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Carmen Forés Escura naix a Benicarló l'1 d'agost de
1952 i encara que viu a Barcelona des dels vint anys,
torna sempre que pot a la seua ciutat, en la qual té els
amics de la infantesa i la família. 

La pintura és alhora el seu hobby i passió. Des de principis
dels anys noranta pinta regularment en l'estudi d'Ester Serra a
Barcelona.  Ha  treballat  diferents  tècniques,  dibuix,  oli,
aquarel·la... Actualment pinta a l'oli flors, flors molt grans, tan
grans que quasi  no  caben en el  quadre...  i  de molts  colors.
Precisament una bona col·lecció d'aqueixos quadres és la que
s'exposa  actualment  en  la  sala  de  l'Edifici  Gòtic  (antic
Ajuntament) de Benicarló 
Ha participat en dues exposicions col·lectives, al novembre

de 2002 a la sala Sant Mario de Barcelona i al juny de 2003 al
Centre Cívic “La Sedeta”. 
L'exposició pot visitar-se durant el mes de febrer, de dilluns

a dissabte, de 10,30 a 13,30 i de 17 a 20 h. (dilluns tancat); i
durant el mes de març, de dimarts a divendres, de 17 a 20 h.
i  els  dissabtes  de  10  a  13  h.  (diumenge  i  dilluns  tancat).
Romandrà oberta fins al 18 de març.

EXPOSICIÓ “COLORS” DE CARMEN FORÉS A L'EDIFICI GÒTIC 

text GREGÒRIO SEGARRA
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competència és de  les  forces de seguretat”,  va  recalcar el
subdelegat.  Es  referia  així  a  la  possibilitat  de  que  les
patrulles rurals tornaren a recórrer el terme per les nits, quan
els llauradors diuen que no hi ha presencia dels cossos de
seguretat. 
“S'està fent un bon treball i caldrà seguir en aqueixa línia”,

va  sostindre.  “No  sóc  partidari  de  les  patrulles  que  estan
propugnant des de determinats sectors del camp”, va dir.

SEGURETAT FALLERA 
Però realment la Junta Seguretat Local estava convocada

per organitzar el dispositiu faller. L’alcalde de Benicarló, va
anunciar  que  els  horaris  “seran  els  mateixos  que  l'any
passat,  volem    que  les  Falles  se  celebren  de  manera
tranquil·la.  Són  activitats  de  24  hores,  cal  planificar-les  bé
perquè no passe res i la gent s’ho passe bé”. Barelles, per la
seua banda, va sostenir que “els cossos de seguretat estan
al servei i disposició de tots els benicarlandos”. 
En concret, seran uns 700 serveis els que es destinaran

a vetllar per la seguretat durant els dies de més afluència de
gent.  La  major  aportació  d'efectius  anirà  a  càrrec  de  la
Guàrdia  Civil  (amb  400  serveis  programats),  Policia  Local
(160 serveis), Creu Roja (48), Protecció Civil (48), Bombers
(17),  i  Policia  Autonòmica,  que  també  destinarà  alguns
efectius, tot i que no ha concretat la quantitat exacta.

ve de la pàgina anterior

A Catí. Tots cap a Catí. La Margot  (qui guapa estava  tota
negreta  com  és  i  aquells  cabells  tan  arrissats),  la mama,  el
papa i jo mateix.  Excursió  dominical per conéixer las gentes
y  las  tierras  del  Maestrazgo.  Havíem  de  comprar  tarró,
formatge, aigua i dinar al restaurant de la font de l’Avellà. Atés
que  la  carretera  s’endevinava  plena  de  revoltes,  el  papa  va
insistir molt  que Margot  es  posara  davant,  que  el  seient  de
copilot sol ser més adequat per a la gent que es mareja. Jo no
volia,  que me’ls  conec als  dos  i  sabia,  com efectivament  va
ser, que encara no estaríem a Sant Jordi i ja li hauria fotut la
mà a l’entrecuix. Ella que és molleta i no sap dir que no a ningú
i  ell  que és un calentures  tardanes... Em posava nerviós en
vore com el papa s’anava posant roig com un perdigot mentre
la mama s’extasiava escoltant  el  rosari  a Ràdio Maria. Quin
personal. 

No ho  faré  llarg, però només diré que aquesta vegada sí
que  vaig  anar  al  futbol.  Jo  a  soletes,  com aquell  senyor.  La
mama  es  va  estimar  més  quedar-se  admirant  les  boniques
pintures de l’església  de l’Avellà i el papa i la meua nóvia van
anar a acabar de baixar el dinar tot provant l’espà que hi ha al
costat mateix del recinte religiós. No els acabaré de criar. 
En  arribar  al  camp  que  es  fa  dir  de  Santa Anna  ni  vaig

provar  d’entrar  amb  la meua  acreditació. Què  han  de  saber
aquesta  gent  de  per  amunt  què  és  La Veu  de Benicarló? A
pagar i a callar. A les grades poca gent. És normal en un equip
que  va  l’últim.  Poca  però  bel·licosa,  això  sí.  D’ací  també
n’érem  uns  quants.  Els  incombustibles  del  GR21,  pares  i
mares,  nóvies  i  dones  d’alguns  jugadors,  els  directius
imprescindibles, uns quants aficionats i, atenció, justet dalt de

la banqueta que van ocupar els nostres hi havia l’expresident
Juan Pascual Sorlí  i el seu  fill Àlex. Tan gran que era aquell
camp  i  tant  de  lloc  que  hi  havia  i  van  anar  a  parar  a  pocs
metres de Beto, el nostre entrenador,  amb qui manifestament
estan enemistats tant pare com fill.  Ara, cadascú amb la seua
entrada té dret a seure on li vinga de gust, faltaria més. 
El partit era una autèntica final. Hi havia qui pels mentideros

deportivos assegurava que Beto ja tenia les maletes amanides
després de  la desfeta contra  l’Alcora. Potser  sí que era una
final, però jo trobo que no, que el Benicarló està molt i molt ben
classificat  i  estic en condicions de dir que si d’ací a  final de
temporada s’aconsegueix guanyar un parell de partits a casa i
el del Vinaròs que es dóna per suposat, s’haurà assolit amb
escreix el principal objectiu de la temporada: la salvació. 
A  l’alineació  inicial  va  sorprendre  la  presència  de  Burriel

jugant  al  mig  del  camp  i  la  corresponent  absència  d’Anta.
Diguem que  l’equip  va  sortir  amb més  força  que  traça.  I  sí,
l’entrenador  la va encertar de ple. La primera part va ser de
tempteig, amb poques ocasions per als dos equips. Poques,
poques. Però la segona va ser tota del CDB. Els nostres van
jugar millor i es van cansar menys. Com a conseqüència lògica
d’aquest domini el davanter Felipe va materialitzar el 0 a 1 a
falta  d’un  quart  per  a  final.  I  quan  aquells  es  pensaven  que
podien empatar va arribar el segon i es va acabar tot. Justícia
al  marcador  i  alleujament  general  entre  l’expedició
benicarlanda. 
Ara  el  Benicarló  es  troba  en  un  digníssim  seté  lloc  i  el

Vinaròs,  que  va  empatar  a  casa,  encara  necessita  quatre
punts per agarrar-lo. Possiblement els veïns quedaran davant
al final de la temporada, però com deien els de la Trinca que
ens vagen al darrere con el flabiol tocando. 
Quan vaig arribar a  l’Avellà a  replegar el clan  familiar em

vaig  trobar  la mama parlant amb un capellà  jove sobre com
havien quedat de boniques les pintures de la capella i al papa
i a Margot, més val no dir res de la situació en què  estaven.

Sort  que  no  sóc
gens  gelós  jo.  De
tornar,  com
sempre,  amb  mon
pare  mig  gat,  vaig
haver  de  conduir  i,
ai, se’m va posar al
costat  la  mama
mentre  que  la
Margot  i  ell  (lo
perdigana d’ell) van
seure  al  darrere
entre  abraços  i
arraps  que  deia  el
poeta. 

