies, en color o en blanc i negre, amb possibilitat de
tractament digital, però no de muntatge. En cas que l'obra siga
premiada se sol·licitarà la remissió d'una còpia en format
digital en alta resolució per a poder donar difusió de la
resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que
l'organització puga editar. Les obres han de ser originals i
inèdites i no premiades en altre concurs. El termini d'admissió
de les obres finalitza el 14 d'octubre de 2015, a les 20.00
hores. Els premis seran els següents; 1r Prema: 500,00 € i
diploma. 2n Prema: 250,00 € i diploma 3r Prema: 100,00€ i
diploma Els premis no són acumulatius ni indivisibles El Jurat
seleccionarà un màxim de 40 fotografies, que seran les quals
formaran part de l'exposició que tindrà lloc en el Mucbe del 23
d'octubre al 15 de novembre de 2015. La decisió del jurat es
coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que
tindrà lloc el divendres dia 23 d'Octubre de 2015 al Mucbe-
Centre Cultural Convent de Sant Francesc, en l'acte
d'inauguració de l'exposició de les obres presentades.

CONVOCAT EL CONCURS DE FOTOGRAFÍA

text REDACCI 

AGENDA PENYA SETRILL

DIMARTS 15 
ELS SOPARS DELS DIMARTS
A les 21.15 h, comença la nova temporada 2015-2016 i

reemprendrem els sopars dels dimarts. Així que animeu-
vos que açò no ha fet només que començar.

DISSABTE 19
SOPAR A LA FRESCA
A les 21.30 h, com ja vam anunciar i amb la finalitat de

fer més germanor, enguany hem canviat el sistema.
Cadascú es portarà allò que crega convenient per a sopar
i compartir amb els altres. La Penya s’encarregarà de tot el
muntatge i a més posarà la beguda, el meló d'Alger i els
dolços i gelats. El preu serà de 3€ per persona/soci i 5 € per
persona/no soci. Hi pot assistir qui vulga (socis, sòcies,
amics/gues, simpatitzants....).

Els membres del curs de castanyetes, balls i música
tradicionals ens delectaran amb els seus balls i cançons i
intentarem passar-ho la mar de bé.

Els interessats cal que ho facen saber, abans del
dimecres 16, pels següents mitjans: tf José Luis
610603438, tf Alfonso 667488839, tf Marisa 699053155, o
penyasetrill@gmail.com o pel facebook.

DISSABTE 26
SOLIDARITAT AMB NEPAL
A les 19.30 h, campanya SOLIDARITAT AMB NEPAL.

L’acte consistirà en la visualització i comentaris d’uns
vídeos del dia a dia nepalí (una boda, unes escoles...) a
càrrec de Tonyo Fibla. Després tindrem una picadeta
solidària que consistirà en badam sandeko (amanida de
cacaus) i pokoda (bunyols de verdura) acompanyats de
cervesa nepalí. Cadascú podrà col·laborar amb la quantitat
econòmica que estime convenient.

Si voleu , també podeu portar roba usada en bon estat
per a xiquets/es i joves entre 5 i 18 anys.

Cal apuntar-se: Tonyo (649 60 83 64) o José Luis
(610603438) o a penyasetrill@gmail.com

I per últim, us fem saber que estem organitzant un viatge
a la ciutat de Tarragona per a realitzar una visita cultural per
la catedral, les muralles, el pretori, el circ romà i l’amfiteatre
i el jardins del Parc Sama, per al diumenge dia 18
d’octubre. La sortida serà a les 8.00 h, i la tornada cap a les
20.00 h aproximadament. El preu es calcula que rondarà
els 50/60 € per persona (depenent del nombre de
persones) amb el viatge, les visites, les entrades als
monuments i al parc i el dinar inclosos. Els interessats cal
que ho facen saber, abans del dimecres 30 de setembre
pel següents mitjans: tf José Luis 610603438, tf Alfonso
667488839, tf Marisa 699053155, per correu electrònic
penyasetrill@gmail.com o pel facebook de la penya. En
cas de no omplir-se l'autobús, el viatge igual es farà en
cotxes particulars amb les persones interessades.

I ja sabeu, el Setrill val la penya, perquè a més, també
és solidari!

Protecció civil de Benicarló ha organitzat per
a diumenge 13  una nova batuda per a buscar a
la dona desapareguda el passat 17 d'agost.
Santiago Torres, coordinador de l'entitat, ha
explicat que “es tracta de repassar zones que ja
hem batut durant aquest temps. No hi ha noves
pistes, però creiem que hem de fer-ho” El punt
de trobada serà les instal·lacions de Protecció
Civil, en el Poligon Industrial el Collet a les 9 del
matí.

Heidi, va desaparèixer quan va eixir a passejar
al seu gos. Des de l'endemà es va muntar un
dispositiu de busca que va estar operatiu fins al 20
d'agost, quan les forces de seguretat van decidir
desmuntar-ho pels nuls resultats. L'endemà el gos
de la dona va tornar a la seua casa, per la qual
cosa es va activar de nou un petit dispositiu que va
emprar a l'animal per a intentar localitzar el rastre
de la desapareguda. Tampoc en aqueixa ocasió
van haver-hi resultats.

Una nova batuda 
per a buscar a Heidi

text REDACCI 
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Són les coses que passen als pobles menuts. Si ara no
tinguera tanta mandra com tinc m'alçaria i buscaria La Veu
corresponent a aquestes dates de l'any passat i em trobaria el
mateix. Festes multitudinàries, èxit de participació,
«botellons» desfasats, excés d'alcohol a les penyes i la reina
i les dames ho van fer d'allò més bé. A l'editorial diuen que
potser siga el moment de prendre alguna decisió de cara a
edicions futures, que massa mam, massa bous i potser alguna
cosa massa rància. Trobo que sí, que hi ha hagut un canvi a
l'ajuntament i la Generalitat i qui sap si d'ací a uns mesos el hi
haurà també a tot Espanya i ara és l'hora. Qui governa no ha
de pretendre quedar bé amb tots, ha de prendre decisions i no
anar contemporitzant tractant d'evitar el conflicte amb aquells
que no veuen el món com ells (i que no els votaran mai, per
cert!). 

Que troben que cinc dies de bous són massa dies de bous,
se'n fan menys. Que pensen que cal parlar ben seriosament
amb el jovent perquè a les penyes es despatxa massa
alcohol, avant amb les atxes. Que troben que caldria
sancionar amb molta fermesa els que fan «botellon», tira. Que
estan convençuts que és ridícul alçar-se per ofrenar noves

glòries a Espanya, aquest és el dia de fer-ho saber. Vull dir
que el nou equip de govern no ha d'anar amb «miraments» de
ferir susceptibilitats perquè «ells», com el gosset abandonat,
no ho farien. Ni ho han fet mai.

Llijo el magnífic article de Joan Heras sobre el poeta grec
Kavafis. Preciós i emotiu el poema triat: «Els dies que vindran
són davant nostre / com una filera de ciris encesos, / daurats,
càlids i plens de vida». Tant de bo! Em poso Lluís Llach i
mentrestant vaig escoltant com anirà això del viatge a Ítaca.
Ho tenen fotut aquests catalanots perquè el ministre Morenés
ja ho ha dit que té uns tancs preparats. Quina temor, Déu meu.
No, no parlo de conya. Com es pot anar per la vida dient
aquestes coses? El mateix Llach, quin enginy, li va contestar
a RAC1 fent-li saber que si venien els cuirassats la gent aniria
a rebre'ls amb termos de café. Sensacional. Ara que hi penso,
el senyor Morenés aquest no és un que diuen que té o tenia
negocis armamentístics? Home, que es faça la traca al pati de
casa d'ell! Quina barra. Per cert també, no fa molt vaig llegir
en un diari el següent titular: «El Ministerio de Defensa ya ha
gastado 1.600 millones más de lo presupuestado». I que hi
havia «casi cautrocientos millones de más sin especificar».
Això és molt, eh? No sé quantes escoles ni quants hospitals.
Claro, però ells s'estimen més petar-ho tot fent una entrada
triomfal per la Diagonal de Barcelona acompanyats del tercio
de regulares i la cabra de la Legión. Aaaai, si en governe la
farina!

Els tafaners també han sucumbit a la temptació de parlar
de la caduficançó de l'estiu. Està molt bé tot. La lletra, la
interpretació, tot, tot. El que em fa una mica de temor és que
es veu que una periodista local li ha donat a la lletra una
interpretació literal i ara ja em veig el senyor Óscar Coll
menjant llangostins d'Aigualiva enllà amb l'alcaldessa amb els
evidents perills que per a la seua salut pot comportar un
ingesta d'aliments d'aquesta mena. I també em veig al seu
amic Paco Delcastillo custodiat per dos membres de la
Benemèrita institució cada vegada que jugue el Benicarló a
casa. 

