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El partit que van disputar dissabte passat el CDB i el
Puçol no passarà a la història del futbol local com un dels
millors que s'haja disputat a Benicarló. Ni per l'actuació
dels jugadors d'ambdós equips ni per la pèssima actuació
de la tripleta arbitral. Tot molt poc encertat. 

Avui seré una mica més objectiu que unes altres vegades -
si cap- i no li faré pagar totes les culpes a l'àrbitre. Encara que
les tinguera, que és la veritat. El xicot del xiulet i el cronòmetre
va perjudicar els dos equips sense mirar cara ni ulls. Als pocs
minuts d'iniciat el partit vaig poder observar, i això que estava
a l'altra punta de camp, com un defensa nostre feia un penal
d'aquells de llibre que s'hauria d'haver sancionat amb la pena
màxima i la consegüent expulsió. Per sort per nosaltres tot va
acabar en un «sigan, sigan» prou injust. És evident que
aquesta jugada haguera pogut fer variar el signe del partit que
es diu. Després els va tocar el rebre als d'ací. Un linier
prototípic (barbamec, de posat prepotent i amb cara de tindre
poques llums) va alçar la bandereta perquè invalidaren per
fora de joc (?) un preciosíssim gol de cap de Marcos Cano. Ho
puc assegurar perquè jo estava en línia amb l'últim defensa i
juro que no hi havia posició antireglamentària del nostre
davanter. Robatori. Cap dels renecs que vaig proferir va anar
adreçat a ningú de la família de l'abanderat, però, clar, un no
és de pedra, i li vaig explicar amb bones paraules que això de
perjudicar l'equip local per fer-se el xulo no estava bé. La
cirereta del pastís la va posar el col·legiat quan a la segona
part no va sancionar un clamorosíssim penal penal comés
sobre Marcos Cano. Un desastre. Molt fluixets, pobres. 

I això va ser tot. Si de cas un xut al pal del Benicarló i un
altre del Puçol per posar una miqueta d'emoció. El CDB
encara no ha perdut cap partit i ja en van quatre de seguits i,
encara que no vinga al cas sempre va bé recordar-ho, el
Vinaròs no n'ha guanyat cap tampoc. 

Les meues habilitats endevinatòries em permeten deduir
que aquesta lliga serà molt igualada i que tots patirem. Hi ha
només un equip que sobresurt per damunt de la resta, el
Segorbe, que com tots sabem es va fer amb els serveis de les
figuretes de la desbandada del Vinaròs de la temporada
passada. 

El dia 27 me'n vaig anar a festejar a Barna, a vore la Margot
i a viure l'ambient de l'anomenat «desafío separatista». Cap
allà al tard la meua promesa i jo vam anar a la plaça de Sant
Jaume amb l'esperança que algun bogeres sortira al balcó de
la Generalitat a proclamar la República Europea de Catalunya.
Pensàvem que amb els resultats obtinguts algun d'aquests
pollosos cupaires seria capaç de fer una proclama com la de
l'avi Macià. Però no, allí ens vam quedar els dos aguardant
l'arribada de Fernàndez o de Baños. Una altra vegada serà,
em va dir Margot i vam anar-nos-en cap a casa a passar
l'estona. S'entén, no?

Diumenge vinent el Benicarló es desplaça a Borriana, una
ciutat fallera com la nostra i pàtria de figures de renom
internacional com ara José Iturbi (pianista), Vicente Enrique i
Tarancón (cardenal), Alfredo Rey (cantant de copla) i la simpar
nóvia de don Carlos Fabra, la recautxutada senyoreta Esther
Pallardó (que cadascú pose el que vulga) . 

SEGUIM SUMANT

text VICENT T. PERIS

Fabricant paraules al vent

Sembla que l'aigua no baixa massa clara a l'àrea de la
Intervenció Municipal. Això és el que podem inferir de les
paraules de l'alcaldessa Miralles pel fet, entre d'altres, que
s'ha hagut de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit
per a pagar el lloguer dels terrenys on hi són els barracots
del Col·legi Àngel  Esteban. Tot perquè a l'anterior equip de
govern se li va "oblidar" revisar el contracte que hi havia i
que, ara, segons indica l'interventor municipal, està
caducat... des de fa dos anys. 

I si l'actuació de dalt podria considerar-se negligent, què
podríem dir de la que fa referència a l'adjudicació de les
obres del passeig sud, a l'empresa Tragsa, després de llegir
que, altra volta, l'informe de la intervenció municipal
qüestiona l'actuació de  l'anterior equip de govern de PP,
quan afirma que va ser " nul·la de ple dret perquè hi ha
hagut una irregularitat d'adjudicació a l'empresa Tragsa per
part de l'ajuntament". Ja no entrem ací a qüestionar la
idoneïtat, o no, d'aquestes obres tal com les va concebre el
Partit Popular l'anterior legislatura, segurament també
podríem parlar-ne i molt, però que, damunt, s'estiga dient

clarament que a més ha estat una adjudicació a dit, ja
supera els límits de la decència. I és que sorprèn com l'equip
de govern anterior, una vegada més, va fer ulls clucs de a
l'objecció de la intervenció municipal que informava, segons
indicà l'alcaldessa Miralles que, "en el conveni que se signa
amb Costes, posa que les obres haurien d'eixir a licitació.
Però no es fa així”.  Podríem dir, quasi sense temor a errar-
nos, que açò de saltar-se els informes de l'interventor ho han
acabat de convertir en una mena d'esport olímpic...
municipal. 

De tota manera l’actual equip de govern, tampoc ha
resultat ser les germanetes de la caritat i, per exemple, ha
passat de puntetes pel capítol de les subvencions a entitats
esportives que, a data d’avui, encara no han cobrat... la del
2014. Diuen si és un problema d’intervenció... que ho ha de
signar. Una signatura que costa mol, no? En fi, una data, per
si no se n’havien assabentat... estem a finals del 2015. 

Deixant de banda aquesta característica municipal,
bastant nefasta, de pagar amb retard, és bo que ens
centrem en el futur que ens espera en els pròxims quatre
anys de govern. Sobretot, agafant la valoració dels cent dies
de govern que fa l'alcaldessa, en dos dels temes que
semblen ser els prioritaris de cara al futur, la rehabilitació del
centre històric de Benicarló, que inclourà la protecció
d'espais, la reactivació del comerç, la recuperació d'edificis i
la revitalització social i cultural de la zona, i la reivindicació,
més que històrica, que ha estat, i és, tot un greuge
comparatiu amb Peníscola que ho te fet des de fa anys, del
tram de la carretera Benicarló-Peníscola, que falta per fer.

Esperem que aquestes paraules, com els diners de les
subvencions, com passa massa vegades, no siga com una
nova versió, a la benicarlanda, d'"Allò que el vent
s'endugué".
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CARXOFA i PANISSOLA



ESPORTS CÒMIC

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

CONTACTA AMB “LA VEU DE BENICARLÓ”: 
twitter: @Elstafaners  

mail: veubenicarlo@gmail.com

Diumenge 27 de Setembre, es va fer la ja tradicional
ruta senderista de pretemporada del club Natació
Benicarló, organitzada per Xavier Sospedra.

En aquesta ocasió, els socis, nedadors i simpatitzants del
club, caminaren pels paratges del parc natural dels ports:

barranc de la Galera, racó d’en Marc i forat de la Vella. 
Al voltant de 100 persones, entre socis i nedadors

participaren en la marxa, valorada pel president del club,
Adolfo Saura, com de gran èxit.

Va ser així, una molt bonica jornada de senderisme, dintre
del programa de condicionament físic previ al començament
de les competicions de la nova temporada 2015-2016.

Davant la bona acollida, ja estan pensant en organitzar un
altra excursió per a dintre d’un parell de mesos.

RUTA SENDERISTA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text i foto CNB

“A Formar!!!”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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EL TEMA ESPORTS

Quantes vegades hem enyorat al benvolgut Berlanga,
del que hem heretat l’adjectiu “berlanguià”,en referència
a situacions veritablement surrealistes que ocorren amb
certa assiduïtat al nostre entorn. El ple municipal, ja ho
sabem tots, és una mena de circ, un teatre, on els papers
estan repartits segons el partit polític que hom
representa i el lloc on està situada la seua bancada: al
govern municipal o a l’oposició.  Clar. El polític sap,
perquè ja ha passat per les comissions, el paper que ha
' interpretar, la seua posició i, fins i tot, el que li
contestarà l’altre.

Per al ciudatà de carrer, però, el plenari és una
representació on no es paga entrada i que es desvetlla com
un dels millors espectacles que es representen al poble. Els
primers plenaris ens demostren que els polítics porten
careta. Si... ja ho sabíem, però el que no es pot fer és com
diu la dita “donde dije digo digo Diego”. El PP ara surt a ser
el salvador de les associacions esportives, dels treballadors
adjudicataris. Però per altra banda apareixen factures que no
es paguen perquè hi ha hagut deixadesa de l’anterior equip
de govern i adjudicacions que diuen es van fer a dit. Això és
el que afirma l'equip de govern actual que diu l’interventor en
el seu informe. Per cert, la participació ciudadana als
plenaris s’ho haurien de fer mirar. O es regula perfectament,
o es pot estar fins a les tantes discutint. Si algú presenta una
pregunta escrita, com marca el reglament, no es pot plantar
en mig del plenari per contestar...  a la contestació de
l’alcaldessa. I damunt queixar-se perquè li lleven la paraula.
Belanguià total!

FACTURES DE L'ÀNGEL ESTEBAN

Benicarló va aprovar al ple ordinari del mes de setembre
el reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar el lloguer
dels terrenys on estan els barracots del CEIP Ángel Esteban.
Els propietaris, com va detallar el regidor Román Sánchez,
“van presentar en el mes de març, com tots els anys, les
factures corresponents al primer trimestre de l'any”, que
ascendien a 6.556 euros, juntament amb una revisió de
preus. L'interventor va procedir a realitzar un informe en el
qual mostrava la seua discrepància amb les factures ja que
“diu que el contracte ha caducat fa dos anys, pel que no
procedeix revisió de preus però reconeix que s'ha
d'indemnitzar als propietaris. Se'ls comunica i ells presenten
un recurs de reposició”. Durant aquests mesos, va detallar
l'edil, els propietaris han estat preguntant en l'ajuntament
“quan i com se'ls pagarà i si s'ha de fer un nou contracte.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, va lamentar que les
factures “han estat anant d'un despatx a un altre sense que
s'haja pagat als propietaris del solar”. 

OBRES DEL PASSEIG SUD

Punt també problemàtic en el debat va ser el
reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar les obres
del passeig sud. En aquest cas, l'informe de l'interventor
reconeixia “acció nul·la de ple dret perquè hi ha hagut una
irregularitat d'adjudicació a l'empresa Tragsa per part de
l'ajuntament”, segons va denunciar l'alcaldessa, que
lamentava que “hi ha hagut una lamentable actuació de
l'anterior equip de govern. El grup socialista i Compromís ja
van manifestar que aquestes obres mai s'haurien d'haver
pagat pel Pla de Competitivitat, s'havia d'haver sufragat pel
govern central”. Miralles va detallar que “el projecte es va dur
des de Turisme, en cap moment els tècnics del departament

FACTURES SENSE PAGAR, ADJUDICACIONS A DIT, I CENT DIES DE GOVERN

textREDACCIÓ

Atletes, entrenadors i familiars del Club d'Atletisme Baix
Maestrat de Benicarló, van realitzar diumenge passat una
excursió a la Serra d'Irta, com a entrenament de resistència i
com a acte social i de convivència entre atletes i membres del
club. A la meitat de la caminada, els participants es van poder
recuperar de la forta calor amb un refrescant bany a la platja
del Pebret.

Excursió d'entrenament per la Serra d'Irta d'atletes del Club Atletisme Baix Maestrat

text VICENT FERRER fotos CABM

Diumenge passat es va celebrar, a Càlig, l'última prova
per a ciclistes de les categories Elite i Sub23, de la
Challenge de la Comunitat Valenciana. La prova va estar
organitzada pel Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló i l'Ajuntament de Càlig. La prova la va guanyar
Fernando Márquez.

Aquesta va comptar amb la participació dels millors ciclistes
de la Comunitat Valenciana, amb dos ciclistes que estaven
separats per tan sols dos punts a la general, la qual cosa va
donar emoció fins al final de la cursa. 

El vencedor de la Challenge va ser Sebastián Mora, del
Controlpack, i segon Oscar Pelegrí, del Mútua Llevant. Pel que
fa a la prova el vencedor a Càlig va ser Fernando Márquez del
Controlpack i segon Toni Ballester del Benicàssim. Els
corredors locals van acabar així: 15é Roberto Betí del
Controlpack, 31é Julián Balaguer de l'Hostal Latorre i Joan
Jimenez del Benicàssim. La mitja del guanyador  va ser de
40,8 km/h sobre 117 km.

En el lliurament de premis van estar l'alcaldessa de Càlig
Ernestina Borrás, el regidor d'esports Adrián Vidal, el delegat
de la FCCV a Castelló i president del club José Julián
Balaguer, la Reina i Dames de les festes i l'homenatjat, que
dóna nom a la prova, Julián Borrás.