Diumenge vindrà
ací  l’Onda.  Trobo
que  el  Benicarló  ja
ha  tornat  a  agarrar
la dinàmica. I que fa
bon temps. I que no
hi ha excusa per no
anar a vore-s’ho tot. 

VICTÒRIA BALSÀMICA

text VICENT T. PERIS foto VICENT FERRER
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competència és de  les  forces de seguretat”,  va  recalcar el
subdelegat.  Es  referia  així  a  la  possibilitat  de  que  les
patrulles rurals tornaren a recórrer el terme per les nits, quan
els llauradors diuen que no hi ha presencia dels cossos de
seguretat. 
“S'està fent un bon treball i caldrà seguir en aqueixa línia”,

va  sostindre.  “No  sóc  partidari  de  les  patrulles  que  estan
propugnant des de determinats sectors del camp”, va dir.

SEGURETAT FALLERA 
Però realment la Junta Seguretat Local estava convocada

per organitzar el dispositiu faller. L’alcalde de Benicarló, va
anunciar  que  els  horaris  “seran  els  mateixos  que  l'any
passat,  volem    que  les  Falles  se  celebren  de  manera
tranquil·la.  Són  activitats  de  24  hores,  cal  planificar-les  bé
perquè no passe res i la gent s’ho passe bé”. Barelles, per la
seua banda, va sostenir que “els cossos de seguretat estan
al servei i disposició de tots els benicarlandos”. 
En concret, seran uns 700 serveis els que es destinaran

a vetllar per la seguretat durant els dies de més afluència de
gent.  La  major  aportació  d'efectius  anirà  a  càrrec  de  la
Guàrdia  Civil  (amb  400  serveis  programats),  Policia  Local
(160 serveis), Creu Roja (48), Protecció Civil (48), Bombers
(17),  i  Policia  Autonòmica,  que  també  destinarà  alguns
efectius, tot i que no ha concretat la quantitat exacta.

ve de la pàgina anterior

A Catí. Tots cap a Catí. La Margot  (qui guapa estava  tota
negreta  com  és  i  aquells  cabells  tan  arrissats),  la mama,  el
papa i jo mateix.  Excursió  dominical per conéixer las gentes
y  las  tierras  del  Maestrazgo.  Havíem  de  comprar  tarró,
formatge, aigua i dinar al restaurant de la font de l’Avellà. Atés
que  la  carretera  s’endevinava  plena  de  revoltes,  el  papa  va
insistir molt  que Margot  es  posara  davant,  que  el  seient  de
copilot sol ser més adequat per a la gent que es mareja. Jo no
volia,  que me’ls  conec als  dos  i  sabia,  com efectivament  va
ser, que encara no estaríem a Sant Jordi i ja li hauria fotut la
mà a l’entrecuix. Ella que és molleta i no sap dir que no a ningú
i  ell  que és un calentures  tardanes... Em posava nerviós en
vore com el papa s’anava posant roig com un perdigot mentre
la mama s’extasiava escoltant  el  rosari  a Ràdio Maria. Quin
personal. 

No ho  faré  llarg, però només diré que aquesta vegada sí
que  vaig  anar  al  futbol.  Jo  a  soletes,  com aquell  senyor.  La
mama  es  va  estimar  més  quedar-se  admirant  les  boniques
pintures de l’església  de l’Avellà i el papa i la meua nóvia van
anar a acabar de baixar el dinar tot provant l’espà que hi ha al
costat mateix del recinte religiós. No els acabaré de criar. 
En  arribar  al  camp  que  es  fa  dir  de  Santa Anna  ni  vaig

provar  d’entrar  amb  la meua  acreditació. Què  han  de  saber
aquesta  gent  de  per  amunt  què  és  La Veu  de Benicarló? A
pagar i a callar. A les grades poca gent. És normal en un equip
que  va  l’últim.  Poca  però  bel·licosa,  això  sí.  D’ací  també
n’érem  uns  quants.  Els  incombustibles  del  GR21,  pares  i
mares,  nóvies  i  dones  d’alguns  jugadors,  els  directius
imprescindibles, uns quants aficionats i, atenció, justet dalt de

la banqueta que van ocupar els nostres hi havia l’expresident
Juan Pascual Sorlí  i el seu  fill Àlex. Tan gran que era aquell
camp  i  tant  de  lloc  que  hi  havia  i  van  anar  a  parar  a  pocs
metres de Beto, el nostre entrenador,  amb qui manifestament
estan enemistats tant pare com fill.  Ara, cadascú amb la seua
entrada té dret a seure on li vinga de gust, faltaria més. 
El partit era una autèntica final. Hi havia qui pels mentideros

deportivos assegurava que Beto ja tenia les maletes amanides
després de  la desfeta contra  l’Alcora. Potser  sí que era una
final, però jo trobo que no, que el Benicarló està molt i molt ben
classificat  i  estic en condicions de dir que si d’ací a  final de
temporada s’aconsegueix guanyar un parell de partits a casa i
el del Vinaròs que es dóna per suposat, s’haurà assolit amb
escreix el principal objectiu de la temporada: la salvació. 
A  l’alineació  inicial  va  sorprendre  la  presència  de  Burriel

jugant  al  mig  del  camp  i  la  corresponent  absència  d’Anta.
Diguem que  l’equip  va  sortir  amb més  força  que  traça.  I  sí,
l’entrenador  la va encertar de ple. La primera part va ser de
tempteig, amb poques ocasions per als dos equips. Poques,
poques. Però la segona va ser tota del CDB. Els nostres van
jugar millor i es van cansar menys. Com a conseqüència lògica
d’aquest domini el davanter Felipe va materialitzar el 0 a 1 a
falta  d’un  quart  per  a  final.  I  quan  aquells  es  pensaven  que
podien empatar va arribar el segon i es va acabar tot. Justícia
al  marcador  i  alleujament  general  entre  l’expedició
benicarlanda. 
Ara  el  Benicarló  es  troba  en  un  digníssim  seté  lloc  i  el

Vinaròs,  que  va  empatar  a  casa,  encara  necessita  quatre
punts per agarrar-lo. Possiblement els veïns quedaran davant
al final de la temporada, però com deien els de la Trinca que
ens vagen al darrere con el flabiol tocando. 
Quan vaig arribar a  l’Avellà a  replegar el clan  familiar em

vaig  trobar  la mama parlant amb un capellà  jove sobre com
havien quedat de boniques les pintures de la capella i al papa
i a Margot, més val no dir res de la situació en què  estaven.

Sort  que  no  sóc
gens  gelós  jo.  De
tornar,  com
sempre,  amb  mon
pare  mig  gat,  vaig
haver  de  conduir  i,
ai, se’m va posar al
costat  la  mama
mentre  que  la
Margot  i  ell  (lo
perdigana d’ell) van
seure  al  darrere
entre  abraços  i
arraps  que  deia  el
poeta. 

Diumenge vindrà
ací  l’Onda.  Trobo
que  el  Benicarló  ja
ha  tornat  a  agarrar
la dinàmica. I que fa
bon temps. I que no
hi ha excusa per no
anar a vore-s’ho tot. 