Al costat del cementeri es veu que estan fent un crematori.
Ha sorgit per internet un moviment local per signar perquè no
es construïsca aquesta instal·lació tan prop del centre urbà.
Voldria equivocar-me, però el peix segur que ja està tot venut.
I qualsevol dia -no ens podrà llevar ningú el dret a riure'ns-en
de nosaltres mateixos- podrem fer endevinalles de qui s'ha
mort segons el color del fum que isca per la xemeneia. 

I una última cosa. Lo butxaques que els va fer la foto als
regidors Barberà i Escudero, segons la perspectiva de la
instantània, tampoc estava dret oferint noves glòries ni res. 

Apago l'ordinador i continua Llach, bon viatge pels
guerrers...

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

text EL LECTOR La Diputació acorda l'obertura d'una línia d'autobús
que unirà l'aeroport amb els municipis turístics costaners
del nord

El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha
acordat l'obertura d'una línia d'autobús que unirà l'aeroport
amb els municipis turístics costaners de la zona nord de la
província per a facilitar el flux de visitants fins a aquests
importants nuclis turístics. El president ha confirmat la
iniciativa després de reunir-se amb els responsables d'Autos
Mediterraneo, empresa que prestarà aquest servei ja a partir
del pròxim dimarts amb l'arribada del primer vol de Ryanair i
que portarà turistes des de l'aeroport a Alcossebre, Peníscola,
Benicarló i Vinaròs. 

D'aqueixa manera, el govern provincial dóna resposta a una
de les necessitats que es plantejaven en l'última de les
reunions de coordinació amb el director general de l'aeroport,
Alain Russel, la passada setmana. Amb açò, s'assegura el
servei de transport a aquests municipis tant amb autobús, taxi
com amb trasllat privat.

El vicepresident provincial de Turisme, Andrés Martínez, ha
explicat, "és un pas més en el constant treball que des del
Govern provincial i per iniciativa del nostre president, Javier
Moliner, duem a terme des de fa anys perquè l'aeroport
revertisca en més oportunitats per a Castelló. Articular tots els
recursos amb els quals explica la província perquè l'aeroport
porte riquesa als nostres pobles ha sigut l'objectiu d'esforç
promocional, de reunions constants amb el sector i amb els
alcaldes dels pobles. En aqueixa línia de fer convergir tots els
recursos per a millorar l'aprofitament de l'aeroport caminen
iniciatives com el Castelló Sènior. I no anem a menysprear ni

una de les oportunitats que tinguem perquè arriben més
turistes i generen més riquesa a Castelló". 

Amb la creació d'aquest nou servei d'autobús que
mantindrà les mateixes freqüències dels vols de Ryanair, a
partir del pròxim dimarts, amb l'arribada del primer vol,
s'amplia la vertebració territorial de la infraestructura que ja
tenia confirmada la línia d'autobús cap al sud amb la ruta
Orpesa-Benicàssim-Castelló-València.

"La qüestió és que quan els turistes arriben a l'aeroport els
facilitem al màxim que es moguen per la província. Són les
primeres línies regulars, i l'esforç per començar a traçar
aquesta vertebració és ara major i donem resposta amb açò a
la petició tant del sector com dels municipis per a rendibilitzar
la infraestructura al servei del nostre turisme%o201D, ha
indicat Martínez. 

La Diputació, nexe d'unió en defensa dels interessos de
Castelló.

La consecució d'aquest nou avanç en la vertebració de
l'aeroport amb el sector turístic provincial respon en bona part
al treball que està dut a terme la Diputació com a nexe d'unió
entre les institucions, els empresaris, municipis i l'aeroport de
Castelló per a procurar el millor funcionament de la
infraestructura. 

En aqueix sentit, el vicepresident Martínez ha explicat que,
"l'actitud que mantenim és de permanent diàleg amb totes les
parts implicades en el turisme de Castelló per a aprofitar totes
les sinergies i fer que tots els recursos es dirigisquen a generar
el màxim d'oportunitats a partir de l'engegada dels vols
regulars". 

Labor que ha comptat amb moments significatius com va
ser la presentació de les línies de Ryanair en el propi Palau
Provincial, les diferents reunions de coordinació tant amb
empresaris com amb aeroport, municipis i Generalitat, i les
múltiples accions promocionals que ha implementat en
coordinació amb aquest treball.

BUS A L’AEROPORT
text BENICARL  AL DIA



Amb nocturnitat i hemeroteca
I parlant del rei de Roma, ara fa

un any el nostre flamant regidor de
cultura donava lliçons sobre l'ús del
valencià en el cartell de publicitat
del Mesodromo. Mireu la imatge i
llegiu com deia (com nosaltres ho
guardem tot... ho trobem quasi tot),
sobre la utilització del valencià en el
dit cartell. Allí exposava que tenim
un reglament de Normalització
Lingüística que diu que s'utilitze el
valencià "preferentment". O que fins
i tot es faça una edició en bilingüe! I
enguany... enguany no ha dit res!
Però el cartell, com podreu vore a la
imatge que també us ensenyem...
només està en castellà. Ep, que ha
passat? Memòria de peix? Que com
ha esborrat les referències que
nosaltres traiem no se n'ha

recordat? No deu haver
anat al Mesodromo?
Quan passava per davant
d'algun cartell es tapava
els ulls?

Panem et bovenses 
Vinga, que com estem

embalats (embolats també
podria ser, ara ho
entendreu), també volem
ficar cullerada al reguitzell
de declaracions i
contradeclaracions sobre
els bous a festes. Que si
quatre dies, que si cinc,
que si un dia infantil, que
si un altre per a la dona
(sense hòmens que facen
el "ximple" que deia el
regidor de Governació)...
N'hi ha per a tots els
gustos i maneres. Ara, i si
hi ha... a qui no els agrada
tant de bou? En fi, no sabem per
quina raó però tenim una sensació
estranya dins del cos. Com que
amb açò de tant de bou... ens
ensarronen amb una mena de pa i
circ local que ens anestesia. I és
que aquesta frase, originària de la
sàtira X de Juvenal (100 aC), que
indicava com el poble romà havia
oblidat el seu dret a participar dels
afers interns del que passava a la
societat romana, podríem dir que
continua plenament vigent tot i
salvant les distàncies i les formes.
Mireu, nosaltres, perquè ningú se'ns
enfade, ací prenem la imatge d'El
Jueves per complementar el que
pensem.

Do de llengües
Vinga, que amb tanta política

amagada ja toca canviar una mica
de registre. I ho farem tornant als
nostres socorreguts amics
municipals, entesos en les més
variades branques del saber, tal
com han demostrat un fotimer de
vegades amb les actuacions que
tant hem comentat. Ja estaria bé
que el també flamant regidor de
policia, Bueno, prenguera bona
nota de les facultats intrínseques
d'aquest cos heroic i el dotara de
recursos. I si no ho creieu
necessari, llegiu el que ve a
continuació: "12:00 Se detectan
varios menores en la Pl De La
Constitució con un perro cachorro
en el interior de una caja donde se
leía «se vende». La Patrulla se
entrevista con la madre para su
retirada." Són capaços de fer-se
entendre per la gossa que els va
parir i tot... als cadells, és clar!

ve de la p gina anterior

OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

La Diputació de Castelló
ha fet un pas més en la
coordinació amb els
ajuntaments contra les
plagues de mosquits i ha
anunciat que el pròxim mes
d'octubre formalitzarà la
creació d'un grup de treball
que integre als consistoris,
al costat de tècnics i
especialistes, per a
començar així a preparar la
campanya contra els
mosquits de 2016. Amb açò,
la institució fa un pas més
en el treball de coordinació
que ha emprès, a l'espera
que la Conselleria li
transferisca les
competències, per a atendre
i donar una resposta el més àgil i eficaç possible a
aquesta necessitat plantejada pels pobles. 

El diputat de Sostenibilitat, Mario García, ha explicat en
concloure la reunió amb alcaldes, regidors i tècnics de 20 dels
municipis més afectats que, "aquesta reunió ha marcat un
abans i un després, perquè hem acordat sota la fórmula del
grup de treball, una permanent coordinació que ens permeta
avançar en l'articulació del Servei Provincial de Prevenció de
Plagues i Mosquits que aglutinarà totes les actuacions a dur a
terme per a respondre a aquesta problemàtica". 

García va posar l'accent que "en matèria de competències,
no anem a fer cap ingerència ni amb les competències
municipals ni amb les empreses, i és per açò que anem a
avaluar molt bé com ha contractat els tractaments cada
municipi. Però, en qualsevol de les situacions, la Diputació va
a respondre als municipis sent-los útils, perquè aqueixa és la
nostra vocació, i buscarem la fórmula d'actuació que més útil
li siga als pobles de Castelló perquè no es tornen a repetir les
situacions que hem viscut en la nostra província amb els
mosquits aquest estiu"

Enviament d'un qüestionari als 135 municipis

La Diputació de Castelló arreplegarà, a través d'un complet
qüestionari que enviarà en les pròximes hores, als 135
municipis de la província, totes les necessitats i experiències
que hagen registrat per l'afecció de la plaga de mosquits. Una
informació que donarà a conèixer al grup de treball quan es
constituïsca per a articular de forma eficaç un Servei
Provincial de Prevenció de Plagues i Mosquits que responga
a les prioritats dels ajuntaments, en part ja plantejades pels
regidors i alcaldes que han participat en la reunió d'aquest
matí en el Palau Provincial. 