Fernando Márquez guanyador de la carrera Elite i Sub23 celebrada a Cálig

text VICENT FERRER
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LOCAL EL TEMA

d'Urbanisme van tenir coneixement. El projecte es va fer des
dels serveis territorials de Castelló de costes”. 

Així, aquestes factures tenien l'objecció d'intervenció
perquè “incompleixen la Llei de contractes de Serveis
Públics, perquè es van adjudicar directament a Tragsa. En el
conveni que se signa amb Costes, posa que les obres
haurien d'eixir a licitació. Però no es fa així”, denunciava
Miralles. L’alcaldessa va assegurar que “és una adjudicació
a dit. Però reconeixem que s'han fet unes obres i que
l'empresa ha de cobrar”. El punt va ser aprovat per
unanimitat. 

BALANÇ DE CENT DIES DE GOVERN MUNICIPAL

Després de més de tres mesos de «treball intens amb
jornades maratonianas», l'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, ha volgut fer un balanç de les principals actuacions
que s'han portat a terme i dels projectes de futur que
s'engegaran en els pròxims mesos. Miralles va assenyalar
en la seua compareixença «la bona coordinació de totes les
àrees de l'Ajuntament» i va anunciar que «en 100 dies s'ha
avançat molt, i més encara s'avançarà». En aquest sentit, un
dels temes que centrarà els esforços de l'equip de govern
serà el projecte de rehabilitació del centre històric de
Benicarló, que inclourà la protecció d'espais, la reactivació
del comerç, la recuperació d'edificis i la revitalització social i
cultural de la zona (que quedaria emmarcada entre els
carrers de Pius XII, Mare de Déu del Carme, Ferreres Bretó
i Vinaròs). Per a materialitzar aquest projecte, l'Ajuntament
sol·licitarà optar als fons europeus com estratègia de
finançament. Les qüestions urbanístiques i d'infraestructures
han centrat bona part de les gestions fetes per l'equip de
govern durant aquests 100 dies. Així, s'han avançat les
converses per a recuperar la disponibilitat sobre les antigues
instal·lacions d'Aidima, s'ha demanat una moratòria en el
pagament de la taxa per abocament d'aigües no depurades
i s'ha reactivat la comissió de seguiment del PGOU. També
es mantindrà una reunió amb la consellera d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José
Salvador, per a accelerar al màxim l'aprovació del Pla
General. Miralles aprofitarà la reunió també per a reivindicar
el tram de Benicarló de la carretera Benicarló-Peníscola,
«una reivindicació històrica del nostre poble», la carretera
Benicarló-Càlig i també se sol·licitarà informació i ajuda per
a la creació d'habitatges socials.

Sobre el pàrquing de l'avinguda de Méndez Núñez,
l'alcaldessa va assegurar que «les converses estan molt
avançades» i ha explicat que l'Ajuntament negociarà amb
l'empresa adjudicatària del contracte de l'ORA una possible
ampliació de contracte perquè puga assumir també la gestió
del pàrquing. «El que tenim clar és que aquest mes
d'octubre obrirem el pàrquing, encara que siga de manera
gratuïta, perquè la gent es vaja acostumant a utilitzar-lo», va
afirmar. L'alcaldessa no va voler deixar de costat la
importància de la posada en funcionament de l'EDAR i va
recordar que continuen en marxa les obres del Passeig
Marítim Sud i del CEIP Ángel Esteban. En el pressupost de

l'any 2016, va anunciar, s'incorporarà una partida per a
adequació d'edificis municipals. «Estem treballant per a
traslladar alguns recursos municipals, com la Biblioteca i la
Policia Local a espais de titularitat municipal. I anirem
aplicant el Pla d'Accessibilitat per a convertir Benicarló en
municipi 100% accessible», va dir. Sobre la participació
ciutadana, un dels pilars del programa electoral dels partits
que integren l'equip de govern, Xaro Miralles va posar
èmfasi en els avanços que s'han portat a terme. «Estem
elaborant els reglaments de participació ciutadana i els
ciutadans ja estan participant activament en els plens
ordinaris. S'estan emetent els plens en directe per la ràdio i
a través de televisions comarcals i el saló de sessions està
ple de gent. Açò és una bona notícia perquè vol dir que la
ciutadania s'està interessant per la política municipal».

Miralles va recordar que l'Ajuntament també ultima la
posada en marxa del portal de la transparència i que en els
pròxims dies entrarà en funcionament l'aplicació de factura
electrònica, per a agilitar al màxim els pagaments als
proveïdors. «També estem treballant en els primers
pressupostos participatius i en la renovació de la web
municipal, que esperem estiga en marxa en els pròxims
mesos». La reactivació econòmica, altre dels pilars
fonamentals del programa electoral de les dues formacions
que integren l'equip de govern, també ha centrat bona part
de la compareixença. En aquest sentit, Miralles va recordar
que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s'està
portant a terme una labor important de cara a rellançar tallers
d'ocupació i plans d'ocupació. Respecte a projectes futurs, a
més de la revitalització del centre històric, Miralles va
assenyalar que des de la Regidoria de Turisme es treballa
en projectes per a reactivar el turisme nàutic i que s'estan
ultimant les últimes inversions per a donar per finalitzat el Pla
de Competitivitat Turística. També ha anunciat que
pròximament es presentarà un projecte sobre la
senyalització de rutes per a caminar pel terme elaborat
conjuntament per les regidories d'Esports, Turisme i
Agricultura. En l'apartat cultural, l'alcaldessa ha recordat que
en breu començaran les obres de rehabilitació de la capella
del Convent de Sant Francesc. Sobre l'Àrea de Benestar
Social ha destacat el projecte de taules participatives que ja
s'ha engegat i ha recordat que Benicarló s'acaba d'adherir
en la Xarxa de Ciutats Acollidores per a poder oferir ajuda als
milers de refugiats que cada dia arriben a les fronteres
europees fugint de conflictes armats.

ve de la pàgina anterior

El pinxo «L'horta i la mar», del Restaurant Braseria
Sant Gregori, ha guanyat la tercera edició del Concurs del
Pinxo de Peix i Polp de Llotja. El Restaurant Marynton i el
Restaurant Taperia Xanadú han quedat segon i tercer
respectivament.

El III Concurs del Pinxo de Peix i Polp de Llotja que
organitza la Penya l'Arjup amb motiu de les Jornades
Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de Benicarló ha
concedit al Restaurant Braseria Sant Gregori el primer premi
pel pinxo anomenat «L'horta i la mar», elaborat amb una base
d'amanida d'enciam fumat amb tomàquet confitat i ceba
caramelitzada, acompanyat amb una salsa de mel i mostassa
coronat amb polp i sardines elaborades a l'estil anxova. El xef
i propietari del Restaurant, Juan Vicente Albert, ha explicat
que amb aquest pinxo ha apostat pel contrast de sabors i que
s'ha inspirat en la tradició benicarlanda de barrejar els
productes de la mar amb els productes de l'horta.

El segon premi ha estat per al Restaurant Cafeteria
Marynton, amb el pinxo «El caduf», elaborat amb una
brandada de polp, oli de pebrot, esferificacions i una corona
de merengue. El tercer premi l'ha aconseguit el Restaurant
Taperia Xanadú pel pinxo «Nos han liado!», un caneló de
llagostí farcit de bolets i sípia regat amb una crema de
galeres.

Els guanyadors dels tres premis s'han mostrat molt
satisfets amb la iniciativa de la Penya l'Arjup i han animat la
gent a continuar disfrutant de les Jornades del Pinxo fins al
proper diumenge 4 d'octubre. Per la seua banda, el president
de la Penya, Alberto Rico, ha donat les gràcies als 13
restaurants que han participat en el concurs i ha destacat la
importància d'aquestes jornades, «que contribueixen a fer
festa, a fer poble i a reactivar l'economia local». Finalment, la
regidora de Turisme, Rosana Marzá, ha animat els
guanyadors i també els restaurants participants en les
Jornades del Pinxo a continuar treballant per potenciar els
productes locals i revitalitzar la ciutat i ha recordat que el
proper diumenge 4 d'octubre, a l'esplanada del Port de
Benicarló, tindrà lloc la Demostració Gastronòmica del Peix i
Polp de Llotja, on es podran degustar tot tipus d'arrossos,
fideuà i plats elaborats amb peix i polp.

El Restaurant Sant Gregori guanya el Concurs del Pinxo de Peix i Polp

text REDACCI  
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Al ple ordinari es va aprovar per unanimitat l'adhesió de
Benicarló a la xarxa de ciutats acollidores. La unió a este
entramat de poblacions solidàries implica el compromís de la
creació d’un registre d’instal·lacions i recursos públics
(albergs, residències, menjadors), que es poden mobilitzar en
cas de necessitat, així com la creació d’un cens de famílies
acollidores i recursos que a nivell particular puga oferir la
ciutadania. La informació recollida per l’Ajuntament de
Benicarló serà remesa al Consell, que dins del Pla d’Atenció a
les persones refugiades serà l’encarregat de dirigir i marcar
protocols d’actuació. És a dir, l'Ajuntament de Benicarló
treballarà sota les directrius de Generalitat, perquè això
suposa una major operativitat.

La unió a la xarxa també implica un treball conjunt i
coordinat entre Ajuntament, Diputació, Federació Valenciana
de Municipis i Províncies, Generalitat i Govern Espanyol. I per
suposat una estreta col·laboració amb la solidaritat ciutadana
i totes aquelles entitats públiques i privades i ONGs
interessades en donar resposta a estes peticions d’asil.
Segons Marta Escudero, Regidora de Benestar Social, "la
proposta d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Acollidores és el
primer pas, és la voluntat manifesta d’iniciar un procés que
canalitze la solidaritat benicarlanda. Considerem que davant
d’este escenari, Benicarló no pot quedar-se al marge i ha de
posar els seus recursos, per limitats que siguen a disposició
de la xarxa de solidaritat que s’està creant per pal·liar els

efectes d’esta crisi humanitària. Des de l’Ajuntament anirem
informant a tots els agents socials així com a la ciutadania, de
cadascuna de les etapes del procés, tràmits i necessitats." 

XARXA DE CIUTATS ACOLLIDORES

text NAT LIA SANZ

MARTA TENA SUBIRATS. 
Juego de quimeras. 
Editorial Dauro. Granada. 2015.

Marta Tena encapçala el llibre amb una cita: la
definició que el diccionari de la RAE dóna de la
paraula quimera: “Aquello que se propone a la
imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.”

El llibre conta la història de tres amigues que viuen
unes històries d’amor que podríem qualificar de
quimèriques, i així divideix el llibre l’autora en tres
capítols, la quimera nº1 Ernesto, la quimera nº 2 Alfonso
i la quimera nº 3 Fernando.

Les protagonistes dels capítols són tres dones
entrades en la dècada dels trenta anys. La primera
Carmen era feliç en el seu matrimoni, però, perd el seu
marit en un accident de tràfic i això la sumeix en una
tristesa infinita. Treballa d’infermera en un hospital i és
assignada a la consulta d’un nou metge que ha arribat, al
principi es mostra bastant distant, però, a poc a poc, va
sorgint una bona relació entre ells que acaba amb un
enamorament. Carmen es lliura totalment a aquest amor,
però Ernesto, que així es diu el metge, vol mantindre la
relació amb ella, però conservar la seua vida familiar, a
més té una manera particular de mantindre contacte físic
amb ella.

La quimera nº 2 la protagonitza Raquel, és metgessa i
mare de dos fills, porta una vida rutinària amb el seu
marit, al qual veu molt poc perquè està plenament dedicat
a la política. Alfonso i Lucía són una parella amiga, també
tenen dos fills i la seua vida és molt semblant, però en
aquest cas és ella qui es dedica a la política. Això fa que
Alfonso i Lucia s’aproximen i naix un amor entre ells. Però
torna a ser l’home qui no vol anar més enllà, malgrat que
Raquel està disposada a tot pel seu amor.

La quimera nº 3 la protagonitza Beatriz, metgessa,
està separada. Coneix en la seua consulta un conegut
escriptor, Fernando Márquez de la Vega, i entre els dos
naix una boja passió amorosa, tanmateix la història es
repeteix. La relació ha de ser secreta, Fernando no vol
trencar en la seua esposa amb qui porta una plàcida vida
rutinària i no vol fer mal al seu fill. 

Els sis personatges tenen en comú que porten una
vida rutinària, apàtica, no és que siguen desgraciats, però
sí que necessiten un estímul per a tenir un vida més
apassionant, i aquest estímul el troben en l’amor. Però
només les dones estan disposades a trencar amb tot, a
deixar-se portar per aquesta passió que torna a donar
sentit a les seues vides. Els homes per la seua banda es
mostren conservadors, volen conservar la seua còmoda
vida familiar, i al mateix temps viure una intensa vida
amorosa.

Crida l’atenció que les tres protagonistes són dones de
formació universitària, per tant pensem que podrien ser
capaces de racionalitzar les seues relacions i vore que no
porten enlloc, tanmateix no ho fan. Beatriz quan Carmen
li demana consell ho explica molt bé la veu narrativa:
“Sabía por experiència pròpia que no siempre hacemos lo
que deberíamos hacer, que nos dejamos llevar por las
sensaciones, por los sentimientos, en lugar de por lo
razonable.”