VICTÒRIA BALSÀMICA

text VICENT T. PERIS foto VICENT FERRER



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

LOCAL ESPORTS

La benicarlanda Cristina Ferrando medalla de plata en
salt d’alçada en el Campionat d'Espanya Promeses en
pista coberta

L'atleta  benicarlanda  Cristina  Ferrando  Forés,  que
competeix  amb  l'equip  del  Playas  de  Castelló,  ha  sumat
aquest cap de setmana una nova medalla,  la de plata, en el
Campionat d'Espanya Promesa de Pista Coberta, celebrat a
Antequera, Màlaga, en la prova de salt d’alçada. 
La  benicarlanda,  que  ja  va  aconseguir  l'any  passat  la

medalla de plata a  l'aire  lliure  i el bronze en pista coberta a
nivell  absolut,  com  és  natural  en  ella,  va mostrar  una  gran
competitivitat  al  llarg  de  la  competició  atés  que,  a  més  de
disputar les medalles, pretenia fer una bona marca de cara a
la seua participació en els Campionats Nacionals Absoluts que
se celebraran els pròxims 22 i 23 de febrer a Sabadell, la qual
cosa va aconseguir amb un millor salt de 1,78 metres. 
Des  que  en  els  seus  temps  de  cadet  aconseguira  la

primera medalla al Prat de Llobregat, tant en els seus anys en
el  Club  d'Atletisme  Baix  Maestrat,  com  amb  el  seu  actual
equip el Playas de Castelló, Cristina no ha baixat del pòdium
en cap de les categories, sumant 17 medalles en campionats
nacionals i en les diferents categories que ha militat, més les
dues a nivell absolut abans esmentades, 
Esperem  que  el  pròxim  campionat  siga  positiu  per  a

Cristina, encara que cada vegada hi ha més competència i les
medalles són més cares d'aconseguir, però de ben segur que
en el futur ens donarà moltes més alegries. 

Atletisme: Cristina Ferrando, medalla de plata

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat finalitzava el CATVAL Vinaròs
pertanyent al circuit 2014 disputant-se les finals de totes
les categories. Els resultats van ser molt bons per a
l'equip benicarlando, amb 6 representants en 5 categories,
amb les victòries de Bernard Ferrer davant de Gerard
Batalla, en benjamins; Carla Folch davant la seua
companya d'entrenament Julia Pérez, en cadets; i Diego
Sanchez davant de David García, tant cadets com en
l'absolut en el quadre de consolació. 

Els  que  van  quedar  com  a  finalistes  i  no  per  açò menys
important, el debutant Joel Anglés que va perdre davant Dan
Galiana  en  pre-benjamins;  Gerard  Guimerá  davant  Miguel
Pérez en alevins; i Júlia Pérez en cadet. 
Les finals del dissabte a Vinaròs van donar pas a la primera

ronda del CATVAL a Benicarló el diumenge, segon torneig que
composa  el  circuit.  En  aquesta  primera  jornada  victòries
d'Ausias Domenech (6/1 i 6/2), Bernard Ferrer (6/1 i 6/0), Uriel
Domenech (6/0 i 6/4), Rodrigo Maça (6/3 i 6/2), Josep Salom
(6/1 i 6/4); el pas de ronda de Miguel Castán i Kiko Mateo per
W.O. i el partit que no es va arribar a jugar per part de Gerard
Guimerá a causa del mal temps. 

A  més,  l'equip  cadet  de  l'Escola  del  Club  de  Tennis
Benicarló es va desplaçar el diumenge a Nules per a jugar la
competició per equips de Tercera Divisió. 
Després de començar caent quasi tots en el primer set, les

remuntades d'Albert Alberich (6/7, 6/2 i 7/5) i Iratxe Serrat (6/7,
6/2  i  6/2),  unides  a  les  victòries  de  Carla  Folch  (6/2  i  6/3),
Jarmo Pérez (W.O.) i sense poder acabar el partit Julia Pérez
(7/6  i  0/1  suspès)  els  van  donar  la  victòria,  sumant  uns
importantíssims punts per a la lliga. 

Tennis: Dissabte acabava el CATVAL Vinaròs i diumenge començava el de Benicarló

text i foto VICENT FERRER

31.554 persones han visitat l'any 2013 els diversos
espais culturals que gestiona l'Ajuntament: el Mucbe,
l'Edifici Gòtic i el poblat iber del Puig de la Nau. A més,
1.255 persones han pogut disfrutar de les visites guiades
pel centre històric.

Després de quasi nou anys de
funcionament,  el  Mucbe  s'ha
consolidat  com  un  centre  de
referència  a  la  comarca.  Les
exposicions  programades  l'any
passat  (41  en  total,  comptant
també  les  de  l'Edifici  Gòtic),
juntament  amb  activitats  culturals
paral·leles  com  ara  conferències,
presentacions  o  concerts,  van
atraure  fins  31.554  persones,
procedents  majoritàriament  de  la
comarca  i  de  la  resta  de  la
Comunitat  Valenciana.  Per
comunitats autònomes, després de
la  Comunitat  Valenciana,
Catalunya,  Madrid  i  Castella-Lleó
van  ser  les  que  més  visitants  van  aportar,  mentre  que  per
països, França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia van ser els més
assidus. Les visites de grups també s'han consolidat, sobretot
pel que fa al públic escolar i a les exposicions que han comptat
amb  tallers  didàctics.  Sense  dubte,  l'exposició  que  més
visitants  va  rebre  l'any  2013  va  ser  'Restes  de  vida  i mort',
procedent del Museu de Prehistòria de València, amb 9.085

persones i 40 grups que la van visitar. En la valoració de les
xifres, a més, cal tenir en compte que els tallers didàctics de
l'exposició Pulchra Magistri que es realitzen al Mucbe han fet
augmentar el nombre de visitants al mes de desembre, que
només al Mucbe va ser de 3.003. Paral·lelament,  l'exposició
del  Ninot  Indultat  i  les mostres  de  treballs  de  la  Universitat
Popular  i  de  l'Associació  de  la  Dona  continuen  tenint  l'èxit

assegurat entre els visitants. També
les  visites  guiades  pel  centre
històric,  organitzades  pel  Mucbe,
van  tindre  l'any  passat  una  gran
acceptació  i  1.255  persones  van
poder disfrutar d'un recorregut pels
edificis  més  emblemàtics  de
Benicarló.  Pel  que  fa  a  les  visites
guiades al Poblat Iber del Puig de la
Nau, l'any 2013 ha estat marcat per
les  obres  de  rehabilitació  i  també
per una manca de personal que van
obligar  a  tancar  el  poblat  al  públic
durant unes setmanes. Per això, el
nombre de visitants ha baixat fins a
les  509  persones,  tot  i  que  les
jornades  de  portes  obertes  que
s'han  dut  a  terme  els  mesos  de

gener  i  febrer  d'enguany  ajudaran  a  repuntar  la  xifra  de
visitants per a aquest 2014. Per a les dades de l'any que ve,
caldrà  tindre en  compte  també  la  casa museu del  carrer  de
Santa  Càndida,  un  nou  espai  cultural  que  acaba  d'obrir  les
portes  i que programa visites guiades els diumenges al matí
(de 10.30 a 13.30 hores). Només el primer cap de setmana
l'han visitat 415 persones.

Benicarló es consolida com a motor cultural de referència

text REDACCIÓ
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El  servei  d'assessorament  hipotecari  que
s'ofereix en l'Ajuntament de Benicarló va atendre a
96  persones  durant  el  segon  semestre  del  2013.
Les  gestions  realitzades  des  del  consistori  van
evitar  cinc  desnonaments  i  van  aconseguir  una
dació  en  pagament,  a  més  de  quatre
refinançaments  del  deute.  El  servei  gratuït
d'assessorament  i  mediació  hipotecària  s'ofereix
gràcies  a  un  conveni  signat  amb  el  Col·legi
d'Advocats de Castelló. La majoria de les consultes
ateses  feien  referència  a  peticions  de
reestructuracions de deute, sol·licitud de quitacions
o  eliminació  de  clàusules  abusives.  Respecte  als
expedients  que  ja  s'han  tancat,  el  servei  va
aconseguir  pactar  amb  les  entitats  bancàries  la
paralització de cinc procediments de desnonament
i va negociar una dació en pagament. A més, es van gestionar
quatre refinançaments del deute i cinc sol·licituds d'eliminació
de  l'anomenada  clàusula  sol. Al marge  d'aquestes  gestions,
també es van atendre assumptes referents a assessorament
en general i consultes puntuals. 