"A través d'aquest qüestionari que ja hem lliurat i comentat
amb aquests vint municipis, recaptem tota la informació, poble
a poble, de les necessitats que té cadascun d'ells amb el tema
de plagues de mosquits. Aquest qüestionari l'enviarem a tots
els municipis de la província perquè responguen, com a més
tard, l'última setmana de setembre i així poder incloure
aqueixes necessitats i prioritats en el treball que ja estem
duent a terme per a engegar el pròxim any i incloure en els
pressupostos el Servei Provincial de Prevenció de Plagues i
Mosquits",va afegir el diputat.

El diputat García es va mostrar convençut que, "la
participació dels municipis en aquesta iniciativa que pretén
anar tots a l'una i articular una solució conjunta per a tots els
pobles. L'única forma que tenim de dimensionar l'actuació és
quantificar la problemàtica, conèixer els tractaments que han
fet, l'efectivitat que han tingut, els temps amb els quals han
treballat, etcètera. Sabem que és complex, però anem a posar
tot el que estiga en la nostra part per a respondre als
ajuntaments amb un procediment similar al que ja utilitzem en
altres temes com pot ser la recollida de brosses o els plans
d'obres i serveis".

Cal assenyalar que el diputat ha instat als municipis a
enviar una carta conjunta a la Generalitat, per a demar-los a
la cessió de la competència que permeta a la Diputació
coordinar, a través del Servei de Prevenció de Plagues i
Mosquits, l'actuació conjunta en l'àmbit de la província de
Castelló. Així mateix, els ha informat de la importància
d'agilitar, cada Ajuntament en la mesura de les seues
possibilitats, tota la tramitació administrativa dels contractes
que hagen realitzat per a efectuar els tractaments per a,
arribat el moment, aprovar en els seus corresponents plens
l'encomana de la gestió d'aqueix servei a la Diputació.

Campanya anti-mosquits pel 2016

text BENICARL  AL DIA
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Per a mal gust, el nostre.
Us portem aquesta imatge de

l'espècie autòctona Carxofa de
rotonda que ha estat destacada pel
compte de twitter "España Bizarra"
com a exemple paradigmàtic
d'aquesta branca de l'estètica
actual. Està clar que més d'un es
deu estar preguntant què redimonis
és això que t'encolomen l'etiqueta
de carxofa "bizarra". Si mirem què
s'associa a l'adjectiu trobarem coses
com rar, insòlit, extravagant, fins i
tot, pornogràfic... El Termcat és més
clar, com sempre, i descriu com a
«deliri extravagant» un «deliri el
contingut del qual és clarament
absurd i sense base real
possible».Per on ho voleu agarrar?
Què vos sembla la carxofa?
Pornogràfica no ho sabem, però
obscena n'estem segurs que sí. I si
parlem del calibre, una de les
característiques que defineixen el
producte més nostrat, només
podem comparar-lo al de la creu
monumental de la ratlla del terme.
Una horterada del mateix calibre,
sens dubte. Són mostres de les
escorrialles que la bombolla, en el

seu deliri absurd, anava deixant per
places i carrers a força d'urbanitzar
tot el que no es movia. Com quan
baixes la brossa i la bossa va
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Carxofa: per a totes les entitats que es queden sense vacances per assajar i oferir els seus
espectacles durant les Festes Patronasls. Demostren la seua pertinença més sincera en el dia a dia del
seu pòble. Moltes gràcies.

Panissola: als intransigents que no tenen altra feina que anar insultant pel carrer a càrrecs públics per
ser com són. Compartida amb els qui tampoc sembla tenen més feina que criticar banderetes i himnes,
plantats o asseguts... . Tant d'avalar la constitució... per acabar insultant la gent que defensa
democràticament la seua ideologia. Feixisme!

M I S C E L · L À N I A

Costa nord: realitat amagada

Segurament allò del millor alcalde que ha tingut
Benicarló, en referència a Marcelino Domingo, que va
aparèixer escrit en alguna pancarta penjada pels veïns de la
Costa Nord, allà pel 2009, per tot el que, suposadament,
havia fet per la consolidació d'aquesta zona... ha passat a
millor vida.  

Descobrir que allò que defensaves, i creus que el teu
consistori també ho havia fet, quan governaven els populars
al capdavant dels quals hi era Domingo, en referència a que
les partides Riu, Surrac i Aiguaoliva, sigueren urbanitzables,
i ara descobreix que no ha estat així... és un cop molt dur.
Enganyats és deuen sentir els veïns d'aquesta zona en
veure el document de "Mesures per a la protecció i
recuperació del tram de costa comprès entre el port de
Benicarló i el límit amb el terme de Vinaròs", que tira per
terra les seues aspiracions urbanitzadores.

Ara el document que surt a la llum pública fica en entredit
el que tantes vegades havia avalat l'anterior govern
municipal sobre l'augment de l'edificació de la zona, tot
recordant que des de la Generalitat es pretén evitar la
consolidació de noves edificacions i l'aglomeració de la
zona, sobretot pel fet que aquesta pretensió xoca contra la
preservació del terrenys de gran valor agrícola i pel risc de
la regressió marina que pateix la zona. 

De tota manera sembla curiós el fet que tot i ser
responsables últims els populars benicarlandos del que es
va enviar a Madrid en el seu moment, i dels acords que
suposadament s'havien aconseguit a tres bandes que ara
s'han diluït, la carrega del "mal" es fa  recaure principalment
sobre la figura de l'arquitecte municipal.

Veure'm si les pretensions dels veïns, que volen portar
biòlegs marins i experts en dinàmica del litoral, són capaços
d'aturar... aquesta realitat amagada. 
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Per a mal gust, el nostre.
Us portem aquesta imatge de

l'espècie autòctona Carxofa de
rotonda que ha estat destacada pel
compte de twitter "España Bizarra"
com a exemple paradigmàtic
d'aquesta branca de l'estètica
actual. Està clar que més d'un es
deu estar preguntant què redimonis
és això que t'encolomen l'etiqueta
de carxofa "bizarra". Si mirem què
s'associa a l'adjectiu trobarem coses
com rar, insòlit, extravagant, fins i
tot, pornogràfic... El Termcat és més
clar, com sempre, i descriu com a
«deliri extravagant» un «deliri el
contingut del qual és clarament
absurd i sense base real
possible».Per on ho voleu agarrar?
Què vos sembla la carxofa?
Pornogràfica no ho sabem, però
obscena n'estem segurs que sí. I si
parlem del calibre, una de les
característiques que defineixen el
producte més nostrat, només
podem comparar-lo al de la creu
monumental de la ratlla del terme.
Una horterada del mateix calibre,
sens dubte. Són mostres de les
escorrialles que la bombolla, en el

seu deliri absurd, anava deixant per
places i carrers a força d'urbanitzar
tot el que no es movia. Com quan
baixes la brossa i la bossa va
xorrant fins al contenidor.  

Caballero español
Però resulta que bizarro també

pot significar "gallard", i gallardia és
el que demostra el ministre de
defensa espanyol, Morenés, quan
defensa la territorialitat i inviolabilitat
del territori patri amb l'argument que
"si en Cataluña todo el mundo
cumple con su deber no hará falta
que las fuerzas armadas tengan
ningún papel". Què t'ha paregut,

morrut? Si senyor, què és això de
posar en entredit la gran Espanya
de Felipe VI? Ací el que cal és mà
dura. Molta mà dura. No podem
estar més d'acord amb les paraules
del diputat d'Esquerra, Joan Tardà,
quan diu que "quan amenaces, i el
que fas és intentar acoquinar, és
que sols et queda l'estupidesa." En
lògica s'ensenya que aquest és
l'argument conegut com ad
baculum, més usat des de temps
immemorials, que no el més
convincent. 

De perfil canviaràs... 
En fi, tornem-nos-en cap a casa,

que amb el que tenim ací ja anem
prou servits d'estupideses. I si no,
què trobeu dels que es fan perfils
falsos a facebookper poder opinar
sense que els caiguen garrotades?
Doncs tenim entès que un conegut
usuari d'aquesta mena de xarxes
socials, un a qui li agradava
provocar amb comentaris sobre l'art
de la fusta, al sentir-se una mica
atabalat amb tanta crítica, va barrar
en sec el compte per no deixar
escriure a ningú al seu mur.
Curiositats de la vida, acte seguit
surt una altre perfil, "lo sirco", amb
les mateixes tendències
dialectopolítiques, i clar, com que el
personal no és toix del tot, li ha vist
la cua i ja han denunciat l'intent de
frau. Ací us passem la imatge que
corre de mur en mur sobre el tema.
Ja se saps que és al circ on
vesteixen les mones de seda... però
mones es queden.

text LA COLLA DE TAFANERS El secretari autonòmic
d'Agricultura i
Desenvolupament ha
mantingut reunió de treball
amb la Mancomunitat de la
Taula del Sénia

El secretari autonòmic
d'Agricultura i Desenvolupament
Rural de la Generalitat
Valenciana, Francisco Rodríguez
Mulero, ha mantingut una reunió
de treball amb els representants
de la Mancomunitat de la Taula
del Sénia, formada per 27
municipis de la Comunitat
Valenciana, Catalunya i Aragó.