Els personatges femenins de la novel·la estan molt
ben traçats, tant pel seu caràcter, com pel que fa a les
seua vida, dels tres se’ns conta la seua vida anterior, com
ha  arribat a la situació en la que es troben. Són xicotetes
històries dintre de la història.

En la novel·la també podem vore l’amistat entre dones,
les tres comparteixen confidències respecte a la seua
situació amorosa i viatges podríem dir catàrtics: “Tendrían
una semana entera para comer bien, pasear, tostarse al
sol, reír, llorar y maldecir a todos los hombres de la
Tierra.” Se’ns diu en un moment de la novel·la.

De les tres l’única que en la  novel·la no trenca
definitivament amb els seu amant és Beatriz. La que té
com enamorat el poeta Fernando Márquez de la Vega. En
aquest sentit la novel·la queda com un final obert que
podria donar lloc a la continuïtat de l’obra.

Juego de quimeras és per tant una  novel·la que
reflecteix la complexitat de les relacions amoroses en la
societat actual.

DONES ENAMORADES

text JOSEP MANUEL SAN ABD N

Llibres

En una resposta a dues preguntes escrites formulades
al Govern Central pel Senador de Compromís, Carles
Mulet, el Govern descarta la més mínima actuació en les
comarques de Castelló ( enumera solament actuacions de
millora d'estacions en municipis de la demarcació de
València). I a les preguntes concretes sobre les previsions
de servei regular de rodalies entre Castelló i Vinaròs, i el
seu cost, el Govern explica que fins a 2024, la previsions
de Rodalies, es limiten mantenir el nivell de servei actual,
sense preveure per tant noves actuacions.

Per al Senador de Compromís “és de nou una garrotada
cap a una reivindicació històrica, una burla cap a les
comarques de Castelló, i de nou mostra la vertadera cara del
PP que ninguneja, insulta i menysprea a les nostres
comarques. Recordem que estem parlant simplement de
voluntat política, no és crear una nova infraestructura sinó
simplement fer circules més trens per les seues vies”.

Mulet ha exposat que “aquests dies estan anunciant la
venda de bitllets d'AVE entre Madrid i León a 20 euros, sabent
que aqueix preu subvencionat ho pagarem tots els

contribuents de l'Estat, els mateix que hem contribuït a crear
aquesta línia que segur serà deficitària i haurem de sufragar
perpètuament, la qual ja ha costat millonades. Mentre, l'àrea
formada per les ciutats del nord de Castelló, Vinaròs,
Benicarló, Peníscola, supere amb escreix els 135.000
habitants de León en temporada estival, i si a açò unim l'àrea
de Tortosa, ens garantim un servei plenament rendible. Encara
així, el Govern Central prefereix continuar amb el
maltractament cap als ciutadans de les nostres comarques”

El Govern descarta rodalies fins a Vinaròs

text REDACCIÓ
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COMPROMÍS VOL QUE
L’ESTAT COMPRE LA CASA DEL
MARQUÉS

El senador de Compromís,
Carles Mulet ha presentat esmenes
als Pressupostos Generals de
l'Estat (PGE). En elles es relacionen
diferents actuacions en el Maestrat.
Després de visitar una delegació de
representants i càrrecs de
Compromís a la Casa del Marquès
de Benicarló -declarada Bé d'Interès
Cultural-  Mulet va incloure una
esmena als comptes de l'Estat per
valor de tres milions d'euros en la
Secció 18 del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports, dins del programa
de Museus per a l'adquisició de
l'habitatge i projecte de nova
Biblioteca i Museu de la Ceràmica,
Costums i la Gastronomia. 

La proposta va ser avalada pel
seu propietari, Santiago Espinosa,
que va mostrar tots els secrets de
l'habitatge, disposició i potencialitats
d'aquest immoble situat en el cor de
la localitat.. La proposta va en la
línia dels desitjos expressats per
l'equip de govern de Benicarló i de
l'àrea de Cultura. Segons Mulet
“aquest palauet barroc del segle
XVIII es va edificar sobre les ruïnes
de l'antiga casa de l'Encomienda,
seu del Comendador de l'Ordre de

Montesa, una institució de notable
poder econòmic i religiós en el
moment i testimoni de la rica història
d'aquesta comarca que podria
convertir-se en un potent focus
d'atracció turística a Benicarló, on
podria explicar-se la història de la
localitat a través de la seua gent, les
escenes ceràmiques senyorials amb
vestimenta dels Àustries i Borbons,
els plaers de l'alimentació de l'època
i el paper vinculat a les propietats
agràries de la família”.

“A més”, va destacar Mulet “la
connectivitat de les diferents
estades que es reparteixen de forma
circular en cada planta junt a
l'escala converteixen l'edifici en un
potencial habitatge-museu”. Segons
el parer de Mulet “aquest habitatge
en qualsevol país avançat d'Europa
seria sens dubte un edifici públic
vinculat a la producció ceràmica,
l'arquitectura”, va assegurar. El
senador va lamentar el
maltractament que el País Valencià
ve patint quant al seu finançament i
al balafiament que s'ha practicat
quant a recursos en aquests anys,
alguna cosa que -va dir- “hauria
d'haver-se corregit para entre altres
prioritats recuperar el patrimoni
històric com el qual estem visitant”,
va dir.

Un informe de la Junta de
Qualificació, Valoració i Exportació
de Béns del Patrimoni Històric
Español va valorar en 956.164
euros el conjunt ceràmic de la Casa
del Marquès de Benicarló. L'informe
assegura que la ceràmica
conservada in situ és "de gran valor
i rellevància per al patrimoni històric
espanyol" i inclou un estudi detallat
de cadascuna de les escenes que
es reparteixen entre la planta noble,
la cuina i el oratori. Va pertànyer a
Juan Pérez San Millán i Miquel,
Marquès de Benicarló i propietari
també del Palau dels Corts. La
propietat té 765 metres quadrats i un
jardí posterior. La seua cuina
ceràmica amb materials del segle
XVIII ha sigut qualificada com la
capella Sixtina de la ceràmica. Totes
les seues parets són ceràmiques i
d'enorme bellesa, retratant escenes
relacionades amb la gastronomia,
els costums i els plaers de
l'alimentació.

Excavacions iberes

Altra de les partides incloses en
les esmenes als PGE de 2016 és la
partida de 300.000 euros per a la
Restauració i millora del jaciment
iber del Puig de la Nau a Benicarló i
de les noves troballes en el Mas de
Fabra, recentment descoberts a
Benicarló arran de la construcció de
la variant de la N-340 al seu pas pel
Maestrat. El poblat data del segle VII
aC i els arqueòlegs que van
intervenir en les obres de seguiment
que executa el Ministeri de Foment
ho van qualificar de “excepcional”,
per la seua vinculació amb el
comerç fenici i l'únic que es coneix
entre Tarragona i Castelló.
“Entenem que qui ha realitzat grans
afeccions a un terme municipal tan
xicotet per la construcció d'aquest
vial, deuria ara acabar el seu treball
finançant el coneixement cultural
d'aquest assentament i la seua
posada en valor amb una quantitat
testimonial de 300.000 euros que
podria suposar l'inici d'una
campanya d'excavacions”, va
concloure.

Amb l'objectiu de seguir donant suport els productes de la
nostra província, aquest dilluns 28 han visitat el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de
Benicarló i la Cooperativa Benihort, el diputat de
Desenvolupament Rural, Pablo Roig, el coordinador del
projecte Castelló-Ruta de Sabor, Baudilio Martínez, així com el
diputat de Turisme, Andrés Martínez. El regidor d'Agricultura,
Domingo Roca, també ha participat en la reunió, al costat del
president de la DO, Francisco Lluch, i el secretari del consell
regulador i gerent de Benihort, Guillermo Edo, a més de
diferents membres del consell. El diputat de Desenvolupament
Rural, Pablo Roig s'ha compromès “a continuar protegint
l'hortalissa reina del camp benicarlando, i seguir així amb
l'actual línia de treball que la Diputació està portant a terme per
a fomentar la posada en valor i l'augment de consum dels
productes de Castelló”.

LA DIPUTACIÓ ES COMPROMET A SEGUIR AL COSTAT DE LA CARXOFA 

text REDACCIÓ

En passat Ple, a l’apartat de precs i preguntes el portaveu
del PP, Juan Antonio Mañá, es va referir a l’acte de
proclamació de la Reina de las festes i va requerir a l’equip de
govern “Per què es va suprimir l'Himne Regional Valencià i es
va canviar per l’ interpretació de l’Havanera Vent de Nostàlgia
per part de la Coral Polifònica Benicarlanda”. Mañá va
preguntar si “els membres de la coral eren coneixedors de que
després de la seua actuació no s’anava  a interpretar l’himne
regional? Se va a suprimir l’himne en altres actes? Tenen algo
que veure amb els pactes de govern entre socialistes y
Compromís-Esquerra?”.  Per la seua part Pérez Ollo

preguntava “perquè no s’han pagat encara les subvencions a
les entitats esportives, que diuen que tindran que demanar
crèdits als bancs”. Flos li va contestar que s’està retardant un
poquet perquè ha hagut un canvi de criteri però ara mateix ja
està fet tot el procés i els expedientes estan a Intervenció per
fiscalitzar. S’ha juntat el mes d’agost però en breu estarà
solucionat”. Flos va assegurar que “sóc conscient que estem a
l‘inici de la temporada i les entitats necessiten de les
subvencions”. D’altra banda va anunciar que també en breu es
convocarà el consell consultiu d’Esports.  José María Compte,
des de la bancada de Ciudadanos,  demanava  una taula de
lluita contra la pobresa. Escudero li contesta que “dins de la
taula de cooperació local, que és on estan creu Roja o Càritas,
es cobrirà eixa necessitat que vostè demana”. 

Precs i preguntes a l'ajuntament
text REDACCIÓ
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La segona i última fase de les obres de rehabilitació de
la capella del Convent de Sant Francesc rebrà una
subvenció de 259.048 euros procedents de l'anomenat
1,5% cultural que atorga el Ministeri de Foment. Els
treballs se centraran en els acabats interiors i en la
restauració integral de les pintures murals de les sis
capelles.

El Ministeri de Foment ha decidit atorgar una subvenció de
259.048 euros a l'Ajuntament de Benicarló per a finançar el
61% de la segona fase de les obres de rehabilitació de la
capella del Convent de Sant Francesc, pressupostades en
uns 500.000 euros. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de
Cultura, ja ha enviat tota la documentació requerida pel
Ministeri i en aquests moments està a l'espera que el Ministeri
done el vistiplau per a l'inici de les obres. Mentrestant, ja s'han
començat a elaborar els plecs necessaris per a la licitació de
l'obra per tal d'agilitar al màxim els terminis i que les obres
puguen començar el més prompte possible.

El 39% restant de l'obra anirà a càrrec, segons les
exigències del Ministeri, del municipi, de manera que
l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les empreses IFF
i Ashland Chemical per tal de comunicar-los els canvis en el
projecte. Cal recordar que les dos empreses instal·lades a
Benicarló s'havien compromés a col·laborar econòmicament
en la segona fase de les obres i que ara, amb la subvenció del
Ministeri, aquesta col·laboració s'haurà de redireccionar cap a
altres projectes. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Josep
Barberà, ha mostrat el seu agraïment a les dos empreses «per
la seua col·laboració constant en els projectes locals» i ha
anunciat que la col·laboració que IFF i Ashland Chemical
havien previst per a les obres de la capella es destinarà «a un
projecte nou, potent i molt necessari per a Benicarló que
anunciarem pròximament».

La segona fase de la rehabilitació de la capella estarà
dividida en dos parts: una primera part per a l'execució dels
acabats interiors de la capella i la segona, per a la restauració
integral de les pintures murals de les sis capelles de l'església.
També es duran a terme treballs de modificació en el
presbiteri i l'encadenat de la nau central.

El regidor de Cultura ha explicat que, una vegada
finalitzades les obres, «volem que la capella siga un espai d'ús
constant. Té una sonoritat excel·lent i una bellesa indubtable
que ens permetran utilitzar-la per a moltes coses». Sobre
l'inici de les obres, ha insistit que «esperem que comencen el
més prompte possible per poder disposar de l'espai al 100%».

Benicarló rebrà 259.000 euros per a la restauració de la capella del Convent

text REDACCI 

Amb motiu de la celebració de la diada del Nou
d'Octubre, Benicarló ha programat diversos actes
culturals i festius i estrena un concurs literari i de dibuix
per a alumnes de secundària i batxillerat. El tradicional
Correllengua comptarà enguany amb l'actuació de Valentí
Piñot.

Els actes commemoratius de la diada del Nou d'Octubre
començaran enguany dimecres 7 d'octubre amb la projecció
del documental «Sempre Al Tall», dirigit per Josep Pitarch i
produït pel Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València.
Es tracta d'un biopic que acompanya l'històric grup de música
valencià Al Tall en el seu comiat dels escenaris.

La programació continuarà dijous dia 8 amb l'arribada de la
flama del Correllengua, que sortirà des del Mucbe i passarà
per la plaça de la Constitució fins arribar a la plaça de Sant
Bartomeu. Allí tindrà lloc la lectura del manifest en defensa de
la llengua catalana i una actuació teatral per a xiquets i
xiquetes a càrrec de Valentí Piñot. L'acte comptarà amb la

participació de totes les escoles de Benicarló i dels usuaris del
Centre Ocupacional IVAS (Institut Valencià d'Acció Social).