El  perfil  dels  individus  que  accedeixen  periòdicament  al
servei  de  mediació  hipotecària  correspon  a  persones  amb
dificultats  per  a  pagar  la  hipoteca,  ja  siga  perquè  tots  els
membres  de  la  unitat  familiar  estan  aturats  i  no  disposen
d'ingressos  o  perquè  els  ingressos  són  tan  limitats  que  no

poden  fer  front als pagaments dels préstecs hipotecaris. Cal
recordar  que  el  conveni  entre  l'Ajuntament  i  el  Col·legi
d'Advocats de Castelló està vigent des de novembre de 2012
i  que  a  principis  de  gener  de  2014  es  va  renovar  i  es  va
ampliar  el  servei,  donades  les  necessitats  de  la  demanda.
L'objectiu del conveni és donar cobertura a la situació de crisi
econòmica  i  a  les  dificultats  amb  que  es  troben  moltes
persones  a  l'hora  de  pagar  la  hipoteca  del  seu  habitatge
habitual. Actualment  el  servei  es presta  tres dies al mes. El
mes de febrer, les visites seran els dies 20 i 21 i per al mes de
març s'han previst els dies 6, 20 i 21. 

BENICARLÓ PARALITZA 5 DESNONAMENTS

text NATÀLIA SANZ

L'ajuntament de Benicarló ha  retirat  les  tanques del Jardí
de Pons. Marcos Marzal,  regidor de Governació, va explicar
que  “ja no  tenien sentit. Quan es van  instal·lar era un espai
tancat que la Policia Local obria als matins i tancava a les nits”
per a la seguretat de les instal·lacions. Ara, una finca de veïns
té accés directe des del jardí, per la qual cosa “ja no s'obre ni
es  tanca”. El parc, situat en una zona cèntrica de Benicarló,
serveix de punt de  trobada de nombrosos ciutadans que es
concentren aquí amb menors que utilitzen els gronxadors allí
instal·lats. 
Aquesta  setmana,  s'ha  procedit  a  retirar  la  tanca  que

tancava  el  parc  per  part  de  la  Brigada  d'obres  municipal.
Marzal va explicar que “era més difícil vigilar ara el parc amb
la  tanca  que  sense  ella.  I  com  ha  perdut  tota  la  seua
funcionalitat,  s'ha  procedit  a  retirar-la”.  Ara  “l'espai  queda
obert, com un parc més” dels que hi ha a la ciutat. El Jardí de
Pons ha guanyat també en amplitud visual en eliminar-se els
tancaments. Ara,  les tanques es traslladaran “als paellers de
l'ermita  de  Sant  Gregori”,  on  serviran  per  delimitar  l'espai
reservat  a  la  zona  de  foc.  D'aquesta  manera  es  podrà
controlar millor qui accedeix a aquestes instal·lacions i si fa ús
correcte d'elles.

EL JARDÍ DE PONS, OBERT

text i foto NATÀLIA SANZ

Aquest  passat  cap  de  setmana  va  tenir  lloc  en  la  pista
habilitada  a  aquest  efecte  a  l'Avinguda  Méndez  Núñez  de
Benicarló,  el  tradicional  concurs  de  Tir  i  Arrosseguament
“Carxofa  de  Benicarló”.  Els  vencedors,  en  les  diferents
categories, van ser: 

1ª Categoria: “Carlitos” de Víctor Rico (Benicarló) 
2ª Categoria: “Ronaldinho” de Víctor Galán (Peníscola) 
3ª Categoria: “Tità” de Francisco Marín (Benicarló) 
4ª Categoria: “Titanic” de Salvador Cervera (Torís) 
5ª Categoria: “Rogante” d'Andrés Serrat (Benicarló) 
Destacar  la  nombrosa  participació  de  cavalls  procedents

de  diverses  poblacions,  a  més  de  Benicarló,  com  Torís,
Deltebre,  Peníscola,  Utiel,  Benimelí,  Ondara,  Fortaleny,
Alginet, Albocàsser, Denia,  etc.,  la  qual  cosa  dóna  idea  del
prestigi  aconseguit  per  aquest  Concurs.  Una  vegada  més,
l'organització  va  tenir  la  màxima  qualificació  per  part  dels
participants  i  ni  tan  sols  la  pluja,  que  va  acompanyar  als

concursants durant quasi tota la jornada dominical, va poder
entelar l'èxit organitzatiu de la prova. 

Indicar també que el guanyador de la prestigiosa "Carxofa
de Cristall", que guanya el cavall que recorre més metres, va
ser per Andrés Serrat i el seu cavall "Rogante". 

X CAMPIONAT DE TIR I ARROSSEGUAMENT “CARXOFA DE BENICARLÓ” 

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Amb l'objectiu de donar resposta
al  gran  interès  que  ha  despertat
l'activitat  del  paddle  surf,  l'Estació
Nàutica  Benicarló-Peníscola  ha
programat un calendari formatiu que
permetrà  als  participants  obtenir  el
títol  d'instructors  d'aquest  esport
nàutic.  La  primera  cita  formativa
arrancarà  en  Setmana  Santa  com
avantsala  del  curs  definitiu  que
tindrà  lloc  al maig,  durant  la  Festa
del Mar. Amb la mirada posada en la
formació  d'instructors  d'aquesta
modalitat,  i  de  la  mà  de  l'empresa
Delta Paddle Surf, l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola  ha  programat
un pre-curs de monitors IOSUP per
a  facilitar  l'examen  pràctic  que  es
realitzarà al maig. El  curs  constarà
de  tres  dies  presencials  on  els
participants  aprendran  les  nocions
pràctiques més importants que se'ls
exigirà en l'examen a realitzar en el
mes d'abril. Aquesta preparació  té  com objectiu  facilitar  que
els que vagen a l'examen pràctic puguen superar-lo amb més
facilitat.  Les  sessions  formatives  presencials  tindran  lloc  els
dies 18,19 i 20 d'abril, amb una durada de 3 dies i 2 hores de
classe per dia, amb un horari de 11 a 13h. Les inscripcions es
poden  formalitzar  directament  en  les  oficines  de  l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola, o bé través del correu electrònic
(info@enbenicarlopeniscola.com. Aquest  curs  de  preparació
es completarà amb el curs d'instructor que tindrà lloc els dies

2,  3  i  4  de maig.  El  títol  d'instructor  els  permetrà  gestionar
l'organització i manteniment d'equips d'un centre, gestionar la
fica  en  marxa  d'una  classe  de  nivell  FW  (aigua  plana),  la
introducció d'alumnes en el nivell W (ones) de fins a 0.5m. Si
se supera aquesta mesura l'instructor haurà d'estar supervisat
per un monitor titulat. A més, estarà habilitat per a supervisar
la seguretat de SUPers nivell iniciació a l'hora de llogar l'equip,
organització  de  menudes  travessies  o  si  necessiten  algun
tipus d'ajuda. El curs inclou la formació en rescat.