Durant la reunió, Rodríguez
Mulero ha expressat el suport
institucional de la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a les accions
d'aquesta entitat quant a desenvolupament rural i recerca i

transferència de coneixement aplicats a la producció d'oli
d'oliveres mil·lenàries.

TAULA DEL SÉNIA

text VICENT FERRER



Amb nocturnitat i hemeroteca
I parlant del rei de Roma, ara fa

un any el nostre flamant regidor de
cultura donava lliçons sobre l'ús del
valencià en el cartell de publicitat
del Mesodromo. Mireu la imatge i
llegiu com deia (com nosaltres ho
guardem tot... ho trobem quasi tot),
sobre la utilització del valencià en el
dit cartell. Allí exposava que tenim
un reglament de Normalització
Lingüística que diu que s'utilitze el
valencià "preferentment". O que fins
i tot es faça una edició en bilingüe! I
enguany... enguany no ha dit res!
Però el cartell, com podreu vore a la
imatge que també us ensenyem...
només està en castellà. Ep, que ha
passat? Memòria de peix? Que com
ha esborrat les referències que
nosaltres traiem no se n'ha

recordat? No deu haver
anat al Mesodromo?
Quan passava per davant
d'algun cartell es tapava
els ulls?

Panem et bovenses 
Vinga, que com estem

embalats (embolats també
podria ser, ara ho
entendreu), també volem
ficar cullerada al reguitzell
de declaracions i
contradeclaracions sobre
els bous a festes. Que si
quatre dies, que si cinc,
que si un dia infantil, que
si un altre per a la dona
(sense hòmens que facen
el "ximple" que deia el
regidor de Governació)...
N'hi ha per a tots els
gustos i maneres. Ara, i si
hi ha... a qui no els agrada
tant de bou? En fi, no sabem per
quina raó però tenim una sensació
estranya dins del cos. Com que
amb açò de tant de bou... ens
ensarronen amb una mena de pa i
circ local que ens anestesia. I és
que aquesta frase, originària de la
sàtira X de Juvenal (100 aC), que
indicava com el poble romà havia
oblidat el seu dret a participar dels
afers interns del que passava a la
societat romana, podríem dir que
continua plenament vigent tot i
salvant les distàncies i les formes.
Mireu, nosaltres, perquè ningú se'ns
enfade, ací prenem la imatge d'El
Jueves per complementar el que
pensem.

Do de llengües
Vinga, que amb tanta política

amagada ja toca canviar una mica
de registre. I ho farem tornant als
nostres socorreguts amics
municipals, entesos en les més
variades branques del saber, tal
com han demostrat un fotimer de
vegades amb les actuacions que
tant hem comentat. Ja estaria bé
que el també flamant regidor de
policia, Bueno, prenguera bona
nota de les facultats intrínseques
d'aquest cos heroic i el dotara de
recursos. I si no ho creieu
necessari, llegiu el que ve a
continuació: "12:00 Se detectan
varios menores en la Pl De La
Constitució con un perro cachorro
en el interior de una caja donde se
leía «se vende». La Patrulla se
entrevista con la madre para su
retirada." Són capaços de fer-se
entendre per la gossa que els va
parir i tot... als cadells, és clar!

ve de la p gina anterior
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La Diputació de Castelló
ha fet un pas més en la
coordinació amb els
ajuntaments contra les
plagues de mosquits i ha
anunciat que el pròxim mes
d'octubre formalitzarà la
creació d'un grup de treball
que integre als consistoris,
al costat de tècnics i
especialistes, per a
començar així a preparar la
campanya contra els
mosquits de 2016. Amb açò,
la institució fa un pas més
en el treball de coordinació
que ha emprès, a l'espera
que la Conselleria li
transferisca les
competències, per a atendre
i donar una resposta el més àgil i eficaç possible a
aquesta necessitat plantejada pels pobles. 

El diputat de Sostenibilitat, Mario García, ha explicat en
concloure la reunió amb alcaldes, regidors i tècnics de 20 dels
municipis més afectats que, "aquesta reunió ha marcat un
abans i un després, perquè hem acordat sota la fórmula del
grup de treball, una permanent coordinació que ens permeta
avançar en l'articulació del Servei Provincial de Prevenció de
Plagues i Mosquits que aglutinarà totes les actuacions a dur a
terme per a respondre a aquesta problemàtica". 

García va posar l'accent que "en matèria de competències,
no anem a fer cap ingerència ni amb les competències
municipals ni amb les empreses, i és per açò que anem a
avaluar molt bé com ha contractat els tractaments cada
municipi. Però, en qualsevol de les situacions, la Diputació va
a respondre als municipis sent-los útils, perquè aqueixa és la
nostra vocació, i buscarem la fórmula d'actuació que més útil
li siga als pobles de Castelló perquè no es tornen a repetir les
situacions que hem viscut en la nostra província amb els
mosquits aquest estiu"

Enviament d'un qüestionari als 135 municipis

La Diputació de Castelló arreplegarà, a través d'un complet
qüestionari que enviarà en les pròximes hores, als 135
municipis de la província, totes les necessitats i experiències
que hagen registrat per l'afecció de la plaga de mosquits. Una
informació que donarà a conèixer al grup de treball quan es
constituïsca per a articular de forma eficaç un Servei
Provincial de Prevenció de Plagues i Mosquits que responga
a les prioritats dels ajuntaments, en part ja plantejades pels
regidors i alcaldes que han participat en la reunió d'aquest
matí en el Palau Provincial. 

"A través d'aquest qüestionari que ja hem lliurat i comentat
amb aquests vint municipis, recaptem tota la informació, poble
a poble, de les necessitats que té cadascun d'ells amb el tema
de plagues de mosquits. Aquest qüestionari l'enviarem a tots
els municipis de la província perquè responguen, com a més
tard, l'última setmana de setembre i així poder incloure
aqueixes necessitats i prioritats en el treball que ja estem
duent a terme per a engegar el pròxim any i incloure en els
pressupostos el Servei Provincial de Prevenció de Plagues i
Mosquits",va afegir el diputat.

El diputat García es va mostrar convençut que, "la
participació dels municipis en aquesta iniciativa que pretén
anar tots a l'una i articular una solució conjunta per a tots els
pobles. L'única forma que tenim de dimensionar l'actuació és
quantificar la problemàtica, conèixer els tractaments que han
fet, l'efectivitat que han tingut, els temps amb els quals han
treballat, etcètera. Sabem que és complex, però anem a posar
tot el que estiga en la nostra part per a respondre als
ajuntaments amb un procediment similar al que ja utilitzem en
altres temes com pot ser la recollida de brosses o els plans
d'obres i serveis".

Cal assenyalar que el diputat ha instat als municipis a
enviar una carta conjunta a la Generalitat, per a demar-los a
la cessió de la competència que permeta a la Diputació
coordinar, a través del Servei de Prevenció de Plagues i
Mosquits, l'actuació conjunta en l'àmbit de la província de
Castelló. Així mateix, els ha informat de la importància
d'agilitar, cada Ajuntament en la mesura de les seues
possibilitats, tota la tramitació administrativa dels contractes
que hagen realitzat per a efectuar els tractaments per a,
arribat el moment, aprovar en els seus corresponents plens
l'encomana de la gestió d'aqueix servei a la Diputació.

Campanya anti-mosquits pel 2016

text BENICARL  AL DIA
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Són les coses que passen als pobles menuts. Si ara no
tinguera tanta mandra com tinc m'alçaria i buscaria La Veu
corresponent a aquestes dates de l'any passat i em trobaria el
mateix. Festes multitudinàries, èxit de participació,
«botellons» desfasats, excés d'alcohol a les penyes i la reina
i les dames ho van fer d'allò més bé. A l'editorial diuen que
potser siga el moment de prendre alguna decisió de cara a
edicions futures, que massa mam, massa bous i potser alguna
cosa massa rància. Trobo que sí, que hi ha hagut un canvi a
l'ajuntament i la Generalitat i qui sap si d'ací a uns mesos el hi
haurà també a tot Espanya i ara és l'hora. Qui governa no ha
de pretendre quedar bé amb tots, ha de prendre decisions i no
anar contemporitzant tractant d'evitar el conflicte amb aquells
que no veuen el món com ells (i que no els votaran mai, per
cert!). 