Els actes més institucionals tindran lloc divendres dia 9. A
les 11.00 hores tindrà lloc l'entrega de premis de la primera
edició del Concurs Literari i de Dibuix Nou d'Octubre, una
iniciativa de la Regidoria de Cultura per promoure l'ús del
valencià en l'àmbit escolar i per donar a conéixer la història de
la Comunitat Valenciana. El concurs està adreçat a alumnes
de secundària i batxillerat dels centres públics i concertats de
Benicarló.

A les 11.30 hores s'ha programat la cercavila festiva, amb
sortida des de l'Edifici Gòtic i amb l'acompanyament de la
Colla de Gegants i Cabuts, la Colla de Dolçainers i Tabaleters
i el Grup de Danses La Sotà. El final de la cercavila serà
l'Ajuntament, on tindrà lloc l'acte institucional, amb el discurs
de l'alcaldessa i lectura de poemes.

Com ja és tradicional, a les 10.00 hores tindrà lloc la Marxa
popular ciclista pels carrers de la ciutat, amb sortida des de
l'Auditori Pedro Mercader.

Actes culturals i festius per a commemorar el Nou d'Octubre

text REDACCI 
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Si hi ha una cosa que tinc clara després de mil números de
La Veu, és que mai no hi haurà cap revista alternativa a
aquesta que faça un tractament de la notícia com el fan
vostès. Sense anar més lluny, aquest darrer número és
l'exemple més clar d'allò que vull dir. Una important troballa
arqueològica al nostre terme municipal ha generat, a la seua
revista, tres pàgines senceres. Però encara hi ha més. No
només ens expliquen la notícia amb pèls i senyals, sinó que
aquesta és completada amb un breu resum de la cultura ibera
al nostre territori, amb una exposició digna de la més
prestigiosa revista científica. Qui al nostre poble és capaç de
fer això? 

Almenys la famosa variant de la tres cents quaranta ha
servit per a alguna cosa més que fer emprenyar el nostre món
agrícola. Com a mínim tenim un jaciment arqueològic
d'excepcional interès que, sense cap dubte, serà conservat
pel nostre ajuntament. Com diu el titular de la notícia, som
més ibers del que creiem, i des ser veritat perquè amb
aquesta troballa ja en són quatre els punts ibers del nostre
terme. En canvi, es veu que els romans no es van fixar massa
en nosaltres i només van estar de pas o de visita.

Ara només cal esperar que aquest nou jaciment
arqueològic siga degudament recuperat i preservat i forme
part del nostre patrimoni històric i cultural.

Ara vaig directament a al pàgina quinze, on em trobo amb
la notícia de la detenció d'un perillós atracador... d'ancianes!
Com es pot tindre tanta mala idea i ser tan poc home.  Un
element que es dedicava a seguir a dones majors i abordar-
les a la porta de casa amb violència per tal de robar tot allò e
valor que portaven. Segurament no s'hagués  atrevit amb
persones més joves perquè el que realment era és un cagat.
Un covard que només s'atrevia amb persones majors.

A la mateixa pàgina, veig que comencen les jornades del
peix i polp. He de dir que enyoraré l'anterior regidor
d'agricultura i perxa i les seues rodes de premsa, tan plenes
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mar de les nostres defecacions. Nosaltres vinga a tirar merda
i més merda a la mar mentre allà, al cap i casal, els diners els

petaven a base de bé. Per això va dir Rajoy que "quiero para
el resto de españa lo mismo que está haciendo paco camps
en la comunidat valenciana". Així que ja ens podem imaginar
què vol aquest incompetent per a compartir amb la resta de
l'estat. Perquè era més important muntar un circuit de fórmula
u o organitzar la sortida d'una regata que construir una
depuradora d'aigües residuals per a un poble que està tan
lluny de València que la merda que puguen tirar a la mar no
els ha d'arribar mai, perquè estan tan amunt que ja se la
menjaran ells. Després va anar un senyor vestit de blanc a
beneir-los a tots, però malgrat la seua bons comunicació amb
el cel, la festa ens va costar una pasta que vam pagar entre
tots. Però ara em diran que tot això és demagògia i no sé res
de les coses importants,  i que espiritualment va ser un
esdeveniment únic i que va omplir les ànimes de tots els
valencians de fe i de caritat cristiana. Sí, i a nosaltres ens va
deixar la merda a la mar.

Excel•lent Tonyo Fibla. 

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

text EL LECTOR
Les eleccions formalment autonòmiques però

realment plebiscitàries del passat 27 de setembre
obren un horitzó ple d’emoció no només per a
Catalunya sinó, d’una manera o altra, per tot el conjunt
dels Països Catalans. Podem fer totes les
consideracions, anàlisis, conjectures i valoracions
diverses però hi ha una cosa certa i indubtable: quasi
dos milions de vots han determinat una contundent
majoria absoluta de parlamentaris i parlamentàries
independentistes. Mai, fins ara, la certesa de la força
dels qui volem superar marcs legals i polítics que
considerem opressius no havíem tingut una veu tan
clara al Parlament. Evidentment, des de fa anys, els
carrers han demostrat que la convicció política que la
independència és el camí just i necessari és una
convicció amb un suport massiu i impressionant, però
mai fins aquest 27S aquesta convicció política havia
ocupat de manera obertament majoritària els escons
de l’hemicicle del Parc de la Ciutadella. Des d’aquest
27S s’obre, sens dubte, un horitzó emocionant que ens
apropa a l’objectiu de la llibertat.

Evidentment el camí no serà fàcil. Cal que les dues
forces independentistes que sumen la majoria  tinguin la
responsabilitat de prendre les decisions oportunes perquè
el camí avanci d’una manera segura cap a l’objectiu.
Evidentment, des de l’Estat espanyol intentaran fer
–seguiran fent-  mans i mànigues perquè aquest camí es
trenqui. La lluita  per guanyar un dret fonamental mai és
fàcil ni senzilla. Però ara, més que mai, la força del carrer
–expressat en la Via Catalana en totes les seves versions
i en el gran acte de desobediència que va ser el 9N-  i la
força dels 72 parlamentaris i parlamentàries  han de crear
un una sinèrgia que ens doni encara més força per anar
fent el camí.

La campanya electoral ha estat l’escenari precís en què
les forces unionistes han desplegat la seva passió per
Espanya i han demostrat que els arguments de la por –el
“corralito”, el “no cobrareu les pensions”, el “us quedareu
fora d’Europa”, etc- no han fet forat. Potser han mobilitzat
una part de l’electorat unionista però no sembla que
massa. El que sí que han demostrat, des del govern

espanyol, és que el seu immobilisme els ha portat a un
estat de nervis que els ha fet fer el ridícul més lamentable
quan han manipulat discursos de portaveus europeus o
quan han atiat als bisbes a resar per la unitat sagrada de la
pàtria. Però no només ha estat el Partit Popular –tant des
del govern com del seu candidat ultradretà i obertament
xenòfob  a Catalunya- que han demostrat un argumentari
tronat, perillós i molt lluny de la més mínima comprensió
–potser és una incomprensió volguda?- de la realitat
catalana sinó que tant El PSOE, els Ciudadanos i els
Podemos han atiat valors patris a tort i a dret. 

Sigui com sigui, és molt curiós constatar ara, amb tot
l’escrutini fet, com les valoracions que es fan especialment
des de l’òptica madrilenya són realment curioses. Tant els
màxims responsables del PP com del PSOE havien negat
de totes les maneres possibles que el 27S fossin unes
eleccions plebiscitàries. Però vés per on, ara que els
independentistes no hem superat el 50% dels vots, tots
corren a dir que els independentistes –malgrat que hem
guanyat de llarg en vots i escons- hem perdut les
eleccions. En què quedem, defensors de la gran Espanya
unida? Eren plebiscitàries o no ho eren? I, també,
segueixen obstinadament creient i afirmant que tot el
procés català és cosa d’una sola persona, d’una mà que ho
mou tot, i que es diu Artur Mas.

Sí, com diu l’antonio Baños de la CUP, el que passa és
que això d’Espanya –amb totes les seves històries, els
seus predicadors i les seves obsessions- fa mandra, molta
mandra. I les coses que fan mandra és millor tenir-les lluny
si realment volem treballar perquè aquest país –aquests
Països nostres- puguin ser lliures per poder decidir el propi
destí. Sense mandra i amb totes les contradiccions i
dificultats que això comporta. Però el que passa és que
tenim ganes  -i som molts i molts els que ho volem- de
poder decidir i, pe què no, d’equivocar-nos. Però ho volem
fer sense mandra ni sense haver de donar explicacions a
qui no ens vol entendre i a qui no ens respecta.

Aquest 27 de setembre ha estat un pas més , un
moment decisiu més, d’aquest camí que ens ha de portar
a fer realitat el “bon vent i barca nova” que deia l’Ovidi. I ho
volem així, senzillament, perquè sí, perquè ho volem.      

text JOAN HERAS

El 27S de Catalunya: un horitzó que emociona Fronteres
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

El jardí de Fontcuberta
abandonat, una vegada més.

Un número més de cabòries en
aquesta secció una mica
desvergonyida. Recentment  hem
llegit la notícia sobre l'estat
lamentable en què es troba l'estany
del jardinet que hi ha al costat de
l'auditori municipal. La veritat és que
no ens ve de nou, perquè és una
situació que hem denunciat en
aquestes pàgines més d'un parell de
vegades. Allí podeu trobar de tot,
però de tot, de tot. En una de les
ocasions vam publicar la fotografia
de l'estany amb un nou monument
en forma de carro de la compra de
Mercadona... a banda d'altres més
deixalles. Doncs sembla que les
intervencions artístiques han
continuat en aquell espai i, si no s'hi
posa remei quan un o altre ho
denuncia, com ara és el cas,
s'acaba deixant per terra la imatge
d'un espai que hauria de ser
agradable a més de fer perillar la
salubritat del veïnat. I és que clar,
l'aigua embassada, verdosa (al
diariet sortirà grisa fosca), que no es
canvia, s'ha convertit en una font,
però font literal, de mosquits. I com
el jardinet, amb estany inclòs, està
al costat d'un xicotet parc infantil...
les picades de mosquits són el pa de
cada dia per a les criatures. No
sabem si el nou equip de govern ja
ha nomenat l'encarregat dels parcs i
jardins del poble però, ara per ara,
està clar que, almenys allí, no s'ha
presentat. De tota manera, tenint en
compte que aquestes festes les

autoritats s'han passejat per la zona
unes quantes vegades ja se
n'haurien pogut adonar (només
girant una mica el cap quan anaven
fent el "paseillo" de festes), de com
estava allò d'abandonat. No volem
ací regalar-los unes ulleres de cul de
got, amb bons augments (amb el
que cobren per la seua feina, per fer
el que han fet, ja en tenen suficient),
però si no ho veuen clar, que es
deixen caure per allí, que s'estiguen
una estoneta exposats... i després ja
en parlarem de com surten de
crivellats! Ni amb mosquitera! A la
millor si ho pateixen en carn pròpia
prendran mesures. La foto que us
mostrem li l'hem agafada, sense
permís (ara ho fem amb aquestes
línies), esperem no li sàpiga mal, al
nostre company d'escriptura
d'aquesta casa, Vicent Ferrer, del
web personal (moltes gràcies). 

Falsa alarma al 112
Canviem una mica de tema i ens

interessem per les aventures dels
nostres amics de la policia local.
Llegiu el que diu un informe
d'activitat recent: "22\'12h.- Aviso
desde el 112, por discusión de una
pareja en la Calle Virgen de los
Desamparados. Falsa alarma".
Compte, que no ens volem ficar en
afers de parella, que no és la nostra
feina, ni tampoc, com podreu

imaginar, amb el que representa el
112, que és més que necessari, ací
només comentem l'ús tan artístic
que els nostres municipals fan del
llenguatge escrit. I és que clar, un
llig la nota d'una discussió de parella
que surt al 112 i després llig això de
la "falsa alarma" i què ha de pensar?
Es va truncar la discussió després
que un veí avisara al 112? Van fer
les paus o van arribar un acord?
Com van comprovar els agents que
la cosa era «una falsa alarma»? I
què era fals: la trucada o la
discussió? Ens sorprèn sempre la
capacitat evocadora del llenguatge
dels municipals. Segur que com que
tenen la seu molt a prop, en les
hores lliures deuen seguir a la
biblioteca algun curs d'escriptura
creativa. 

Administració electrònica
A vore si es veritat. Ens referim a

això que ha dit la nostra alcaldessa
que apostarà per l'administració
electrònica. I és que mireu la de
papers, i més papers, que et
demanen cada vegada que
necessites qualsevol servei de
l'administració. Està clar que deuen
voler-se assegurar que tot està en
ordre però... no cal tant. Mireu si la
cosa pot ser absurda que, segons
tenim entès, per a poder contractar
amb l'administració pública et

text LA COLLA DE TAFANERS

demanen uns quants certificats. N'hi
ha dos de ben curiosos, el primer, el
que demostra estar al corrent de les
obligacions tributàries "a efectes del
sector públic". Clar, cal tenir-ho tot
pagat i repagat, però d'ací a que
siga només a efectes del sector
públic? Que a d'altres "efectes", et
pots saltar la llei a la torera i això no
és impediment per contractar amb
l'administració? En fi, deu ser una
mena de discriminació positiva al
seu favor. Ara bé, el segon cas
podria ratllar l'esperpent. Què ens
diríeu si us demanaren, a més, un
certificat de l'administració tributària
que indique que esteu donats d'alta
en l'epígraf corresponent de l'Impost
d'Activitats  Econòmiques i, al
mateix temps, un altre, aquesta
vegada signat pel propi administrat
on "declara", ell mateix, que no s'ha
donat de baixa en l'Impost anterior.
Ep, ja no es refien ni d'ells mateixos!
¿Com deuen entendre això de
l'administració electrònica, que els
podem enviar els mateixos
documents per @? Esperem que
prenguen mides en els llocs on s'ha
implantat amb èxit, es deixen
assessorar per experts i ho
encarreguen a professionals. Ja
està bé de nyaps i de tirar els diners. 