CURS DE PADDLE-SURF
text NATÀLIA SANZ



Mire  senyora  Garcia.  Aquesta  setmana  tinc  una
curiositat molt  intensa que no em deixa dormir malgrat
els pots de pastilles que em prenc. És un preocupació
que  em  tensa  els  nervis  i  que  fa  que  les  discussions
amb  la  meua  parella  siguen  intenses  i  freqüents.  Sí,
estic  molt  preocupat  perquè  no  sé  res  de  la  vida
professional  del meu  ídol,  del  far  que  guia  les meues
passes, del  cim de  les meues aspiracions  i de  la  llum
que  il·lumina  el meu  destí.  Sí,  i  ho  vull  preguntar  des
d'aquesta modesta pàgina. Què ha fet el meu idolatrat
Jaime Mundo en els dos darrers mesos? En què haurà
ocupat el seu temps aquest paladí de les causes justes?
Qui  haurà  gaudit  de  la  companyia  del  defensor  dels
drets  i  aspiracions  de  tots  i  cadascun  dels
benicarlandos?  Quina  bateria  de  projectes  s'haurà
preparat  per  al  pròxim  període  de  sessions?  Haurà
viatjat?  Haurà  fet  règim?  Haurà  anat  a  uns  exercicis
espirituals?  S'haurà  dedicat  a  la  cerca  i  captura  de
clíniques avortistes? Haurà estat rebut en audiència pel
Rouco Varela? Haurà anat a fer de palmero al congrés
del pp de Valladolid? Haurà  fet moltes paelles? Haurà
anat  a  molts  de  sopars?  Haurà  segut  mantenidor
d'alguna  falla?  De  preguntes  encara  me'n  podria  fer
moltes més, però dos mesos de vacances donen per a
molt,  i  el  gran  Jaime  Mundo  i  els  seus  companys
diputats  s'han  tirat dos mesos sense pegar ni  xapa. A
més  a més,  els  nostres  esforçats  diputats  autonòmics
s'han posat festa durant els períodes de falles, gaiates i
fogueres, festes que ens representen a tots i cadascun
dels valencians que ens sentim com a  tals  i som festers. Lo
motiu principal d'aquesta popular mesura no és altre que els
dignes polítics que ens representen, entre ells Jaime Mundo,
puguen gaudir de  les festes dels seus respectius pobles. En
aquest  cas,  el  nostrat  Jaime  Mundo  s'emporta  la  palma,
perquè  ell  no  només  celebrarà  des  gaiates,  com  a
castellonenc que és, sinó també les grans falles que es fan i
desfan al seu poble. Això és digne d'un orgasme valenciàstic. 

Ja no em queden  llàgrimes. Ni mocs. Ni mocadors per a
torcar-me.  Senyora Garcia,  com m'he  emocionat  en  vore  la
pàgina sis de  la seua  revista. Ara mateix estic plorant. Quin
cartell!  Quin  cartell!!  Reflexa  a  la  perfecció  la  meua  ànima
fallera.  I  la  foto? Quina  foto!  Dues  xiquetes  vestides  iguals.
Quina emoció.  I què tenen a al mà? No un llibre,  tenen més
que un llibre. Perquè si hi ha una objecte al qual es pot definir
com a exemple de llibre, aquest és lo "llibre de les falles",  lo
"llibre  oficial  de  les  festes  falleres".  Si  senyor,  quan  un  diu
"vaig a llegir un llibre", tothom pensem en lo llibre de les falles.
Llibre, igual a falles. Llibre i falles són sinònims. Les falles són
alta  cultura,  font  de  grans  pensaments  i  base  de  tota  la
filosofia actual. 

I la notícia, senyora Garcia? Què me diu de la notícia? Lo
text  que  acompanya  les  fotos  és  realment  espectacular.  Els
lectors d'aquesta publicació hauran gaudit amb la seua lectura
i hauran anat en massa a comprar-se el beneit llibre faller. Els
màxims representants del món faller són els protagonistes. Ah,
el món  faller! Quina expressió més plena de màgia  i de bon
gust!. I els seus representants? Què em diu dels seus màxims
representants? Això és canella pura. La màxima aspiració de
qualsevol benicarlando que es tinga com a tal ha de ser la de
formar  part  del  selecte  grup dels  "màxims  representants  del
món  faller". Sense anar més  lluny,  jo ara mateix presento  la
meua candidatura abans que no em pete  l'ordinador, amarat
per les meues llàgrimes i viscós pels meus mocs.

I els actes, senyora Garcia? Què em diu dels actes? Dispar
de  mascletades,  desfilades,  ofrenes  florals,  exposicions,
concursos,  premis,  cavalcades,  plantades.  Perdó,  m'he
equivocat,    mascletàs,  desfilàs,  ofrenàs,  exposiciàs,
concursàs, premiàs, cavalcàs, i plantàs. Ai!!! Quina emoció!!! I
tot això en honor de Sant Josep, patró de Benicarló. Ho sento,
senyora Garcia, ja no puc més, ja no puc més...
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Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR

Benicarló compta amb un nou element patrimonial
recuperat. La Casa del carrer de Santa Càndida, com
popularment se la coneix, és un edifici que conserva
l'estructura típica dels habitatges benicarlandos del segle
XIX, quan l'agricultura era la base de l'economia de la
major part de les famílies. L'ajuntament de Benicarló ha
treballat en la rehabilitació de l'edifici i ha invertit en la
musealització de lla vivenda  per convertir-la en un
atractiu turístic més de cara als visitants que arriben al
municipi. En total “47.000 euros ha costat la restauració,
al que cal sumar 4 000 euros més que s'han invertit en la
musealització”, va detallar Nieves Eugenio, regidora de
Cultura. 

La  casa  s'ha  recreat  “amb  donacions  de  particulars”  que
han  permès  que  es  recreïn  diferents  espais,  reconstruint  el
modus vivendi d'una família tradicional. Així, en la planta baixa
s'ha recuperat el celler en el qual es madurava el raïm per a
l'obtenció del vi. Una completa col·lecció d'eines mostra com
era  l'ofici  de  toneler,  de  gran  tradició  en el municipi. A més,
s'ha  recreat  el  corral  per  al  mascle,  part  fonamental  en  el
sustent de la família agrícola. En la primera planta es troba la
cuina  i el  rebost, habilitada amb elements  tradicionals. En el
pis superior, les habitacions i la sala s'adornen amb mobiliari i
indumentària  de  l'època.  En  la  part  superior  el  corral  de
gallines  i  l’assecador  per  als  embotits  completen  la  visita
didàctica. A més, uns panells informatius descriuen aspectes i
curiositats de la vida diària. 
La  casa  benicarlanda  “s'integra  a  partir  d'ara  en  els

recorreguts  guiats  que  es  realitzen  per  la  localitat”,  com  els
organitzats amb motiu de l'exposició Pulchra Magistri. Eugenio
va destacar “la gran i multitudinari acolliment de públic, que ha
provocat que les tornem a organitzar per a Pasqua i estiu

La Casa del carrer de Santa Càndida

text i foto NATÀLIA SANZ
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segur  que  a  poques  cases
benicarlandes la van vore abans del
desembarc  de  l'empresa  de  Juan
Roig. Ara, la formatgera dels xinos...
clama  al  cel!  No  utilitzaven  una
carnera  per ací? I  la representació
de  la  indústria  oriental  no  s'acaba
ací, fixen-se en el morter de la lleixa
superior. N'hi ha d'iguals a Can Xin
Liu.  També  crida  l'atenció  damunt
de  la  taula  la  cocotte  -bé,  per  ací
sempre n'hem dit cassola-, de ferro
colat de Le Creuset. És cert que  la
casa  francesa  fabrica  el  producte
des de 1925 però no estem segurs
de si devia  formar del parament de
cuina  de  la  casa  tradicional
benicarlanda.  Potser  és  massa
arriscat  afegir-la  a  la  col·lecció
però, va, tira, si una sogra o altra se
la volia traure de damunt...

I  el  pernil  i  els  xoriços?  Com  si
allò  fos  una  reunió  de  la  falla  de
Camps,  amb  els  seus  amics  el
Bigotes,  Ricardito  i  companyia.
Deuen ser de plàstic? Ah, i els ous,
els pimentons... tot molt real. Per no
parlar  de  l’espolsador  de
matalassos,  recolzat  al  costat  del
fumeral que, tal com està deixat a la
imatge,  fa  pensar  que  el  comissari
de  l'exposició el  va prendre per  un
ventador del foc i el va deixar ben a
prop.  Devia  estar  pensant  amb  el
conte de la ventafocs!

ve de la pàgina anterior

“Manats”

En  temps,  don  Manuel,  qualificava  de  “gobierno de

subsecretarios” a  la  tanda  de  ministres  –segons  ell  poc
preparats- d’Adolfo Suárez. Ara, els qui formen la nòmina
del gabinet de Rajoy, no mereixen altre qualificatiu que el
de subalterns: Soria de les elèctriques, Báez de la patronal,
Cañete dels del “totxo”, Gallardón dels ultres, Guindos dels
mercats,  Morenés  dels  fabricants  d’armament, Wert  dels
bisbes,  Fernández  de  l’opus...  i  Sáez  de  Santamaria  de
Rajoy –la “niña”-.