Que troben que cinc dies de bous són massa dies de bous,
se'n fan menys. Que pensen que cal parlar ben seriosament
amb el jovent perquè a les penyes es despatxa massa
alcohol, avant amb les atxes. Que troben que caldria
sancionar amb molta fermesa els que fan «botellon», tira. Que
estan convençuts que és ridícul alçar-se per ofrenar noves

glòries a Espanya, aquest és el dia de fer-ho saber. Vull dir
que el nou equip de govern no ha d'anar amb «miraments» de
ferir susceptibilitats perquè «ells», com el gosset abandonat,
no ho farien. Ni ho han fet mai.

Llijo el magnífic article de Joan Heras sobre el poeta grec
Kavafis. Preciós i emotiu el poema triat: «Els dies que vindran
són davant nostre / com una filera de ciris encesos, / daurats,
càlids i plens de vida». Tant de bo! Em poso Lluís Llach i
mentrestant vaig escoltant com anirà això del viatge a Ítaca.
Ho tenen fotut aquests catalanots perquè el ministre Morenés
ja ho ha dit que té uns tancs preparats. Quina temor, Déu meu.
No, no parlo de conya. Com es pot anar per la vida dient
aquestes coses? El mateix Llach, quin enginy, li va contestar
a RAC1 fent-li saber que si venien els cuirassats la gent aniria
a rebre'ls amb termos de café. Sensacional. Ara que hi penso,
el senyor Morenés aquest no és un que diuen que té o tenia
negocis armamentístics? Home, que es faça la traca al pati de
casa d'ell! Quina barra. Per cert també, no fa molt vaig llegir
en un diari el següent titular: «El Ministerio de Defensa ya ha
gastado 1.600 millones más de lo presupuestado». I que hi
havia «casi cautrocientos millones de más sin especificar».
Això és molt, eh? No sé quantes escoles ni quants hospitals.
Claro, però ells s'estimen més petar-ho tot fent una entrada
triomfal per la Diagonal de Barcelona acompanyats del tercio
de regulares i la cabra de la Legión. Aaaai, si en governe la
farina!

Els tafaners també han sucumbit a la temptació de parlar
de la caduficançó de l'estiu. Està molt bé tot. La lletra, la
interpretació, tot, tot. El que em fa una mica de temor és que
es veu que una periodista local li ha donat a la lletra una
interpretació literal i ara ja em veig el senyor Óscar Coll
menjant llangostins d'Aigualiva enllà amb l'alcaldessa amb els
evidents perills que per a la seua salut pot comportar un
ingesta d'aliments d'aquesta mena. I també em veig al seu
amic Paco Delcastillo custodiat per dos membres de la
Benemèrita institució cada vegada que jugue el Benicarló a
casa. 

Al costat del cementeri es veu que estan fent un crematori.
Ha sorgit per internet un moviment local per signar perquè no
es construïsca aquesta instal·lació tan prop del centre urbà.
Voldria equivocar-me, però el peix segur que ja està tot venut.
I qualsevol dia -no ens podrà llevar ningú el dret a riure'ns-en
de nosaltres mateixos- podrem fer endevinalles de qui s'ha
mort segons el color del fum que isca per la xemeneia. 

I una última cosa. Lo butxaques que els va fer la foto als
regidors Barberà i Escudero, segons la perspectiva de la
instantània, tampoc estava dret oferint noves glòries ni res. 

Apago l'ordinador i continua Llach, bon viatge pels
guerrers...

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

text EL LECTOR La Diputació acorda l'obertura d'una línia d'autobús
que unirà l'aeroport amb els municipis turístics costaners
del nord

El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha
acordat l'obertura d'una línia d'autobús que unirà l'aeroport
amb els municipis turístics costaners de la zona nord de la
província per a facilitar el flux de visitants fins a aquests
importants nuclis turístics. El president ha confirmat la
iniciativa després de reunir-se amb els responsables d'Autos
Mediterraneo, empresa que prestarà aquest servei ja a partir
del pròxim dimarts amb l'arribada del primer vol de Ryanair i
que portarà turistes des de l'aeroport a Alcossebre, Peníscola,
Benicarló i Vinaròs. 

D'aqueixa manera, el govern provincial dóna resposta a una
de les necessitats que es plantejaven en l'última de les
reunions de coordinació amb el director general de l'aeroport,
Alain Russel, la passada setmana. Amb açò, s'assegura el
servei de transport a aquests municipis tant amb autobús, taxi
com amb trasllat privat.

El vicepresident provincial de Turisme, Andrés Martínez, ha
explicat, "és un pas més en el constant treball que des del
Govern provincial i per iniciativa del nostre president, Javier
Moliner, duem a terme des de fa anys perquè l'aeroport
revertisca en més oportunitats per a Castelló. Articular tots els
recursos amb els quals explica la província perquè l'aeroport
porte riquesa als nostres pobles ha sigut l'objectiu d'esforç
promocional, de reunions constants amb el sector i amb els
alcaldes dels pobles. En aqueixa línia de fer convergir tots els
recursos per a millorar l'aprofitament de l'aeroport caminen
iniciatives com el Castelló Sènior. I no anem a menysprear ni

una de les oportunitats que tinguem perquè arriben més
turistes i generen més riquesa a Castelló". 

Amb la creació d'aquest nou servei d'autobús que
mantindrà les mateixes freqüències dels vols de Ryanair, a
partir del pròxim dimarts, amb l'arribada del primer vol,
s'amplia la vertebració territorial de la infraestructura que ja
tenia confirmada la línia d'autobús cap al sud amb la ruta
Orpesa-Benicàssim-Castelló-València.

"La qüestió és que quan els turistes arriben a l'aeroport els
facilitem al màxim que es moguen per la província. Són les
primeres línies regulars, i l'esforç per començar a traçar
aquesta vertebració és ara major i donem resposta amb açò a
la petició tant del sector com dels municipis per a rendibilitzar
la infraestructura al servei del nostre turisme%o201D, ha
indicat Martínez. 

La Diputació, nexe d'unió en defensa dels interessos de
Castelló.

La consecució d'aquest nou avanç en la vertebració de
l'aeroport amb el sector turístic provincial respon en bona part
al treball que està dut a terme la Diputació com a nexe d'unió
entre les institucions, els empresaris, municipis i l'aeroport de
Castelló per a procurar el millor funcionament de la
infraestructura. 

En aqueix sentit, el vicepresident Martínez ha explicat que,
"l'actitud que mantenim és de permanent diàleg amb totes les
parts implicades en el turisme de Castelló per a aprofitar totes
les sinergies i fer que tots els recursos es dirigisquen a generar
el màxim d'oportunitats a partir de l'engegada dels vols
regulars". 

Labor que ha comptat amb moments significatius com va
ser la presentació de les línies de Ryanair en el propi Palau
Provincial, les diferents reunions de coordinació tant amb
empresaris com amb aeroport, municipis i Generalitat, i les
múltiples accions promocionals que ha implementat en
coordinació amb aquest treball.

BUS A L’AEROPORT
text BENICARL  AL DIA
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L'Ajuntament de Benicarló ha convocat el XVII Concurs
De Fotografia Ciutat de Benicarló. Podran participar totes
aquelles persones aficionades o professionals de la
fotografia que ho desitgen.

No podrà optar a cap dels premis els qui hagen obtingut el
primer premi en l'edició de l'any anterior. La temàtica d'aquesta
edició del concurs serà Elements Singulars de Benicarló. el
consistori ha establit un primer premi de 500 euros, un segon
dotat amb 250 euros i el tercer premi que rebrà cent euros i
diploma. Cada participant podrà presentar un màxim de tres
fotografies, en color o en blanc i negre, amb possibilitat de
tractament digital, però no de muntatge. En cas que l'obra siga
premiada se sol·licitarà la remissió d'una còpia en format
digital en alta resolució per a poder donar difusió de la
resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que
l'organització puga editar. Les obres han de ser originals i
inèdites i no premiades en altre concurs. El termini d'admissió
de les obres finalitza el 14 d'octubre de 2015, a les 20.00
hores. Els premis seran els següents; 1r Prema: 500,00 € i
diploma. 2n Prema: 250,00 € i diploma 3r Prema: 100,00€ i
diploma Els premis no són acumulatius ni indivisibles El Jurat
seleccionarà un màxim de 40 fotografies, que seran les quals
formaran part de l'exposició que tindrà lloc en el Mucbe del 23
d'octubre al 15 de novembre de 2015. La decisió del jurat es
coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que
tindrà lloc el divendres dia 23 d'Octubre de 2015 al Mucbe-
Centre Cultural Convent de Sant Francesc, en l'acte
d'inauguració de l'exposició de les obres presentades.

CONVOCAT EL CONCURS DE FOTOGRAFÍA

text REDACCI 

AGENDA PENYA SETRILL

DIMARTS 15 
ELS SOPARS DELS DIMARTS
A les 21.15 h, comença la nova temporada 2015-2016 i

reemprendrem els sopars dels dimarts. Així que animeu-
vos que açò no ha fet només que començar.