Castor
Va, canviem altra volta de

qüestió, anem a parlar del poble de
costat de més al nord. ¿Us heu
assabentat del Castor, de la
plataforma dels "sacsejos" de
Florentino, l'aigua no surt gens clara
i ara s'estan barallant les diverses
administracions? Si ja de per si la
cosa va acabar calenteta quan els

tècnics de l'Estat van concloure que
la causa-efecte dels terratrèmols va
ser la injecció del gas matalàs al
forat, i "Mariano i sus muchachos",
no contents, van pagar a corre-cuita
els vora 1400 milions a Florentino
per la indemnització i, a més
encarregaren uns altres informes
tècnics a tècnics americans (ja se
sap que qui no es fia, no és de fiar),
ara resulta que acaben a les tres
pedretes els advocats de l'Estat,
dependents del Ministeri de Justícia,
que defensarà els funcionaris
imputats per prevaricació, i la
Fiscalia, dependent del Ministeri
Fiscal, que és qui va interposar la
denúncia. Apa, per una banda els
paguem la defensa i per l'altra els
acusem. Clar, com els de
l'Advocacia volien emportar-se el
cas a Madrid... els de la Fiscalia els
han dit que nanai, tot i que siga des
d'un jutjat de poble. No, si ja en
vorem de coses divertides durant la
instrucció al jutjat del poble veí de
més al nord! De tota manera, els
tafaners encara ens preguntem,
sempre estem fent-nos preguntes,
qui devia il·luminar la genial idea de

posar  un magatzem de gas sobre
la falla d'Amposta! 

Novetats pedagògiques
Ja veieu què ens ven l'ABC dels

Estats Units. Han descobert que en
alguns llocs, si no era una mena de
happening per burlar-se dels
reporter de l'ABC, han posat
bicicletes estàtiques als alumnes en
comptes de pupitres, i a més a més,
diu el twitter que hem llegit, han
obtingut «sorprendentes
resultados». Home, home, no cal
anar-se'n tan lluny. Tots els dies
tenim a les aules xiquets que
sembla que pedalegen amb la
llengua, tant és el vigor amb que
masteguen xiclets, bolis, paper
d'examen, fusta de pupitre o suro
del panell d'anuncis. També n'hi ha
que prenen el professor com a
sparring i s'entrenen fins a
l'extenuació per poder més tard
exhibir múscul a la plaça amb els
amigots. I no n'hi ha per tant... El
que no ens han aclarit és a quina
part del cos es poden comprovar els
«sorprendentes resultados», si a les
anques o al butlletí de notes.

ve de la p gina anterior
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Si hi ha una cosa que tinc clara després de mil números de
La Veu, és que mai no hi haurà cap revista alternativa a
aquesta que faça un tractament de la notícia com el fan
vostès. Sense anar més lluny, aquest darrer número és
l'exemple més clar d'allò que vull dir. Una important troballa
arqueològica al nostre terme municipal ha generat, a la seua
revista, tres pàgines senceres. Però encara hi ha més. No
només ens expliquen la notícia amb pèls i senyals, sinó que
aquesta és completada amb un breu resum de la cultura ibera
al nostre territori, amb una exposició digna de la més
prestigiosa revista científica. Qui al nostre poble és capaç de
fer això? 

Almenys la famosa variant de la tres cents quaranta ha
servit per a alguna cosa més que fer emprenyar el nostre món
agrícola. Com a mínim tenim un jaciment arqueològic
d'excepcional interès que, sense cap dubte, serà conservat
pel nostre ajuntament. Com diu el titular de la notícia, som
més ibers del que creiem, i des ser veritat perquè amb
aquesta troballa ja en són quatre els punts ibers del nostre
terme. En canvi, es veu que els romans no es van fixar massa
en nosaltres i només van estar de pas o de visita.

Ara només cal esperar que aquest nou jaciment
arqueològic siga degudament recuperat i preservat i forme
part del nostre patrimoni històric i cultural.

Ara vaig directament a al pàgina quinze, on em trobo amb
la notícia de la detenció d'un perillós atracador... d'ancianes!
Com es pot tindre tanta mala idea i ser tan poc home.  Un
element que es dedicava a seguir a dones majors i abordar-
les a la porta de casa amb violència per tal de robar tot allò e
valor que portaven. Segurament no s'hagués  atrevit amb
persones més joves perquè el que realment era és un cagat.
Un covard que només s'atrevia amb persones majors.

A la mateixa pàgina, veig que comencen les jornades del
peix i polp. He de dir que enyoraré l'anterior regidor
d'agricultura i perxa i les seues rodes de premsa, tan plenes
de saviesa infusa i de coneixement de les matèries que
tractava. Però què hem de fer? Tantes persones enyoraré de
l'anterior legislatura que no vull ni pensar. Ja els tenia a tots
ben controlats i sabia què era la cosa que més valorava en
cadascun d'ells. Ara he de tornar a començar i no sé si
m'aclariré ni si els arribaré a conèixer a tots.

Veig que la famosa depuradors ja està en funcionament.
No entenc la demora que ha tingut aquesta important obra
que haguera tingut que estar feta fa no sé quants anys. Però
hi havia despeses més importants que cobrir que omplir al
mar de les nostres defecacions. Nosaltres vinga a tirar merda
i més merda a la mar mentre allà, al cap i casal, els diners els

petaven a base de bé. Per això va dir Rajoy que "quiero para
el resto de españa lo mismo que está haciendo paco camps
en la comunidat valenciana". Així que ja ens podem imaginar
què vol aquest incompetent per a compartir amb la resta de
l'estat. Perquè era més important muntar un circuit de fórmula
u o organitzar la sortida d'una regata que construir una
depuradora d'aigües residuals per a un poble que està tan
lluny de València que la merda que puguen tirar a la mar no
els ha d'arribar mai, perquè estan tan amunt que ja se la
menjaran ells. Després va anar un senyor vestit de blanc a
beneir-los a tots, però malgrat la seua bons comunicació amb
el cel, la festa ens va costar una pasta que vam pagar entre
tots. Però ara em diran que tot això és demagògia i no sé res
de les coses importants,  i que espiritualment va ser un
esdeveniment únic i que va omplir les ànimes de tots els
valencians de fe i de caritat cristiana. Sí, i a nosaltres ens va
deixar la merda a la mar.

Excel•lent Tonyo Fibla. 

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

text EL LECTOR
Les eleccions formalment autonòmiques però

realment plebiscitàries del passat 27 de setembre
obren un horitzó ple d’emoció no només per a
Catalunya sinó, d’una manera o altra, per tot el conjunt
dels Països Catalans. Podem fer totes les
consideracions, anàlisis, conjectures i valoracions
diverses però hi ha una cosa certa i indubtable: quasi
dos milions de vots han determinat una contundent
majoria absoluta de parlamentaris i parlamentàries
independentistes. Mai, fins ara, la certesa de la força
dels qui volem superar marcs legals i polítics que
considerem opressius no havíem tingut una veu tan
clara al Parlament. Evidentment, des de fa anys, els
carrers han demostrat que la convicció política que la
independència és el camí just i necessari és una
convicció amb un suport massiu i impressionant, però
mai fins aquest 27S aquesta convicció política havia
ocupat de manera obertament majoritària els escons
de l’hemicicle del Parc de la Ciutadella. Des d’aquest
27S s’obre, sens dubte, un horitzó emocionant que ens
apropa a l’objectiu de la llibertat.

Evidentment el camí no serà fàcil. Cal que les dues
forces independentistes que sumen la majoria  tinguin la
responsabilitat de prendre les decisions oportunes perquè
el camí avanci d’una manera segura cap a l’objectiu.
Evidentment, des de l’Estat espanyol intentaran fer
–seguiran fent-  mans i mànigues perquè aquest camí es
trenqui. La lluita  per guanyar un dret fonamental mai és
fàcil ni senzilla. Però ara, més que mai, la força del carrer
–expressat en la Via Catalana en totes les seves versions
i en el gran acte de desobediència que va ser el 9N-  i la
força dels 72 parlamentaris i parlamentàries  han de crear
un una sinèrgia que ens doni encara més força per anar
fent el camí.

La campanya electoral ha estat l’escenari precís en què
les forces unionistes han desplegat la seva passió per
Espanya i han demostrat que els arguments de la por –el
“corralito”, el “no cobrareu les pensions”, el “us quedareu
fora d’Europa”, etc- no han fet forat. Potser han mobilitzat
una part de l’electorat unionista però no sembla que
massa. El que sí que han demostrat, des del govern

espanyol, és que el seu immobilisme els ha portat a un
estat de nervis que els ha fet fer el ridícul més lamentable
quan han manipulat discursos de portaveus europeus o
quan han atiat als bisbes a resar per la unitat sagrada de la
pàtria. Però no només ha estat el Partit Popular –tant des
del govern com del seu candidat ultradretà i obertament
xenòfob  a Catalunya- que han demostrat un argumentari
tronat, perillós i molt lluny de la més mínima comprensió
–potser és una incomprensió volguda?- de la realitat
catalana sinó que tant El PSOE, els Ciudadanos i els
Podemos han atiat valors patris a tort i a dret. 

Sigui com sigui, és molt curiós constatar ara, amb tot
l’escrutini fet, com les valoracions que es fan especialment
des de l’òptica madrilenya són realment curioses. Tant els
màxims responsables del PP com del PSOE havien negat
de totes les maneres possibles que el 27S fossin unes
eleccions plebiscitàries. Però vés per on, ara que els
independentistes no hem superat el 50% dels vots, tots
corren a dir que els independentistes –malgrat que hem
guanyat de llarg en vots i escons- hem perdut les
eleccions. En què quedem, defensors de la gran Espanya
unida? Eren plebiscitàries o no ho eren? I, també,
segueixen obstinadament creient i afirmant que tot el
procés català és cosa d’una sola persona, d’una mà que ho
mou tot, i que es diu Artur Mas.

Sí, com diu l’antonio Baños de la CUP, el que passa és
que això d’Espanya –amb totes les seves històries, els
seus predicadors i les seves obsessions- fa mandra, molta
mandra. I les coses que fan mandra és millor tenir-les lluny
si realment volem treballar perquè aquest país –aquests
Països nostres- puguin ser lliures per poder decidir el propi
destí. Sense mandra i amb totes les contradiccions i
dificultats que això comporta. Però el que passa és que
tenim ganes  -i som molts i molts els que ho volem- de
poder decidir i, pe què no, d’equivocar-nos. Però ho volem
fer sense mandra ni sense haver de donar explicacions a
qui no ens vol entendre i a qui no ens respecta.

Aquest 27 de setembre ha estat un pas més , un
moment decisiu més, d’aquest camí que ens ha de portar
a fer realitat el “bon vent i barca nova” que deia l’Ovidi. I ho
volem així, senzillament, perquè sí, perquè ho volem.      

text JOAN HERAS

El 27S de Catalunya: un horitzó que emociona Fronteres
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La segona i última fase de les obres de rehabilitació de
la capella del Convent de Sant Francesc rebrà una
subvenció de 259.048 euros procedents de l'anomenat
1,5% cultural que atorga el Ministeri de Foment. Els
treballs se centraran en els acabats interiors i en la
restauració integral de les pintures murals de les sis
capelles.

El Ministeri de Foment ha decidit atorgar una subvenció de
259.048 euros a l'Ajuntament de Benicarló per a finançar el
61% de la segona fase de les obres de rehabilitació de la
capella del Convent de Sant Francesc, pressupostades en
uns 500.000 euros. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de
Cultura, ja ha enviat tota la documentació requerida pel
Ministeri i en aquests moments està a l'espera que el Ministeri
done el vistiplau per a l'inici de les obres. Mentrestant, ja s'han
començat a elaborar els plecs necessaris per a la licitació de
l'obra per tal d'agilitar al màxim els terminis i que les obres
puguen començar el més prompte possible.

El 39% restant de l'obra anirà a càrrec, segons les
exigències del Ministeri, del municipi, de manera que
l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les empreses IFF
i Ashland Chemical per tal de comunicar-los els canvis en el
projecte. Cal recordar que les dos empreses instal·lades a
Benicarló s'havien compromés a col·laborar econòmicament
en la segona fase de les obres i que ara, amb la subvenció del
Ministeri, aquesta col·laboració s'haurà de redireccionar cap a
altres projectes. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Josep
Barberà, ha mostrat el seu agraïment a les dos empreses «per
la seua col·laboració constant en els projectes locals» i ha
anunciat que la col·laboració que IFF i Ashland Chemical
havien previst per a les obres de la capella es destinarà «a un
projecte nou, potent i molt necessari per a Benicarló que
anunciarem pròximament».