Clar  que  la  dependència  més  palesa  és  la  del  propi
Rajoy, subaltern de Merkel. Així acumulen, a la ignorància
manifesta  en  els  temes  de  la  seua  (in)competència,  la
condició de “manats”.
Això  diu,  don Mariano,  què  és  un  govern  “como Dios

manda”. Senyor!

text: Marc Antoni Adell

imatge: Forges

El  passat  24  de  gener  el  grup  socialista  va  registrar  una
iniciativa  a  l’Ajuntament  demanant  la  creació  d’una  oficina
municipal  d’atenció  a  les  persones  discapacitades, majors  i
depenents  per  tal  de  assessorar-les  i  ajudar-les  en  la
presentació  de  recursos  administratius  que  paralitzen  el

copagament als centres com les residències, centres de dia,
tallers ocupacionals o habitatges tutelats, tal com estableix el
Decret 113/2013 de 2 d’agost del Consell. Des de l’equip de
govern  del PP encara  no  s’ha  donat  resposta  a  la  iniciativa
presentada,  donant  l’esquena  als  usuaris  i  a  les  seues
famílies,  la  majoria  dels  quals  no  tenen  mitjans  per
assessorar-se. El  fet és doblement greu si  tenim en compte
que hi ha un temps límit per poder presentar aquests recursos
i que el mateix PP va recolçar, a l’últim plenari, una moció dels
socialistes en la que es demanava la paralització del decret.

CONTRA ELS COPAGAMENTS

text NOTA DE PREMSA PSPV

Un any més, Benicarló estarà present a Navartur, la
fira de turisme de referència del nord d'Espanya,
promocionant tota l'oferta turística de la ciutat, tant
d'àmbit públic com privat. La informació s'exposarà
sota la marca 'Castellón Mediterráneo'.

Del 21 al 23 de febrer tindrà lloc a Pamplona la fira de
turisme  Navartur,  la  cita  del  nord  d'Espanya  de  major
interés  per  a  viatgers  i  empreses  turístiques.  Benicarló
estarà present sota el paraigua del Patronat Provincial de
Turisme  de  Castelló,  amb  la  marca  'Castellón
Mediterráneo',  i  donarà  a  conéixer  tota  l'oferta  turística
d'àmbit públic i privat.
De moment, els empresaris turístics de Benicarló ja han

fet arribar a la Tourist Info Benicarló el material promocional
que  estarà  exposat  a  l'estand  propi  del  Patronat.  La
Regidoria de Turisme, per la seua banda, ha tornat a editar
el  flyer  promocional  dissenyat  per  a  Fitur,  on  apareix
informació completa dels principals productes turístics: sol
i platja, gastronomia, nàutica, cultura, història i patrimoni i
festes.
Navartur és la fira de referència del nord d'Espanya. En la

passada edició va rebre 28.981 visitants, una xifra rècord que
els organitzadors esperen repetir enguany.

Benicarló es promocionarà a la fira de turisme Navartur

text REDACCIÓ



folkloritzar  la política, que  ja els  va
bé a alguns per passar el temps, no
s’hagueren pogut esperar i fer-ho tot
juntet? No  diu  el  nostre  regidor  de
les peles que estem en crisi i que cal
estalviar  diners?  Doncs,  a  vore  si
ens  expliquen  la  raó  de  fer-ne  dos
de  seguits?  Ep,  nosaltres
preguntem,  i  els  nostres  polítics,
com  sempre...  ens  diran  que  són
coses dels terminis o que no tenien
la documentació, a que sí?

Donar exemple
Sí senyor, als municipals els hem

enxampat  un  grapat  de  vegades,  i
les  que  ens  queden  encara,
predicant  amb  l’exemple,  aparcant
el  vehicles  allà  on  no  tocaria  o
passejant  -sorry,  treballant-  amb
bicicleta per damunt de voreres per
on  no  poden  circular  les  bicicletes.
Aquesta mateixa setmana, un lector
ens  ha  enviat  aquesta  reveladora
imatge d’un altre vehicle, no policial,
això sí, aparcat, com no, per donar
el mateix... mal exemple. Més d’un
deu  pensar  que  de  vehicles
aparcats  a  les  cantonades  dels
carrers en podem trobar a dojo per
tot el poble i no tindríem prou espai
a  La  Veu  per  traure’ls  en  aquesta
secció  en  tot  un  any.  Segurament

tindria raó si no fos pel fet que, com
en el cas dels municipals, al ser un
vehicle  d’autoescola  (és  veu
perfectament  el  rètol  que  porta  al
damunt),  el  seu  amo,  ho  hem  de
suposar,  es  dedica  a  ensenyar  les
normes  de  circulació  i,  per  tant,
també  hauria  de  predicar  amb
l’exemple. A  vore,  cada  u  és  lliure
d'aparcar el vehicle allà on siga... de
la  mateixa  manera  que  si  algun
espavilat  lector  l’enxampa  i  ens
envia  la  imatge,  nosaltres,
respectant  la  seua  intimitat,  la  del
vehicle  com  no  (no  es  veu  la
matrícula), el traurem a la vergonya.
I  és  que  al  final,  home,  qui  ha  de
donar llum dóna fum!

Més zona blava?
Els tafaners la setmana passada

ens vam quedar amb la notícia que
va  sortir  ací  a  La  Veu,  sobre  que
l’ajuntament  aplanarà  el  camp  de
batalla que era l’antiga Pista Jardín
on  aparcaven  gratuïtament  un  fum
de cotxes. El curiós del cas, per dir-
ho  d’alguna  manera,  és  que  vam
llegir  que  l'il·lustríssim  del  govern
popular vol ampliar  fins allí  la zona
blava.  Si  açò  de  la  zona  blava,  de
per si, ja n’és un tocacollons pel fet
que alguns vigilants es pensen que
són  com  Harry  el  sucio  i  poden
emprenyar a tort i a dret no deixant,

de  vegades,  ni  temps  de  tornar  a
posar el tiquet, ara ens trobem que
una  zona  gratuïta  que  teníem  al
centre  del  poble,  que  en  el  seu
moment  José  María  Compte  va
donar per a ús gratuït de Benicarló i
que  no  s’ha  desenvolupat  per  la
desídia  de  qui  ens  governa,  de
sobte, la tindrem convertida en zona
de lucre a benefici de  l’ORA. No ho
tenim gens, però que gens clar. I la
resta de testamentaris que hi havia
a  la  Fundació  que  es  va  constituir
per  desenvolupar  el  llegat  de  José
Maria Compte  ja  hi  estan  d’acord?
És  legal  que  l’ajuntament  prenga
possessió  d’aquests  terrenys  i  els
done a una altra empresa perquè en
traga un benefici econòmic, tot i que
puga cobrar algun cànon,  tenint en
compte que això havia de ser per al
poble?  I  si  és  legal,  és  èticament
correcte?  Nosaltres,  com  sempre,
esperarem  respostes.  De  tota
manera ja hi som asseguts... per si
de cas! 