DISSABTE 19
SOPAR A LA FRESCA
A les 21.30 h, com ja vam anunciar i amb la finalitat de

fer més germanor, enguany hem canviat el sistema.
Cadascú es portarà allò que crega convenient per a sopar
i compartir amb els altres. La Penya s’encarregarà de tot el
muntatge i a més posarà la beguda, el meló d'Alger i els
dolços i gelats. El preu serà de 3€ per persona/soci i 5 € per
persona/no soci. Hi pot assistir qui vulga (socis, sòcies,
amics/gues, simpatitzants....).

Els membres del curs de castanyetes, balls i música
tradicionals ens delectaran amb els seus balls i cançons i
intentarem passar-ho la mar de bé.

Els interessats cal que ho facen saber, abans del
dimecres 16, pels següents mitjans: tf José Luis
610603438, tf Alfonso 667488839, tf Marisa 699053155, o
penyasetrill@gmail.com o pel facebook.

DISSABTE 26
SOLIDARITAT AMB NEPAL
A les 19.30 h, campanya SOLIDARITAT AMB NEPAL.

L’acte consistirà en la visualització i comentaris d’uns
vídeos del dia a dia nepalí (una boda, unes escoles...) a
càrrec de Tonyo Fibla. Després tindrem una picadeta
solidària que consistirà en badam sandeko (amanida de
cacaus) i pokoda (bunyols de verdura) acompanyats de
cervesa nepalí. Cadascú podrà col·laborar amb la quantitat
econòmica que estime convenient.

Si voleu , també podeu portar roba usada en bon estat
per a xiquets/es i joves entre 5 i 18 anys.

Cal apuntar-se: Tonyo (649 60 83 64) o José Luis
(610603438) o a penyasetrill@gmail.com

I per últim, us fem saber que estem organitzant un viatge
a la ciutat de Tarragona per a realitzar una visita cultural per
la catedral, les muralles, el pretori, el circ romà i l’amfiteatre
i el jardins del Parc Sama, per al diumenge dia 18
d’octubre. La sortida serà a les 8.00 h, i la tornada cap a les
20.00 h aproximadament. El preu es calcula que rondarà
els 50/60 € per persona (depenent del nombre de
persones) amb el viatge, les visites, les entrades als
monuments i al parc i el dinar inclosos. Els interessats cal
que ho facen saber, abans del dimecres 30 de setembre
pel següents mitjans: tf José Luis 610603438, tf Alfonso
667488839, tf Marisa 699053155, per correu electrònic
penyasetrill@gmail.com o pel facebook de la penya. En
cas de no omplir-se l'autobús, el viatge igual es farà en
cotxes particulars amb les persones interessades.

I ja sabeu, el Setrill val la penya, perquè a més, també
és solidari!

Protecció civil de Benicarló ha organitzat per
a diumenge 13  una nova batuda per a buscar a
la dona desapareguda el passat 17 d'agost.
Santiago Torres, coordinador de l'entitat, ha
explicat que “es tracta de repassar zones que ja
hem batut durant aquest temps. No hi ha noves
pistes, però creiem que hem de fer-ho” El punt
de trobada serà les instal·lacions de Protecció
Civil, en el Poligon Industrial el Collet a les 9 del
matí.

Heidi, va desaparèixer quan va eixir a passejar
al seu gos. Des de l'endemà es va muntar un
dispositiu de busca que va estar operatiu fins al 20
d'agost, quan les forces de seguretat van decidir
desmuntar-ho pels nuls resultats. L'endemà el gos
de la dona va tornar a la seua casa, per la qual
cosa es va activar de nou un petit dispositiu que va
emprar a l'animal per a intentar localitzar el rastre
de la desapareguda. Tampoc en aqueixa ocasió
van haver-hi resultats.

Una nova batuda 
per a buscar a Heidi

text REDACCI 
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NOTA DE PREMSA DEL PARTIT
INDEPENDENT PER BENICARLÓ
(PIBEN)

De un canvi il·lusionant cap a un
canvi decepcionant.

Des del PIBEN, volem fer una
valoració dels primers tres mesos de
treball del nou equip de Govern a
Benicarló amb un repàs d'alguns dels
punts que pensem que es deurien
millorar.

La transparència segueix sense
aplicar-se, en la web municipal encara
no es poden consultar ni els decrets,
ni les actes de la Junta de Govern, ni
el pressupost municipal...

Hi ha que millorar la participació
ciutadana a l'ajuntament. Tindre un
despatx obert a les propostes i
permetre les participacions als Plens
es un bon començament, però cal que
les diferents regidories mantinguen
reunions periòdiques amb les Entitats
i professionals dels diferents sectors

per escoltar les seues propostes i
saber de primera mà quins problemes
hi ha i com pot l'ajuntament ajudar a
reactivar la nostra delicada economia
local o millorar les gestions i els
serveis municipals.

També trobem a faltar la
implantació d'una oficina única
d'atenció e informació al ciutadà,
seguim amb el mateix sistema de
dispersió dels serveis i dificultats
administratives, així com una web
municipal que quasi no ha canviat en
els últims 12 anys.

Encara no hem vist cap acció ni
proposta per millorar la situació actual
del nostre poble en Comerç-Turisme,
Promoció Econòmica o Medi Ambient.
Àrees en les que PIBEN dispose de
diverses propostes recollides dels
ciutadans i que estem dispostos a
debatre amb els regidors
corresponents per a portar-les a
terme. Tot i no obtindre representació
a l'ajuntament, volem treballar per
millorar el nostre poble, sempre que
l'actual equip de Govern estiga
disposat a escoltar i treballar
conjuntament amb nosaltres.

En relació a les polèmiques
declaracions pro-catalanistes i certes
actuacions per part de membres de
Compromís-ERC (amb els que
compartim algunes propostes,
sobretot en medi-ambient), pensem
que hi ha temes més importants a
resoldre a Benicarló, però volem dir

que Benicarló forme part de la
Comunitat Valenciana, tenim un
Estatut, un himne i una bandera propis
als que hi ha que respectar. Si en
algun moment els valencians,
mitjançant referèndum ciutadà, volen
canviar-ho, doncs perfecte, però de
moment es el que hi ha. No acceptem
himnes canviats, ni denominacions no
oficials, imposades per un determinat
partit polític sense consulta als
ciutadans.

Nosaltres som un partit amb una
forta arrel animalista, i molts som anti-
taurins, som partidaris de canviar els
bous per altres activitats més
participatives, però si arribàrem al
govern municipal mai prohibiríem els
bous al carrer (per molt que pensarem
que cal fer-ho) sense fer una consulta
prèvia als ciutadans. Els polítics son
representants del poble, per tant han
d'actuar com a tal, amb els seus ideals
propis però amb respecte per tots
aquells als qui representa, tinguen o
no les mateixes creences polítiques,
ètiques o religioses, tots mereixem
respecte, tot i que siga per part
d'aquells que diuen ser els p.. amos
de Benicarló.

En resum, pensem que en relació
al canvi polític a Benicarló estem
passant de la il·lusió a la decepció.
Esperem equivocar-nos, pel bé del
poble, però done la sensació que
l'actual Equip de Govern està massa
acostumat a fer d'oposició passiva i lo
de governar els va gran.

El diumenge 23 d’agost, la coral gent gran de Benicarló
va donar un concert al magatzem de la mar. Els oferim les
fotografies que no es van poder publicar en el darrer
número d’aquesta publicació.

CONCERT DE FESTES DE LA CORAL GENT GRAN DE BENICARLÓ

text REDACCI  fotos JES S MAESTRO
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L'últim diumenge de les festes benicarlandes es va celebrar
una nova prova de les escoles de ciclisme de Castelló,
organitzada pel Club Ciclista Deportes Balaguer de Benicarló.
La carrera es va disputar en un circuit tècnic, amb una lleugera
pujada a meitat del recorregut, que es va anar fent més dura
amb els alevins i els infantils per la calor.  Es va haver
d'atendre a diversos ciclistes per colps de calor que van
afectar diversos corredors en finalitzar la prova. Pel que fa als
alumnes de C. C. Deportes Balaguer es van aconseguir
diversos podis.

Classificacions

Promeses primer any:
Cesc Roig, 16 gimcana i 20 en carrera
Miguel Moreno, 41 gimcana i 23 en carrera
Jordi Sánchez, 11 gimcana i primer en carrera

Promeses segon any:
Adrià Roca, 34 gimcana i 6 en carrera

Adrián Sancho, 13 gimcana i 13 en carrera
Enma Beser, 18 gimcana i 11 en carrera; primera fèmina
Vera Monroig, 23 gimcana i 14 en carrera

Principiants primer any:
Pablo Moreno, 9 en gimcana i 17 en carrera
Alexandra Petrescu, 12 gimcana i 18 en carrera

Alevins primer any:
Izán Monroig, primer en carrera
Serban Petrescu, 6é en carrera
Gerard Sánchez, 2n en carrera

Alevins segon any:
Hugo Beser, primer en carrera

Infantis primer any:
Carla Pruñonosa, 18 gimcana 6a en carrera; primera

fèmina

Infantils segon any:
Francisco Vidal, 13 gimcana i 5a en carrera

Reunió de les Escoles de Ciclisme de Castelló a Benicarló

text i foto VICENT FERRER

Del 7 al 13 de Setembre la Policia Local de
Benicarló s'adhereix a una nova campanya
de seguretat infantil, en compliment de la
programació de les Campanyes i Operacions
de Vigilància i Control per a l'any 2015
portada a terme per la Direcció general de
Trànsit. 