La segona fase de la rehabilitació de la capella estarà
dividida en dos parts: una primera part per a l'execució dels
acabats interiors de la capella i la segona, per a la restauració
integral de les pintures murals de les sis capelles de l'església.
També es duran a terme treballs de modificació en el
presbiteri i l'encadenat de la nau central.

El regidor de Cultura ha explicat que, una vegada
finalitzades les obres, «volem que la capella siga un espai d'ús
constant. Té una sonoritat excel·lent i una bellesa indubtable
que ens permetran utilitzar-la per a moltes coses». Sobre
l'inici de les obres, ha insistit que «esperem que comencen el
més prompte possible per poder disposar de l'espai al 100%».

Benicarló rebrà 259.000 euros per a la restauració de la capella del Convent

text REDACCI 

Amb motiu de la celebració de la diada del Nou
d'Octubre, Benicarló ha programat diversos actes
culturals i festius i estrena un concurs literari i de dibuix
per a alumnes de secundària i batxillerat. El tradicional
Correllengua comptarà enguany amb l'actuació de Valentí
Piñot.

Els actes commemoratius de la diada del Nou d'Octubre
començaran enguany dimecres 7 d'octubre amb la projecció
del documental «Sempre Al Tall», dirigit per Josep Pitarch i
produït pel Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València.
Es tracta d'un biopic que acompanya l'històric grup de música
valencià Al Tall en el seu comiat dels escenaris.

La programació continuarà dijous dia 8 amb l'arribada de la
flama del Correllengua, que sortirà des del Mucbe i passarà
per la plaça de la Constitució fins arribar a la plaça de Sant
Bartomeu. Allí tindrà lloc la lectura del manifest en defensa de
la llengua catalana i una actuació teatral per a xiquets i
xiquetes a càrrec de Valentí Piñot. L'acte comptarà amb la

participació de totes les escoles de Benicarló i dels usuaris del
Centre Ocupacional IVAS (Institut Valencià d'Acció Social).

Els actes més institucionals tindran lloc divendres dia 9. A
les 11.00 hores tindrà lloc l'entrega de premis de la primera
edició del Concurs Literari i de Dibuix Nou d'Octubre, una
iniciativa de la Regidoria de Cultura per promoure l'ús del
valencià en l'àmbit escolar i per donar a conéixer la història de
la Comunitat Valenciana. El concurs està adreçat a alumnes
de secundària i batxillerat dels centres públics i concertats de
Benicarló.

A les 11.30 hores s'ha programat la cercavila festiva, amb
sortida des de l'Edifici Gòtic i amb l'acompanyament de la
Colla de Gegants i Cabuts, la Colla de Dolçainers i Tabaleters
i el Grup de Danses La Sotà. El final de la cercavila serà
l'Ajuntament, on tindrà lloc l'acte institucional, amb el discurs
de l'alcaldessa i lectura de poemes.

Com ja és tradicional, a les 10.00 hores tindrà lloc la Marxa
popular ciclista pels carrers de la ciutat, amb sortida des de
l'Auditori Pedro Mercader.

Actes culturals i festius per a commemorar el Nou d'Octubre

text REDACCI 
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COMPROMÍS VOL QUE
L’ESTAT COMPRE LA CASA DEL
MARQUÉS

El senador de Compromís,
Carles Mulet ha presentat esmenes
als Pressupostos Generals de
l'Estat (PGE). En elles es relacionen
diferents actuacions en el Maestrat.
Després de visitar una delegació de
representants i càrrecs de
Compromís a la Casa del Marquès
de Benicarló -declarada Bé d'Interès
Cultural-  Mulet va incloure una
esmena als comptes de l'Estat per
valor de tres milions d'euros en la
Secció 18 del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports, dins del programa
de Museus per a l'adquisició de
l'habitatge i projecte de nova
Biblioteca i Museu de la Ceràmica,
Costums i la Gastronomia. 

La proposta va ser avalada pel
seu propietari, Santiago Espinosa,
que va mostrar tots els secrets de
l'habitatge, disposició i potencialitats
d'aquest immoble situat en el cor de
la localitat.. La proposta va en la
línia dels desitjos expressats per
l'equip de govern de Benicarló i de
l'àrea de Cultura. Segons Mulet
“aquest palauet barroc del segle
XVIII es va edificar sobre les ruïnes
de l'antiga casa de l'Encomienda,
seu del Comendador de l'Ordre de

Montesa, una institució de notable
poder econòmic i religiós en el
moment i testimoni de la rica història
d'aquesta comarca que podria
convertir-se en un potent focus
d'atracció turística a Benicarló, on
podria explicar-se la història de la
localitat a través de la seua gent, les
escenes ceràmiques senyorials amb
vestimenta dels Àustries i Borbons,
els plaers de l'alimentació de l'època
i el paper vinculat a les propietats
agràries de la família”.

“A més”, va destacar Mulet “la
connectivitat de les diferents
estades que es reparteixen de forma
circular en cada planta junt a
l'escala converteixen l'edifici en un
potencial habitatge-museu”. Segons
el parer de Mulet “aquest habitatge
en qualsevol país avançat d'Europa
seria sens dubte un edifici públic
vinculat a la producció ceràmica,
l'arquitectura”, va assegurar. El
senador va lamentar el
maltractament que el País Valencià
ve patint quant al seu finançament i
al balafiament que s'ha practicat
quant a recursos en aquests anys,
alguna cosa que -va dir- “hauria
d'haver-se corregit para entre altres
prioritats recuperar el patrimoni
històric com el qual estem visitant”,
va dir.

Un informe de la Junta de
Qualificació, Valoració i Exportació
de Béns del Patrimoni Històric
Español va valorar en 956.164
euros el conjunt ceràmic de la Casa
del Marquès de Benicarló. L'informe
assegura que la ceràmica
conservada in situ és "de gran valor
i rellevància per al patrimoni històric
espanyol" i inclou un estudi detallat
de cadascuna de les escenes que
es reparteixen entre la planta noble,
la cuina i el oratori. Va pertànyer a
Juan Pérez San Millán i Miquel,
Marquès de Benicarló i propietari
també del Palau dels Corts. La
propietat té 765 metres quadrats i un
jardí posterior. La seua cuina
ceràmica amb materials del segle
XVIII ha sigut qualificada com la
capella Sixtina de la ceràmica. Totes
les seues parets són ceràmiques i
d'enorme bellesa, retratant escenes
relacionades amb la gastronomia,
els costums i els plaers de
l'alimentació.

Excavacions iberes

Altra de les partides incloses en
les esmenes als PGE de 2016 és la
partida de 300.000 euros per a la
Restauració i millora del jaciment
iber del Puig de la Nau a Benicarló i
de les noves troballes en el Mas de
Fabra, recentment descoberts a
Benicarló arran de la construcció de
la variant de la N-340 al seu pas pel
Maestrat. El poblat data del segle VII
aC i els arqueòlegs que van
intervenir en les obres de seguiment
que executa el Ministeri de Foment
ho van qualificar de “excepcional”,
per la seua vinculació amb el
comerç fenici i l'únic que es coneix
entre Tarragona i Castelló.
“Entenem que qui ha realitzat grans
afeccions a un terme municipal tan
xicotet per la construcció d'aquest
vial, deuria ara acabar el seu treball
finançant el coneixement cultural
d'aquest assentament i la seua
posada en valor amb una quantitat
testimonial de 300.000 euros que
podria suposar l'inici d'una
campanya d'excavacions”, va
concloure.

Amb l'objectiu de seguir donant suport els productes de la
nostra província, aquest dilluns 28 han visitat el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de
Benicarló i la Cooperativa Benihort, el diputat de
Desenvolupament Rural, Pablo Roig, el coordinador del
projecte Castelló-Ruta de Sabor, Baudilio Martínez, així com el
diputat de Turisme, Andrés Martínez. El regidor d'Agricultura,
Domingo Roca, també ha participat en la reunió, al costat del
president de la DO, Francisco Lluch, i el secretari del consell
regulador i gerent de Benihort, Guillermo Edo, a més de
diferents membres del consell. El diputat de Desenvolupament
Rural, Pablo Roig s'ha compromès “a continuar protegint
l'hortalissa reina del camp benicarlando, i seguir així amb
l'actual línia de treball que la Diputació està portant a terme per
a fomentar la posada en valor i l'augment de consum dels
productes de Castelló”.

LA DIPUTACIÓ ES COMPROMET A SEGUIR AL COSTAT DE LA CARXOFA 

text REDACCIÓ

En passat Ple, a l’apartat de precs i preguntes el portaveu
del PP, Juan Antonio Mañá, es va referir a l’acte de
proclamació de la Reina de las festes i va requerir a l’equip de
govern “Per què es va suprimir l'Himne Regional Valencià i es
va canviar per l’ interpretació de l’Havanera Vent de Nostàlgia
per part de la Coral Polifònica Benicarlanda”. Mañá va
preguntar si “els membres de la coral eren coneixedors de que
després de la seua actuació no s’anava  a interpretar l’himne
regional? Se va a suprimir l’himne en altres actes? Tenen algo
que veure amb els pactes de govern entre socialistes y
Compromís-Esquerra?”.  Per la seua part Pérez Ollo

preguntava “perquè no s’han pagat encara les subvencions a
les entitats esportives, que diuen que tindran que demanar
crèdits als bancs”. Flos li va contestar que s’està retardant un
poquet perquè ha hagut un canvi de criteri però ara mateix ja
està fet tot el procés i els expedientes estan a Intervenció per
fiscalitzar. S’ha juntat el mes d’agost però en breu estarà
solucionat”. Flos va assegurar que “sóc conscient que estem a
l‘inici de la temporada i les entitats necessiten de les
subvencions”. D’altra banda va anunciar que també en breu es
convocarà el consell consultiu d’Esports.  José María Compte,
des de la bancada de Ciudadanos,  demanava  una taula de
lluita contra la pobresa. Escudero li contesta que “dins de la
taula de cooperació local, que és on estan creu Roja o Càritas,
es cobrirà eixa necessitat que vostè demana”. 

Precs i preguntes a l'ajuntament
text REDACCIÓ
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Al ple ordinari es va aprovar per unanimitat l'adhesió de
Benicarló a la xarxa de ciutats acollidores. La unió a este
entramat de poblacions solidàries implica el compromís de la
creació d’un registre d’instal·lacions i recursos públics
(albergs, residències, menjadors), que es poden mobilitzar en
cas de necessitat, així com la creació d’un cens de famílies
acollidores i recursos que a nivell particular puga oferir la
ciutadania. La informació recollida per l’Ajuntament de
Benicarló serà remesa al Consell, que dins del Pla d’Atenció a
les persones refugiades serà l’encarregat de dirigir i marcar
protocols d’actuació. És a dir, l'Ajuntament de Benicarló
treballarà sota les directrius de Generalitat, perquè això
suposa una major operativitat.

La unió a la xarxa també implica un treball conjunt i
coordinat entre Ajuntament, Diputació, Federació Valenciana
de Municipis i Províncies, Generalitat i Govern Espanyol. I per
suposat una estreta col·laboració amb la solidaritat ciutadana
i totes aquelles entitats públiques i privades i ONGs
interessades en donar resposta a estes peticions d’asil.
Segons Marta Escudero, Regidora de Benestar Social, "la
proposta d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Acollidores és el
primer pas, és la voluntat manifesta d’iniciar un procés que
canalitze la solidaritat benicarlanda. Considerem que davant
d’este escenari, Benicarló no pot quedar-se al marge i ha de
posar els seus recursos, per limitats que siguen a disposició
de la xarxa de solidaritat que s’està creant per pal·liar els

efectes d’esta crisi humanitària. Des de l’Ajuntament anirem
informant a tots els agents socials així com a la ciutadania, de
cadascuna de les etapes del procés, tràmits i necessitats." 

XARXA DE CIUTATS ACOLLIDORES

text NAT LIA SANZ

MARTA TENA SUBIRATS. 
Juego de quimeras. 
Editorial Dauro. Granada. 2015.

Marta Tena encapçala el llibre amb una cita: la
definició que el diccionari de la RAE dóna de la
paraula quimera: “Aquello que se propone a la
imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.”

El llibre conta la història de tres amigues que viuen
unes històries d’amor que podríem qualificar de
quimèriques, i així divideix el llibre l’autora en tres
capítols, la quimera nº1 Ernesto, la quimera nº 2 Alfonso
i la quimera nº 3 Fernando.

Les protagonistes dels capítols són tres dones
entrades en la dècada dels trenta anys. La primera
Carmen era feliç en el seu matrimoni, però, perd el seu
marit en un accident de tràfic i això la sumeix en una
tristesa infinita. Treballa d’infermera en un hospital i és
assignada a la consulta d’un nou metge que ha arribat, al
principi es mostra bastant distant, però, a poc a poc, va
sorgint una bona relació entre ells que acaba amb un
enamorament. Carmen es lliura totalment a aquest amor,
però Ernesto, que així es diu el metge, vol mantindre la
relació amb ella, però conservar la seua vida familiar, a
més té una manera particular de mantindre contacte físic
amb ella.