La casa tradicional benicarlanda
Mira  tu que  la setmana passada

parlàvem  de  la  casa  museu  del
carrer de  santa Càndida  i  avui  ens
hem  trobat  amb  dos  imatges
representatives d’allò que, segur, no
trobaríem  a  una  casa  típica
benicarlanda,  que  és  el  que,  ho
tornem  a  suposar,  es  devia
pretendre  quan  algú  va  tindre  la
pensada d'ubicar-hi un museu de la
vida domèstica tradicional. Miren les
fotos i les anirem comentant:

El  matxo  és  un  híbrid  estrany,
potser  una  espècie  autòctona  ja
desapareguda, com allò que es deia
un polític honest, se'n recorden? La
peça  de  formatge  sencera,  tipo  El
Cigarral  o  Gran  Capitán,  de  ben

ve de la pàgina anterior
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Pau Alabajos ens parla en una de les
seves boniques cançons –en aquest cas
una  de  les  peces  del  seu  Una  amable,
una trista , una petita pàtria- del gravíssim
i  fonamental problema de  la fam al món.
Avui,  mil  milions  de  persones  viuen  –o
malviuen-  per  sota  del  llindar  de  la
pobresa, és a dir, de la dignitat i, tal i com
diu alabajos, de  la  resignació. Nosaltres,
des de la nostra part del món que mira de
reüll aquesta indigna evidència, ens hem
acostumat  a  conviure  amb  certes  dades
que defineixen la realitat d’aquest espai i
temps que ens ha tocat viure però que no
sabem ben bé què fer-ne ni  què fer-hi. 

Avui, però, d’una manera ben clara,
la realitat de la fam ha deixat de ser una
lamentable  i  trista  situació  que  viuen
milers i milers de persones allà, enllà, no
sabem ben bé on i, ara sí, ha esdevingut
també    un  tret  característic  de  les  nostres  societats.  El
gruix de la franja de població d’aquest primer  món que té
problemes per a poder menjar cada dia  es fa cada cop
més gran. La brutalitat de la crisi que patim ha fet que el
nombre  de  persones  que  necessiten  ajuda  directa  per
poder menjar cada dia  és molt més gran que fa uns anys.
Aquest fet,  que podem constatar sense anar massa lluny
de  casa,  de  l’escola  on  van  els  nostres  fills,d’allò  que
veiem als nostres carrers, deixa perfectament indiferent a
una bona part dels nostres dirigents polítics o econòmics
perquè  ells,  malgrat  ser  els  responsables  directes  o
còmplices entusiastes de la situació, queden molt lluny de
la  necessitat  de  buscar  en  algun  lloc  els  aliments
imprescindibles per poder seguir sobrevivint. 

Fa un parell de setmanes la Conselleria de Salut de
Catalunya va reconèixer allò que el Síndic de Greuges ja
havia  denunciat  i  que,en  un  primer  moment,  els
responsables polítics havien negat:  l’existència de quasi
vuit-cents nens amb malnutrició severa. Està ben clar que
si  una  conselleria  ha  d’acabar  reconeixent  públicament
aquesta  vergonyosa  realitat  ens  pot  fer  pensar  que  les
dades  reals  –no  les maquillades-  són  encara molt més
preocupants. Però amb les dades oficials ja en tenim prou
per constatar que aquesta part del món  - el món ric-  va
molt malament, que  les esquerdes a  l’estat del benestar
han  estat  tan  profundes  que  molt  probablement  seran
irreparables.  I  evidentment  ningú  ha  pensat    en  la
necessitat  de  dimitir.  Com  un  responsable  d’una
conselleria de salut pot seguir al seu càrrec sabent que no
ha estat capaç ni tan sols d’evitar que quasi un miler de
nens malvisquin desnodrits  i que milers  i milers   d’altres
nens  i  nenes  estiguin  al  llindar  d’aquesta  lamentable  i

injustificable    situació?  I  com  és  possible  que  cap  dels
nostres dirigents, entusiastes de les retallades de tot tipus
en  els  serveis  socials  i  els    serveis  públics  de  primera
necessitat, no diuen res davant d’aquesta situació que és
una  conseqüència  directa  i  ben  palpable  de  les  seves
polítiques?  Cada  dia  és  més  evident,  més  clar  i    més
irreparable  l’abisme  que  separa  a  la  gent  de  la  classe
governant –política o econòmica, tant se val- perquè cada
dia és més evident que els interessos que defensen ells
des  de  les  diferents  i  interrelacionades  estructures  del
poder  responen  exclusivament  a  la  defensa  del    seu
benefici  personal  o  dels  privilegis  dels  seus  amics  i
coneguts de consell d’administració de noséquè,  d’hotel
de  no  sé  quantes  estrelles,  de  botigues  de  luxe,  de
restaurants  sofisticats  o  simplement  companys  de  partit
–del partit que els dóna feina  i els permet accedir a tots
els beneficis que els garanteixen una vida còmoda i sense
problemes. Però cada dia es va  fent més  forta    la  ràbia
dels  qui  tenen  problemes  seriosos  per  menjar  amb
regularitat, dels qui pateixen pel desnonament immediat,
dels qui no saben com fer córrer una eterna llista d’espera
per  una  operació  important,  dels  qui  veuen  com  les
escoles  públiques  sagnen  d’impotència,i  de  tota  la
ciutadania que va tirant endavant com pot però que ja en
té prou de tant d’engany i de tanta hipocresia. l’esquerda
en  l’engranatge  social  té,  sens  dubte,  conseqüències
importants  però  no  sembla  que  als  nostres  governants
això els preocupi massa. O potser el que passa és que no
volen  pensar  en  les  conseqüències  de  la  seva manera
d’actuar? Si és així,  la seva irresponsabilitat és tan gran
com  l’esquerda social que estan consolidant de manera
irreparable.

El menjar de cada dia

text JOAN HERAS

Fronteres



Bous, aturats i facebook
Discussió bizantina on les hi haja

la  que  han  tingut  a  facebook  el
nostre regidor Pedro López  i el seu
homònim orellut, o siga de Castelló,
Enric  Nomdedeu.  Òbviament,  cada
un  en  la  seua  línia  política,  han
posat  damunt  la  taula  la  seua  visió
panoràmica  i  particular  del  valor,  o
no, de la “fiesta nacional” com a nou
INEM. Per a López, PoPular de nova
fornada, els espectacles taurins que
el Consell de Fabra té la intenció de
declarar BIC  (Bé  d’Interés Cultural)
atès  que  se'n  fan  3486  actes  a  la
província de Castelló, contribuirien a
rebaixar les xifres de l’atur (els bous
no  comptabilitzen  com  aturats).  En
canvi,  per  a  Nomdedeu,
Compromís,  amb  el  mateix
argument  però  amb  major  pes,  el
que cal declarar BIC són els 61234
aturats que  tenim a  la província. El
que  sí  que  està  clar,  a  banda  de

conyes  matusseres  i  disquisicions
diverses, és que el nivell d’aturats és
una  animalada  i  que  per  molts
animals,  als  bous  ens  referim  que
solten  a  les  places,  aquestos,  ens
referim  als  aturats,  no  minvaran.
Hem  passat  del  pa  i  circ  romà  al
“pan  y  toros”  espanyol.  Poc  han
canviat    les coses en més de 2200
anys! Ah, sí, ara tenim facebook, on
mirar de fer-nos els simpàtics.