En concret, es tracta de la Campanya
Especial sobre Cinturó de Seguretat i Sistemes
de Retenció Infantil SRI. Agustín Parra, cap de
la Policia Local, va explicar que “es pretén que
cap xiquet perda la vida per no anar
convenientment assegut en una cadira, per no
anar correctament assegut en una cadira
adequada per al seu pes i talla”. Els estudis
demostren que el 30% de ferits greus en zona
urbana “no duia cinturó de seguretat. Intentarem
conscienciar als que transporten xiquets que
han d'anar convenientment asseguts i amb el
cinturó posat”, va avançar Parra. Segons afirma
la Direcció general de Trànsit, s'ha demostrat
que l'ús de sistemes de retenció homologats, cinturó de
seguretat i SRI, són el sistema de seguretat vial més senzill,
rendible i eficaç, en tot tipus de vies i trajectes. La campanya

coincideix amb l'inici del curs escolar i la Policia Local de
Benicarló s'adhereix a aquesta campanya, com a part de la
seua preocupació per millora de la seguretat vial en la
població.

NOVA CAMPANYA DE SEGURETAT VIAL A BENICARLÓ

text NAT LIA SANZ

Xaro Miralles Ferrando, com a alcaldessa de Benicarló, i
Fernando Miquel Peraire, com a director de planta de
l'empresa multi nacional Ashland Chemical Hispània SL, van
firmar esta setmana, al saló noble de la casa consistorial, un
conveni per a fer efectiva la col·laboració d'Ashland en la

programació anual del Mucbe, ja siga per a finançar els
exposicions o altres activitats que organitza el centre.

El conveni, de 3.000 euros, te com a objectiu ajudar a
impulsar, difondre i ficar al llit a la societat el patrimoni cultural,
històric i etnològic de la nostra ciutat.

La signatura del conveni forma part de l'aportació anual que
l'empresa dedica a programes culturals de l'Ajuntament i
entitats esportives de Benicarló.

L´Ajuntament i la multi nacional Ashland firmen un conveni de col·laboració

text REDACCI 
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UN POC D'HISTÒRIA 

Al febrer de 2011, conselleria va remetre al consistori el
document de referència del Pla General d'Ordenació Urbana
de Benicarló. Allí deixa ben clar que no considerava adequat
el creixement de la ciutat cap al nord, un dels cavalls de
batalla de l'equip de govern i els veïns de la zona. L'informe
emès per la Direcció general de gestió del mitjà natural,
assegura que “la seua ocupació suposaria la pèrdua de
connectivitat ecològica entre els elements ambientals de
l'interior i la zona de la costa. Es realitza sobre terrenys d'alt
valor agrícola, en una zona en la qual existeix el risc de
regressió de la costa per culpa dels temporals marins i la
pujada del nivell del mar”. En aquest sentit, recomana la
realització d'un estudi específic sobre “aquest risc” en el Pla
general i recorda que “l'estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana pretén evitar la consolidació de nous continus
edificats en el litoral i la conurbació”.

Tot i això, el dictamen sí considera adequat el Parc litoral
esgrafiat en el document com zona verda. A més, demana
“aplicar als habitatges existents en la zona la disposició
transitòria 4 de la LSNU, a fi d'evitar afeccions sobre el mitjà,
dotant-les d'infraestructures imprescindibles” ja que
considera que aquests habitatges estan edificades sobre sòl
no urbanitzable. Els costos derivats de la minimització de
l'impacte territorial hauran de ser assumits pels propietaris
afectats. La conversió d'aquest tram del litoral a urbanitzable
va ser un dels acords arribats per la pròpia conselleria, el
consistori i l'associació de veïns propietaris d'aquesta zona,
que lluiten per frenar la regressió del litoral. L'administració
adverteix que el Document de Referència “s'emet a l'efecte
de la legislació en matèria d'avaluació ambiental, i per tant,
no suposa un pronunciament ambiental definitiu a l'efecte de
la legislació urbanística”.

ve de la pàgina anterior

Primer partit de lliga del nostre equip. Desplaçament a
Alqueries, abans "Alquerías del niño perdido". Ni lo papà ni jo
entenem per què els que van posar lo nom definitiu d'aquest
poble no es van quedar amb la segona part en lloc de la
primera, però hem pensat que la traducció al valencià de la
primera part és més fàcil que la de la segona. O que
"Alqueries" ven més que "Xiquet perdut", perquè tot lo nom
sencer és massa llarg. Encara hem anat més enllà i fins i tot
ens hem plantejat per què aquest poble es va poder segregar
de Vila-Real, que està ben a la vora, i un nucli com
Alcossebre, que està a mil kilòmetres d'Alcalà encara no s'ho
ha plantejat. Però això són coses que, tot i que poc o no res
tenen a veure amb el món del futbol, constitueixen unes
pinzellades culturals que fan més interessant la crònica i
ajuden a que pose en pràctica tot allò que estic aprenent a la
facultat i que faran de mi, lo dia de demà, un gran periodista.

Com anava dient, el papa volia organitzar lo viatge a les
Alqueries. Se'l veia amb molt d'interès i ja feia dies que no
parava, que hem d'anar. que hem d'anar i que hem d'anar. Tu
i jo, fill, la mama que no vinga, que es pot marejar. Així un dia
i un altre. Fins que va arribar lo dissabte. La mama, des de que
està amb tot això de la lliga de les dones valencianes
apostòliques, no ens fa gens de cas. Acompleix com una
perfecta mestressa de casa, però de la resta, no ens fa ni cas.
Es passa el tremps que li queda llegint el diccionari valencià-
català i el missal romà, així com vides de sants i la biografia
en tres volums de González Lizondo. Així que el papa va
agafar lo cotxe, i allà que marxem. Vam fer la imprescindible
parada al Piero de Torreblanca, on el papa es va cruspir un
parell de carajillos de Fundador parlant amb la xicota de la
barra, una oriünda d'un país de l'est amb generós pitral, que
va estar  punt d'encolomar-li una botella de Moet Chandon al
mòdic preu de seixanta euros.

La següent parada va ser a la Venta de Germán perque
volia saludar a un vell conegut de la Ribera on es veu que ja
havia quedat. Tercer carajillo. Quina sorpresa va ser la meua
en vore que aquell senyor de boina i caliquenyo s'embarcava
al nostre utilitari, ocupant lo seient de copilot.  Vam seguir la
marxa, i jo al darrere. Ells xarra que xarra, que si aquesta, que
si aquella, que si te'n recordes, que si quins temps...  Jo
m'estava rumiant que lo partit només era l'escusa i que a vore
què pintava aquell senyor a vore un partit del Benicarló.

Així va ser. Poc abans d'arribar a la bonica ciutat de Vila-
real, veig que posa l'intermitent a la dreta i, com si lo cotxe
anés guiat per una força sobrenatural, em trobo a
l'aparcament d'un conegut local, característic perquè està ple
de cartells lluminosos amb motius dedicats ala arbres lo fruit
dels quals són els dàtils. Ja no vam anar més enllà. 

Però la notícia va estar al camp d'Alqueries, on el Benicarló,
amb un equip ple de gent de casa, va guanyar amb autoritat a
un desconcertat Alqueries que no va saber dominar els
nostres. La gran i dolenta notícia va ser la lesió de Lionel
Burriel al primer minut de partit, que es va trancar el peroné en
una jugada totalment fortuïta. En el seu lloc va entrar Palau,
que va fer, com tots, un gran partit. Lo primer gol el va marcar
Cano després d'un claríssim penal. A la segona part va arribar
lo segon gol, obra de Ximo Bueno, en un contracop molt ben
portat i millor resolt.

Aquest gran resultat fa que comencem amb bon peu la
temporada, i aquest bon peu sempre a terra, vivint la realitat
del futbol. Ara es veu que algú dels voltants s'ha despertat i se
n'ha adonat que no hi ha una altra manera de fer les coses.
Benvinguts al món real. També vull recordar aquella colla de
ressentits que farien qualsevol cosa per tal de perjudicar el
Benicarló, però la seua mala fel els acabarà consumint.

El proper diumenge a les cinc i mitja, segon partit de lliga -
i primer a casa- contra el Museros. esperem una bona entrada
i que els socis arrepleguen els seus carnets.    

JA TENIM TRES PUNTS

text VICENT T. PERIS

Els populars en l'anterior legislatura.
Manolo Roca,  portaveu veïnal, a més, va
recordar que “fins al 2009 en el concert
previ del PGOU les tres partides (Riu,
Surrach i Aiguaoliva) eren
urbanitzables. Ara ens adonem que
només es contempla com urbanitzable
la partida Riu”.
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Qui ens ho anava a dir: del millor alcalde que ha
tingut Benicarló a l'engany absolut. Així ha acabat la
relació entre els veïns de la costa nord i l'anterior alcalde
del municipi. 