La quimera nº 2 la protagonitza Raquel, és metgessa i
mare de dos fills, porta una vida rutinària amb el seu
marit, al qual veu molt poc perquè està plenament dedicat
a la política. Alfonso i Lucía són una parella amiga, també
tenen dos fills i la seua vida és molt semblant, però en
aquest cas és ella qui es dedica a la política. Això fa que
Alfonso i Lucia s’aproximen i naix un amor entre ells. Però
torna a ser l’home qui no vol anar més enllà, malgrat que
Raquel està disposada a tot pel seu amor.

La quimera nº 3 la protagonitza Beatriz, metgessa,
està separada. Coneix en la seua consulta un conegut
escriptor, Fernando Márquez de la Vega, i entre els dos
naix una boja passió amorosa, tanmateix la història es
repeteix. La relació ha de ser secreta, Fernando no vol
trencar en la seua esposa amb qui porta una plàcida vida
rutinària i no vol fer mal al seu fill. 

Els sis personatges tenen en comú que porten una
vida rutinària, apàtica, no és que siguen desgraciats, però
sí que necessiten un estímul per a tenir un vida més
apassionant, i aquest estímul el troben en l’amor. Però
només les dones estan disposades a trencar amb tot, a
deixar-se portar per aquesta passió que torna a donar
sentit a les seues vides. Els homes per la seua banda es
mostren conservadors, volen conservar la seua còmoda
vida familiar, i al mateix temps viure una intensa vida
amorosa.

Crida l’atenció que les tres protagonistes són dones de
formació universitària, per tant pensem que podrien ser
capaces de racionalitzar les seues relacions i vore que no
porten enlloc, tanmateix no ho fan. Beatriz quan Carmen
li demana consell ho explica molt bé la veu narrativa:
“Sabía por experiència pròpia que no siempre hacemos lo
que deberíamos hacer, que nos dejamos llevar por las
sensaciones, por los sentimientos, en lugar de por lo
razonable.”

Els personatges femenins de la novel·la estan molt
ben traçats, tant pel seu caràcter, com pel que fa a les
seua vida, dels tres se’ns conta la seua vida anterior, com
ha  arribat a la situació en la que es troben. Són xicotetes
històries dintre de la història.

En la novel·la també podem vore l’amistat entre dones,
les tres comparteixen confidències respecte a la seua
situació amorosa i viatges podríem dir catàrtics: “Tendrían
una semana entera para comer bien, pasear, tostarse al
sol, reír, llorar y maldecir a todos los hombres de la
Tierra.” Se’ns diu en un moment de la novel·la.

De les tres l’única que en la  novel·la no trenca
definitivament amb els seu amant és Beatriz. La que té
com enamorat el poeta Fernando Márquez de la Vega. En
aquest sentit la novel·la queda com un final obert que
podria donar lloc a la continuïtat de l’obra.

Juego de quimeras és per tant una  novel·la que
reflecteix la complexitat de les relacions amoroses en la
societat actual.

DONES ENAMORADES

text JOSEP MANUEL SAN ABD N

Llibres

En una resposta a dues preguntes escrites formulades
al Govern Central pel Senador de Compromís, Carles
Mulet, el Govern descarta la més mínima actuació en les
comarques de Castelló ( enumera solament actuacions de
millora d'estacions en municipis de la demarcació de
València). I a les preguntes concretes sobre les previsions
de servei regular de rodalies entre Castelló i Vinaròs, i el
seu cost, el Govern explica que fins a 2024, la previsions
de Rodalies, es limiten mantenir el nivell de servei actual,
sense preveure per tant noves actuacions.

Per al Senador de Compromís “és de nou una garrotada
cap a una reivindicació històrica, una burla cap a les
comarques de Castelló, i de nou mostra la vertadera cara del
PP que ninguneja, insulta i menysprea a les nostres
comarques. Recordem que estem parlant simplement de
voluntat política, no és crear una nova infraestructura sinó
simplement fer circules més trens per les seues vies”.

Mulet ha exposat que “aquests dies estan anunciant la
venda de bitllets d'AVE entre Madrid i León a 20 euros, sabent
que aqueix preu subvencionat ho pagarem tots els

contribuents de l'Estat, els mateix que hem contribuït a crear
aquesta línia que segur serà deficitària i haurem de sufragar
perpètuament, la qual ja ha costat millonades. Mentre, l'àrea
formada per les ciutats del nord de Castelló, Vinaròs,
Benicarló, Peníscola, supere amb escreix els 135.000
habitants de León en temporada estival, i si a açò unim l'àrea
de Tortosa, ens garantim un servei plenament rendible. Encara
així, el Govern Central prefereix continuar amb el
maltractament cap als ciutadans de les nostres comarques”

El Govern descarta rodalies fins a Vinaròs

text REDACCIÓ
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d'Urbanisme van tenir coneixement. El projecte es va fer des
dels serveis territorials de Castelló de costes”. 

Així, aquestes factures tenien l'objecció d'intervenció
perquè “incompleixen la Llei de contractes de Serveis
Públics, perquè es van adjudicar directament a Tragsa. En el
conveni que se signa amb Costes, posa que les obres
haurien d'eixir a licitació. Però no es fa així”, denunciava
Miralles. L’alcaldessa va assegurar que “és una adjudicació
a dit. Però reconeixem que s'han fet unes obres i que
l'empresa ha de cobrar”. El punt va ser aprovat per
unanimitat. 

BALANÇ DE CENT DIES DE GOVERN MUNICIPAL

Després de més de tres mesos de «treball intens amb
jornades maratonianas», l'alcaldessa de Benicarló, Xaro
Miralles, ha volgut fer un balanç de les principals actuacions
que s'han portat a terme i dels projectes de futur que
s'engegaran en els pròxims mesos. Miralles va assenyalar
en la seua compareixença «la bona coordinació de totes les
àrees de l'Ajuntament» i va anunciar que «en 100 dies s'ha
avançat molt, i més encara s'avançarà». En aquest sentit, un
dels temes que centrarà els esforços de l'equip de govern
serà el projecte de rehabilitació del centre històric de
Benicarló, que inclourà la protecció d'espais, la reactivació
del comerç, la recuperació d'edificis i la revitalització social i
cultural de la zona (que quedaria emmarcada entre els
carrers de Pius XII, Mare de Déu del Carme, Ferreres Bretó
i Vinaròs). Per a materialitzar aquest projecte, l'Ajuntament
sol·licitarà optar als fons europeus com estratègia de
finançament. Les qüestions urbanístiques i d'infraestructures
han centrat bona part de les gestions fetes per l'equip de
govern durant aquests 100 dies. Així, s'han avançat les
converses per a recuperar la disponibilitat sobre les antigues
instal·lacions d'Aidima, s'ha demanat una moratòria en el
pagament de la taxa per abocament d'aigües no depurades
i s'ha reactivat la comissió de seguiment del PGOU. També
es mantindrà una reunió amb la consellera d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José
Salvador, per a accelerar al màxim l'aprovació del Pla
General. Miralles aprofitarà la reunió també per a reivindicar
el tram de Benicarló de la carretera Benicarló-Peníscola,
«una reivindicació històrica del nostre poble», la carretera
Benicarló-Càlig i també se sol·licitarà informació i ajuda per
a la creació d'habitatges socials.

Sobre el pàrquing de l'avinguda de Méndez Núñez,
l'alcaldessa va assegurar que «les converses estan molt
avançades» i ha explicat que l'Ajuntament negociarà amb
l'empresa adjudicatària del contracte de l'ORA una possible
ampliació de contracte perquè puga assumir també la gestió
del pàrquing. «El que tenim clar és que aquest mes
d'octubre obrirem el pàrquing, encara que siga de manera
gratuïta, perquè la gent es vaja acostumant a utilitzar-lo», va
afirmar. L'alcaldessa no va voler deixar de costat la
importància de la posada en funcionament de l'EDAR i va
recordar que continuen en marxa les obres del Passeig
Marítim Sud i del CEIP Ángel Esteban. En el pressupost de

l'any 2016, va anunciar, s'incorporarà una partida per a
adequació d'edificis municipals. «Estem treballant per a
traslladar alguns recursos municipals, com la Biblioteca i la
Policia Local a espais de titularitat municipal. I anirem
aplicant el Pla d'Accessibilitat per a convertir Benicarló en
municipi 100% accessible», va dir. Sobre la participació
ciutadana, un dels pilars del programa electoral dels partits
que integren l'equip de govern, Xaro Miralles va posar
èmfasi en els avanços que s'han portat a terme. «Estem
elaborant els reglaments de participació ciutadana i els
ciutadans ja estan participant activament en els plens
ordinaris. S'estan emetent els plens en directe per la ràdio i
a través de televisions comarcals i el saló de sessions està
ple de gent. Açò és una bona notícia perquè vol dir que la
ciutadania s'està interessant per la política municipal».

Miralles va recordar que l'Ajuntament també ultima la
posada en marxa del portal de la transparència i que en els
pròxims dies entrarà en funcionament l'aplicació de factura
electrònica, per a agilitar al màxim els pagaments als
proveïdors. «També estem treballant en els primers
pressupostos participatius i en la renovació de la web
municipal, que esperem estiga en marxa en els pròxims
mesos». La reactivació econòmica, altre dels pilars
fonamentals del programa electoral de les dues formacions
que integren l'equip de govern, també ha centrat bona part
de la compareixença. En aquest sentit, Miralles va recordar
que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s'està
portant a terme una labor important de cara a rellançar tallers
d'ocupació i plans d'ocupació. Respecte a projectes futurs, a
més de la revitalització del centre històric, Miralles va
assenyalar que des de la Regidoria de Turisme es treballa
en projectes per a reactivar el turisme nàutic i que s'estan
ultimant les últimes inversions per a donar per finalitzat el Pla
de Competitivitat Turística. També ha anunciat que
pròximament es presentarà un projecte sobre la
senyalització de rutes per a caminar pel terme elaborat
conjuntament per les regidories d'Esports, Turisme i
Agricultura. En l'apartat cultural, l'alcaldessa ha recordat que
en breu començaran les obres de rehabilitació de la capella
del Convent de Sant Francesc. Sobre l'Àrea de Benestar
Social ha destacat el projecte de taules participatives que ja
s'ha engegat i ha recordat que Benicarló s'acaba d'adherir
en la Xarxa de Ciutats Acollidores per a poder oferir ajuda als
milers de refugiats que cada dia arriben a les fronteres
europees fugint de conflictes armats.

ve de la pàgina anterior

El pinxo «L'horta i la mar», del Restaurant Braseria
Sant Gregori, ha guanyat la tercera edició del Concurs del
Pinxo de Peix i Polp de Llotja. El Restaurant Marynton i el
Restaurant Taperia Xanadú han quedat segon i tercer
respectivament.

El III Concurs del Pinxo de Peix i Polp de Llotja que
organitza la Penya l'Arjup amb motiu de les Jornades
Gastronòmiques del Peix i Polp de Llotja de Benicarló ha
concedit al Restaurant Braseria Sant Gregori el primer premi
pel pinxo anomenat «L'horta i la mar», elaborat amb una base
d'amanida d'enciam fumat amb tomàquet confitat i ceba
caramelitzada, acompanyat amb una salsa de mel i mostassa
coronat amb polp i sardines elaborades a l'estil anxova. El xef
i propietari del Restaurant, Juan Vicente Albert, ha explicat
que amb aquest pinxo ha apostat pel contrast de sabors i que
s'ha inspirat en la tradició benicarlanda de barrejar els
productes de la mar amb els productes de l'horta.

El segon premi ha estat per al Restaurant Cafeteria
Marynton, amb el pinxo «El caduf», elaborat amb una
brandada de polp, oli de pebrot, esferificacions i una corona
de merengue. El tercer premi l'ha aconseguit el Restaurant
Taperia Xanadú pel pinxo «Nos han liado!», un caneló de
llagostí farcit de bolets i sípia regat amb una crema de
galeres.

Els guanyadors dels tres premis s'han mostrat molt
satisfets amb la iniciativa de la Penya l'Arjup i han animat la
gent a continuar disfrutant de les Jornades del Pinxo fins al
proper diumenge 4 d'octubre. Per la seua banda, el president
de la Penya, Alberto Rico, ha donat les gràcies als 13
restaurants que han participat en el concurs i ha destacat la
importància d'aquestes jornades, «que contribueixen a fer
festa, a fer poble i a reactivar l'economia local». Finalment, la
regidora de Turisme, Rosana Marzá, ha animat els
guanyadors i també els restaurants participants en les
Jornades del Pinxo a continuar treballant per potenciar els
productes locals i revitalitzar la ciutat i ha recordat que el
proper diumenge 4 d'octubre, a l'esplanada del Port de
Benicarló, tindrà lloc la Demostració Gastronòmica del Peix i
Polp de Llotja, on es podran degustar tot tipus d'arrossos,
fideuà i plats elaborats amb peix i polp.

El Restaurant Sant Gregori guanya el Concurs del Pinxo de Peix i Polp

text REDACCI  
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Quantes vegades hem enyorat al benvolgut Berlanga,
del que hem heretat l’adjectiu “berlanguià”,en referència
a situacions veritablement surrealistes que ocorren amb
certa assiduïtat al nostre entorn. El ple municipal, ja ho
sabem tots, és una mena de circ, un teatre, on els papers
estan repartits segons el partit polític que hom
representa i el lloc on està situada la seua bancada: al
govern municipal o a l’oposició.  Clar. El polític sap,
perquè ja ha passat per les comissions, el paper que ha
' interpretar, la seua posició i, fins i tot, el que li
contestarà l’altre.

Per al ciudatà de carrer, però, el plenari és una
representació on no es paga entrada i que es desvetlla com
un dels millors espectacles que es representen al poble. Els
primers plenaris ens demostren que els polítics porten
careta. Si... ja ho sabíem, però el que no es pot fer és com
diu la dita “donde dije digo digo Diego”. El PP ara surt a ser
el salvador de les associacions esportives, dels treballadors
adjudicataris. Però per altra banda apareixen factures que no
es paguen perquè hi ha hagut deixadesa de l’anterior equip
de govern i adjudicacions que diuen es van fer a dit. Això és
el que afirma l'equip de govern actual que diu l’interventor en
el seu informe. Per cert, la participació ciudadana als
plenaris s’ho haurien de fer mirar. O es regula perfectament,
o es pot estar fins a les tantes discutint. Si algú presenta una
pregunta escrita, com marca el reglament, no es pot plantar
en mig del plenari per contestar...  a la contestació de
l’alcaldessa. I damunt queixar-se perquè li lleven la paraula.
Belanguià total!

FACTURES DE L'ÀNGEL ESTEBAN

Benicarló va aprovar al ple ordinari del mes de setembre
el reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar el lloguer
dels terrenys on estan els barracots del CEIP Ángel Esteban.
Els propietaris, com va detallar el regidor Román Sánchez,
“van presentar en el mes de març, com tots els anys, les
factures corresponents al primer trimestre de l'any”, que
ascendien a 6.556 euros, juntament amb una revisió de
preus. L'interventor va procedir a realitzar un informe en el
qual mostrava la seua discrepància amb les factures ja que
“diu que el contracte ha caducat fa dos anys, pel que no
procedeix revisió de preus però reconeix que s'ha
d'indemnitzar als propietaris. Se'ls comunica i ells presenten
un recurs de reposició”. Durant aquests mesos, va detallar
l'edil, els propietaris han estat preguntant en l'ajuntament
“quan i com se'ls pagarà i si s'ha de fer un nou contracte.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, va lamentar que les
factures “han estat anant d'un despatx a un altre sense que
s'haja pagat als propietaris del solar”. 

OBRES DEL PASSEIG SUD

Punt també problemàtic en el debat va ser el
reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar les obres
del passeig sud. En aquest cas, l'informe de l'interventor
reconeixia “acció nul·la de ple dret perquè hi ha hagut una
irregularitat d'adjudicació a l'empresa Tragsa per part de
l'ajuntament”, segons va denunciar l'alcaldessa, que
lamentava que “hi ha hagut una lamentable actuació de
l'anterior equip de govern. El grup socialista i Compromís ja
van manifestar que aquestes obres mai s'haurien d'haver
pagat pel Pla de Competitivitat, s'havia d'haver sufragat pel
govern central”. Miralles va detallar que “el projecte es va dur
des de Turisme, en cap moment els tècnics del departament

FACTURES SENSE PAGAR, ADJUDICACIONS A DIT, I CENT DIES DE GOVERN

textREDACCIÓ

Atletes, entrenadors i familiars del Club d'Atletisme Baix
Maestrat de Benicarló, van realitzar diumenge passat una
excursió a la Serra d'Irta, com a entrenament de resistència i
com a acte social i de convivència entre atletes i membres del
club. A la meitat de la caminada, els participants es van poder
recuperar de la forta calor amb un refrescant bany a la platja
del Pebret.

Excursió d'entrenament per la Serra d'Irta d'atletes del Club Atletisme Baix Maestrat

text VICENT FERRER fotos CABM

Diumenge passat es va celebrar, a Càlig, l'última prova
per a ciclistes de les categories Elite i Sub23, de la
Challenge de la Comunitat Valenciana. La prova va estar
organitzada pel Club Ciclista Deportes Balaguer de
Benicarló i l'Ajuntament de Càlig. La prova la va guanyar
Fernando Márquez.

Aquesta va comptar amb la participació dels millors ciclistes
de la Comunitat Valenciana, amb dos ciclistes que estaven
separats per tan sols dos punts a la general, la qual cosa va
donar emoció fins al final de la cursa. 

El vencedor de la Challenge va ser Sebastián Mora, del
Controlpack, i segon Oscar Pelegrí, del Mútua Llevant. Pel que
fa a la prova el vencedor a Càlig va ser Fernando Márquez del
Controlpack i segon Toni Ballester del Benicàssim. Els
corredors locals van acabar així: 15é Roberto Betí del
Controlpack, 31é Julián Balaguer de l'Hostal Latorre i Joan
Jimenez del Benicàssim. La mitja del guanyador  va ser de
40,8 km/h sobre 117 km.

En el lliurament de premis van estar l'alcaldessa de Càlig
Ernestina Borrás, el regidor d'esports Adrián Vidal, el delegat
de la FCCV a Castelló i president del club José Julián
Balaguer, la Reina i Dames de les festes i l'homenatjat, que
dóna nom a la prova, Julián Borrás.

Fernando Márquez guanyador de la carrera Elite i Sub23 celebrada a Cálig

text VICENT FERRER
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mail: veubenicarlo@gmail.com

Diumenge 27 de Setembre, es va fer la ja tradicional
ruta senderista de pretemporada del club Natació
Benicarló, organitzada per Xavier Sospedra.

En aquesta ocasió, els socis, nedadors i simpatitzants del
club, caminaren pels paratges del parc natural dels ports:

barranc de la Galera, racó d’en Marc i forat de la Vella. 
Al voltant de 100 persones, entre socis i nedadors

participaren en la marxa, valorada pel president del club,
Adolfo Saura, com de gran èxit.

Va ser així, una molt bonica jornada de senderisme, dintre
del programa de condicionament físic previ al començament
de les competicions de la nova temporada 2015-2016.

Davant la bona acollida, ja estan pensant en organitzar un
altra excursió per a dintre d’un parell de mesos.

RUTA SENDERISTA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

text i foto CNB

“A Formar!!!”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC
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El partit que van disputar dissabte passat el CDB i el
Puçol no passarà a la història del futbol local com un dels
millors que s'haja disputat a Benicarló. Ni per l'actuació
dels jugadors d'ambdós equips ni per la pèssima actuació
de la tripleta arbitral. Tot molt poc encertat. 

Avui seré una mica més objectiu que unes altres vegades -
si cap- i no li faré pagar totes les culpes a l'àrbitre. Encara que
les tinguera, que és la veritat. El xicot del xiulet i el cronòmetre
va perjudicar els dos equips sense mirar cara ni ulls. Als pocs
minuts d'iniciat el partit vaig poder observar, i això que estava
a l'altra punta de camp, com un defensa nostre feia un penal
d'aquells de llibre que s'hauria d'haver sancionat amb la pena
màxima i la consegüent expulsió. Per sort per nosaltres tot va
acabar en un «sigan, sigan» prou injust. És evident que
aquesta jugada haguera pogut fer variar el signe del partit que
es diu. Després els va tocar el rebre als d'ací. Un linier
prototípic (barbamec, de posat prepotent i amb cara de tindre
poques llums) va alçar la bandereta perquè invalidaren per
fora de joc (?) un preciosíssim gol de cap de Marcos Cano. Ho
puc assegurar perquè jo estava en línia amb l'últim defensa i
juro que no hi havia posició antireglamentària del nostre
davanter. Robatori. Cap dels renecs que vaig proferir va anar
adreçat a ningú de la família de l'abanderat, però, clar, un no
és de pedra, i li vaig explicar amb bones paraules que això de
perjudicar l'equip local per fer-se el xulo no estava bé. La
cirereta del pastís la va posar el col·legiat quan a la segona
part no va sancionar un clamorosíssim penal penal comés
sobre Marcos Cano. Un desastre. Molt fluixets, pobres. 

I això va ser tot. Si de cas un xut al pal del Benicarló i un
altre del Puçol per posar una miqueta d'emoció. El CDB
encara no ha perdut cap partit i ja en van quatre de seguits i,
encara que no vinga al cas sempre va bé recordar-ho, el
Vinaròs no n'ha guanyat cap tampoc. 

Les meues habilitats endevinatòries em permeten deduir
que aquesta lliga serà molt igualada i que tots patirem. Hi ha
només un equip que sobresurt per damunt de la resta, el
Segorbe, que com tots sabem es va fer amb els serveis de les
figuretes de la desbandada del Vinaròs de la temporada
passada. 

El dia 27 me'n vaig anar a festejar a Barna, a vore la Margot
i a viure l'ambient de l'anomenat «desafío separatista». Cap
allà al tard la meua promesa i jo vam anar a la plaça de Sant
Jaume amb l'esperança que algun bogeres sortira al balcó de
la Generalitat a proclamar la República Europea de Catalunya.
Pensàvem que amb els resultats obtinguts algun d'aquests
pollosos cupaires seria capaç de fer una proclama com la de
l'avi Macià. Però no, allí ens vam quedar els dos aguardant
l'arribada de Fernàndez o de Baños. Una altra vegada serà,
em va dir Margot i vam anar-nos-en cap a casa a passar
l'estona. S'entén, no?

Diumenge vinent el Benicarló es desplaça a Borriana, una
ciutat fallera com la nostra i pàtria de figures de renom
internacional com ara José Iturbi (pianista), Vicente Enrique i
Tarancón (cardenal), Alfredo Rey (cantant de copla) i la simpar
nóvia de don Carlos Fabra, la recautxutada senyoreta Esther
Pallardó (que cadascú pose el que vulga) . 

SEGUIM SUMANT

text VICENT T. PERIS

Fabricant paraules al vent

Sembla que l'aigua no baixa massa clara a l'àrea de la
Intervenció Municipal. Això és el que podem inferir de les
paraules de l'alcaldessa Miralles pel fet, entre d'altres, que
s'ha hagut de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit
per a pagar el lloguer dels terrenys on hi són els barracots
del Col·legi Àngel  Esteban. Tot perquè a l'anterior equip de
govern se li va "oblidar" revisar el contracte que hi havia i
que, ara, segons indica l'interventor municipal, està
caducat... des de fa dos anys. 

I si l'actuació de dalt podria considerar-se negligent, què
podríem dir de la que fa referència a l'adjudicació de les
obres del passeig sud, a l'empresa Tragsa, després de llegir
que, altra volta, l'informe de la intervenció municipal
qüestiona l'actuació de  l'anterior equip de govern de PP,
quan afirma que va ser " nul·la de ple dret perquè hi ha
hagut una irregularitat d'adjudicació a l'empresa Tragsa per
part de l'ajuntament". Ja no entrem ací a qüestionar la
idoneïtat, o no, d'aquestes obres tal com les va concebre el
Partit Popular l'anterior legislatura, segurament també
podríem parlar-ne i molt, però que, damunt, s'estiga dient

clarament que a més ha estat una adjudicació a dit, ja
supera els límits de la decència. I és que sorprèn com l'equip
de govern anterior, una vegada més, va fer ulls clucs de a
l'objecció de la intervenció municipal que informava, segons
indicà l'alcaldessa Miralles que, "en el conveni que se signa
amb Costes, posa que les obres haurien d'eixir a licitació.
Però no es fa així”.  Podríem dir, quasi sense temor a errar-
nos, que açò de saltar-se els informes de l'interventor ho han
acabat de convertir en una mena d'esport olímpic...
municipal. 

De tota manera l’actual equip de govern, tampoc ha
resultat ser les germanetes de la caritat i, per exemple, ha
passat de puntetes pel capítol de les subvencions a entitats
esportives que, a data d’avui, encara no han cobrat... la del
2014. Diuen si és un problema d’intervenció... que ho ha de
signar. Una signatura que costa mol, no? En fi, una data, per
si no se n’havien assabentat... estem a finals del 2015. 

Deixant de banda aquesta característica municipal,
bastant nefasta, de pagar amb retard, és bo que ens
centrem en el futur que ens espera en els pròxims quatre
anys de govern. Sobretot, agafant la valoració dels cent dies
de govern que fa l'alcaldessa, en dos dels temes que
semblen ser els prioritaris de cara al futur, la rehabilitació del
centre històric de Benicarló, que inclourà la protecció
d'espais, la reactivació del comerç, la recuperació d'edificis i
la revitalització social i cultural de la zona, i la reivindicació,
més que històrica, que ha estat, i és, tot un greuge
comparatiu amb Peníscola que ho te fet des de fa anys, del
tram de la carretera Benicarló-Peníscola, que falta per fer.

Esperem que aquestes paraules, com els diners de les
subvencions, com passa massa vegades, no siga com una
nova versió, a la benicarlanda, d'"Allò que el vent
s'endugué".

EDITORIAL

1002
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

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

Amb el suport

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

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

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

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

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

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

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

Carxofa:  per a La Veu. Hem complit vint anys, hem arribat al número mil i, damunt, traurem
en breu un llibre... més no es pot demanar!!!!

Panissola: per a tots aquells que al llarg d'este temps han intentat dinamitar el nostre projec-
te. No cal dir res més. Obres són amors!!!! I els resultats estan damunt la taula. 

CARXOFA i PANISSOLA
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