Tot, perquè han descobert que les partides que defensen
no seran urbanitzables, com suposadament van pactar amb
els popularss en l'anterior legislatura. Manolo Roca,
portaveu veïnal, a més, va recordar que “fins al 2009 en el
concert previ del PGOU les tres partides (Riu, Surrach i
Aiguaoliva) eren urbanitzables. Ara ens adonem que només
es contempla com urbanitzable la partida Riu”.

Aquest ha estat des de fa anys un dels principals cavalls
de batalla entre el consistori i els propietaris de terrenys en
la costa nord, que han defensat la necessitat de convertir en
urbanitzable la zona. Les promeses de l'anterior executiu
municipal han quedat en aigua de borraines al llegir el
document ministerial, que desvetlla les veritables intencions
de l'anterior equip de govern. Roca va mostrar la seua
sorpresa i va defensar que “crec que ningú té coneixement
d’açò, de fet l'alcaldessa quan estava en l'oposició em va dir
que no ho sabia. D'això no s'ha assabentat ningú”. 

És sobre la base d'aquest document amb el qual s'ha
redactat el document de «Mesures per a la protecció i
recuperació del tram de costa comprès entre el port de
Benicarló i el límit amb el terme de Vinaròs», que constitueix
l'avaluació d'impacte ambiental simplificada prèvia a l'inici de

les obres de protecció i regeneració de la costa Nord de
Benicarló. Sobre aquest document, l'Ajuntament farà una
sèrie d'al·legacions relacionades amb aspectes urbanístics i
ambientals. La primera al·legació se centra en la constatació
que la zona inclosa en el projecte (des de la rambla de
Cervera fins al barranc de Aiguadoliva) està afectada per la
revisió del PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana),
pendent d'aprovació des de fa 11 anys. A més, també es
demanarà al Ministeri que mantinga el vial paral·lel en la
platja de la Mar Xica (que el projecte preveu eliminar), ja que
és necessari per a garantir el subministrament d'aigua
potable als abonats afectats i per a situar els contenidors
actualment existents. També es demanarà un pla de
vigilància ambiental per a protegir les comunitats biològiques
que habiten en la zona on està previst construir els espigons. 

VEÏNS QUALIFIQUEN DE DESASTRE ECOLÒGIC EL
PROJECTE 

Els veïns de la costa nord de Benicarló han mostrat el seu
desacord amb el projecte de consolidació de la zona
proposat pel ministeri. Roca, va assegurar que “el mal ve
d'un informe que va fer l'arquitecte municipal avalat per
algun polític de l'anterior legislatura”. La informació facilitada
des del consistori al govern central va derivar en l'estudi que
ara té l'ajuntament damunt de la taula. Els veïns van explicar
que “el ministeri vol llençar graves i arenes artificials. Això
creiem que és un desastre ecològic. Portarem biòlegs
marins i experts en dinàmica del litoral perquè facen
informes que demostren que açò és així”, va dir Roca. 

text REDACCIÓ

VEINS DE LA COSTA NORD i PP: 
COM EL ROSARI DE L’AURORA 

Els afeccionats al pàdel van tenir l'oportunitat de gaudir
d'una jornada amb una de les màximes figures d'aquest
esport al Pitch & Putt Sant Jordi de les instal·lacions de
Panoràmica Golf. Ni més ni menys que Fernando
Belasteguin, tretze vegades número u a nivell mundial, va
ser el protagonista d'un clínic en el qual, amb tres
jugadors en pista en cada partida, es va mesurar amb
diversos participants dividits en sis grups, durant dues
hores. 

En la brillant trajectòria esportiva de Belasteguin destaca
que ha sigut l'únic jugador en la història del pàdel a aconseguir
9 olimpias de plata, 5 anys de forma consecutiva. En aquest
sentit, Sánchez, va ressaltar que, "és tot un luxe poder veure
en acció a jugadors de la talla de Belasteguin", i va agrair
l'esforç de l'organització per fer possible que Sant Jordi puga
comptar amb la presència d'aquesta figura mundial, "doncs
iniciatives com aquesta serveixen de promoció tant al municipi
com a Panoràmica Golf, que compta amb unes instal·lacions
de primer ordre per a la pràctica del pàdel i altres esports i la
presència de grans professionals deixa constància d'açò".

Els participants i assistents a l'acte també van tenir ocasió
de compartir taula amb el campió mundial.

Fernando Belasteguin demostra que segueix sent el número 1 mundial de pàdel

text i foto VICENT FERRER

El dissabte 19 de setembre a les 19,30 hores Sant
Mateu acollirà el torneig final del Circuit d'Escacs 2015,
que s'ha celebrat a Alcalá de Xivert, Benicarló, Vinaròs i
Peníscola (aquest dissabte 12), i que ha estat organitzat
pels tres clubs de la comarca: Alcalá, Benicarló i Vinaròs,
amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital
històrica del Maestrat. Les partides es disputaren en el
Bar Llar dels Jubilats, disputant-se a set rondes de 10
minuts.

Sant Mateu acollirà el torneig final del Circuit d’Escacs Baix Maestrat 2015

text i foto VICENT FERRER
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03.- Dijous – divendres  2 – 3 d'octubre.

De bon matí Thulo Manche els porta a l'estació de Sant
Jordi Est per a agarrar el trenet que els ha de dur a Barcelona.

Thulo Manche no ha estat a Nepal però com va fer un
encàrrec, per a demanar la talla del que volia els companys li
deien al botiguer que era per a un home gran, en tots els
aspectes (thulo: gran; manche: home).  

Són tres hores llargues de tren; pugen a Tortosa per a
tornar a baixar (coses de la renfe) i paren a cada estació. Com
Benicarló està “tan ben comunicat” el següent tren els venia
molt just i no es volien arriscar a perdre l'avió.

Amb un altre tren van a l'aeroport i ara els cal anar de la T1
a la T2 amb autobús i en aquest moment, només baixar de
l'autobús, la primera. Baje comença a crits: “La motxilla, la
motxilla!” pega mitja volta i comença a donar cops a la porta
del bus que ja estava tancada i emprenent la marxa. 

Miracle! Ha pogut recuperar la motxilla amb diners i el
passaport.

Els comentaris dels companys són fàcils d'imaginar: que si
et fas vell, que has de parar compte, que si ja tens una edat,
...

I ara lo típic d'un aeroport: esperar, facturar, esperar i
esperar.

Pugen a l'avió, surt el vol, miren pel·lícules, estudien el
recorregut de l'avió, ... i apleguen a Doha.

Quan estan a punt de passar el control policial ve la segona: 
– Hòstia! El passaport! – diu Baje.
Però no s'immuta massa. De cop i volta pensa que se'n va

a la policia i els explicarà el cas. L'ha perdut a l'aeroport de
Barcelona o a l'avió.

Bhai que se n'ha adonat quan li ha caigut a l'avió i l'ha
agarrat no s'ha pogut aguantar més.

– Hi has! Esta es la segona. No
volíem donar-te'l fins a Kathmandu.

– Eres un desastre! Home, para
compte de les coses.

– Què he de fer si soc vellet. Per
a que esteu vosaltres? Per a què
vos porto?

No res. Ara a passar una vuitena
d'hores per l'aeroport de Doha.

Primer intenten a veure si es pot
canviar el vol de Didi per a poder
anar tots junt a Kathmandu però
resulta impossible ja que el vol va
ple. Només hi ha la possibilitat
d'anar en primera i éss molt car.

Quan s'han cansat de pegar
voltes pel nou i immens aeroport
s'estiren una estona en una sala de
repòs.

De tant en tant senten com la
locutora que va recordant les

eixides dels vols va cridant a “Qotorrilla”. Ja fa dos anys que la
busquen i encara no l'han trobat.

Pels altaveus de l'aeroport parlen en àrab i el la llengua de
l'estat destí. I quan parlen en àrab només identifiquen una
paraula: qotorrilla.

Després de molt de pensar han arribat a la conclusió que
podria ser en realitat Qatariya, línies aèries de Qatar.

Cansats de pegar voltes sense poder dormir s'alcen i
peguen una altra volta per l'aeroport fins que es fa hora
d'embarcar.

Quan s'apropen a Nepal no paren d'aguaitar pels finestrons
de l'avió a veure si poden albirar algun pic, algun himal. Al final
poden identificar el Machapuchare i el Daulagiri.

Poc després aterren al país dels himal, l'Himàlaia, Nepal.
Fan la cua pertinent per a fer el visat i surten fora on els

espera Shakya, l'estrella del rock de Nepal, que els durà a la
casa pairal per a fer un mos (a Nepal a la casa que vages has
prendre alguna cosa), pegar un vol per la ciutat i esperar a Didi
que tardarà unes hores.

Trek del Manaslu: no va poder ser

text TONYO FIBLA