Massa plens
Fa  unes  setmanes  ja  ens  vam

trobar  un  cas  semblant  quan  el
nostre  alcalde  convocava  un  Ple
extraordinari  només  per  nomenar
les  falleres  majors.  Certament  una
faena  de  volada,  de  molta  volada.
No val la pena rabejar-se altra volta
sobre  la  qüestió  de  fer  plenaris
monotemàtics de falles però és que,
de vegades, torna-li la trompa al xic!
I  és  que  aquesta  setmana  resulta
que  el  nostre  il·lustre  equip  de
govern  popular,  amb  Marcelino  al
capdavant, torna altra vegada al solc
i  en  convoca  un  altre,
d’extraordinari, en dimecres, amb un
punt únic: “Proposició de sol·licitud a
la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme  i  Treball  la  declaració  de
Festa  d'Interés  Turístic  Autonòmic
per  a  la  Festa  de  les  Falles  de
Benicarló”  (textual  de  l'ajuntament).
Ja  sabem  que  la  lletra  és  molt
soferta,  i  prova  d'això  és  la  nostra
permanència  inveterada  en
aquestes pàgines, però el problema
rau  en  el  fet,  el  gran  fet,  el  fet
definitiu,  que  les  falles  han  pres
possessió  de  la  nostra  casa  gran
havent abduït no solament l'equip de
govern  al  complet  sinó  la  resta  de
membres del plenari del mateix mos.
D’això, ara, ja no hi ha cap mena de
dubte. A  nosaltres  ja  ens  pareix  bé
que hi haja festa, com més millor, tot
i que una mica regulada estaria més
bé, però d’això ja en parlarem en el
seu  moment.  Els  tafaners,  el
problema  que  tenim,  devem  ser
curtets de mena, és que no entenem
massa  què  això  de  fer  un  ple,
extraordinari  exclusivament,  per  la
qüestió  aquesta  fallera.  A  vore,  ho
diem  perquè  els  Plens  com  costen
dinerets que paguem entre tots de la
butxaca, si els hem de fer, almenys
que  siguen  ben  plens,  valga  la
redundància,  de  punts  a  l'ordre  del
dia, i també a ser possible ordinaris.
I per quina raó ho diem açò? Doncs,
al  dijous  següent  no  en  tenim  un?
Costaria tan esperar-se una mica? I
és  que  deixant  de  banda  això  de

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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Aviva Benicarló engega la tercera edició del Voluntariat pel Valencià

L'Agència de Promoció del Valencià de Benicarló, Aviva, està formant les parelles que
participaran en la tercera edició del programa Voluntariat pel Valencià. 

De moment s'han inscrit més de 70 persones, entre voluntaris i aprenents. Per tercer any consecutiu, Aviva
Benicarló,  l'Agència de Promoció del Valencià, posarà en marxa el programa Voluntariat pel Valencià amb
l'objectiu de fomentar la pràctica del valencià d'una manera senzilla i natural i impulsar l'aprenentatge de la
llengua de  forma espontània en el marc de situacions  reals quotidianes. El programa està adreçat  tant a
persones nouvingudes que vulguen aprendre valencià com a persones que, tot i conèixer la llengua, encara
no s'han decidit a parlar-la. També és molt útil per a persones que volen practicar la part oral de les proves
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Per  això,  a  banda  de  les  persones  disposades  a  practicar  el  valencià,  són  necessaris  els  voluntaris,
persones valencianoparlants que, sense necessitat de tindre cap titulació, vulguen dedicar part del seu temps
a conversar en valencià amb els aprenents i dedicar unes hores a conéixer altres persones i altres maneres
d'entendre la vida.

De moment, s'han inscrit en el programa més de 70 persones, entre voluntaris i aprenents, tot i que les
inscripcions  continuen  obertes.  Les  persones  que  vulguen  participar  en  el  programa  s'han  de  posar  en
contacte  amb  Aviva  Benicarló  per  telèfon  (964  47  00  50)  o  correu  electrònic
aviva@ajuntamentdebenicarlo.org. Teniu tota la informació sobre el programa a “Voluntariat pel Valencià.”



M I S C E L · L À N I A

Robatoris al camp, una qüestió estadística

Aquesta qüestió és, sense cap mena de dubte, una mena
de problema que sembla enquistada en el sí de la comunitat
agrària benicarlanda  i que entropessa sempre amb  la més
pura i dura estadística policial que afirma que ací (quasi) no
hi ha robatoris al camp.
Uns, el llauradors, diuen que els robatoris continuen i que

van com per onades  i que hi ha poca presència policial al
camp.  Els  altres,  la  policia  i  els  polítics,  amb  dades
estadístiques  a  la  mà,  diuen  que  les  denúncies  son
purament testimonials i que els robatoris han baixat quasi a
la meitat. 
Està  clar  que  si  els  llauradors  es  queixen  de  robatoris

serà per alguna raó i si la policia diu que no hi ha denuncies
serà que  també és veritat, aleshores, hi ha problemàtica o
no la hi ha?
La problemàtica dels robatoris al camp, òbviament, no és

nova i es succeeix cíclicament amb daltabaixos que, de tant
en  tant,  fiquen  en  peu  de  guerra  els  llauradors  que  es
consideren desprotegits contra les onades dels lladres que
arramblen de tant en tant els nostres camps. És clar que els

llauradors no ficarien el crit al cel si no fos perquè els hi toca
el seu pa de cada dia, com de la mateixa manera consideren
que no poden estar a expenses d’una estadística, que ells
consideren que no s’ajusta a la realitat, que no veu com la
seua collita els desapareix sense ells haver-la collit.
Hi  ha  una  realitat  de  la  qual  els  llauradors  no  poden

escapar,  i que els cossos policials haurien de tenir molt en
compte quan aquests es queixen: no és pot  ficar portes al
camp.  Però  també  seria  bo  que  el  llaurador,  tal  volta,  es
queixara menys  i  ficara més denúncies. Tot  i  que siga pel
robatori d’una simple carxofa.
Ho  hem  dit  moltes  vegades,  si  açò  és  una  qüestió

d’estadística...  cal  fer  que  aquestes  augmenten  siga  com
siga. Aleshores  ni  polítics  ni  policia  tindran  excusa  per  no
actuar.
Desgraciadament,  mentre  no  puguem  tancar  el  camp

amb pany forrellat, és el que hi ha. I l’estadística mana.
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Carxofa: per  a  l’alteta  benicarlanda  Cristina  Ferrando  que  dia  rere  dia  demostra  la  seua  vàlua  al
mantenir-se a dalt del pòdium en cada competició de salt d’alçada en la qual participa. L’última medalla
de plata als campionats d’Espanya Promesa així ho demostra altra volta. Enhorabona!

Panissola: a  l’equip de govern municipal,  i  per  extensió  a  l’oposició  que no diu  res,  per  voler  ficar
l’antiga Pista Jardín, que era utilitzada com aparcament gratuït de vehicles, dins de la zona blava. El seu
afany recaptatori l’ha empés a desvirtuar la memòria del difunt José Maria Compte que va llegar aquells
terrenys al poble pel seu ús i gaudi. Ja no és que la Fundació no tira endavant el seu llegat, damunt ara,
se’l dona, arreglat amb diners públics, a una empresa privada perquè li traga benefici.  I al poble... que el
bombin! Llastimòs! 

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:

@Elstafaners 

mail:

veubenicarlo@gmail.com
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Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l’import de 85 euros (50 números, anual) prorrogable si no hi ha ordre
en contra (l’anulació caldrà avisar-la amb dos mesos d’antelació). Als enviaments  fora de Benicarló caldrà
afegir 26,60 euros anuals.

Forma de pagament: (1) Domiciliació     (2) Transferència Bancària

(1) Domiciliació: Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 85,00 euros a l’Associació Cultural la
Feram de Benicarló ( C/Sant Francesc, 95 Casal Municipal - 12580 Benicarló)

Signatura;
a dia ____      de ____________  de 2014
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BANC / CAIXA
ADREÇA
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CODI DE COMPTE
Senyors, els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l’Associació Cultural la Feram
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Benicarló. IBAN: ES87 3162 1201 0711 5377 6529. La transferència s’haurà de realitzar abans de la recepció
del  primer  número  de  la  subscripció  realitzada  (cal  enviar  per  fax  al  964  47  56  98  comprovant  de  la
transferència o de l’ordre de pagament). Fins la recepció d’aquest, no es remetrà el primer exemplar de la
subscripció.
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Aquesta qüestió és, sense cap mena de dubte, una mena
de problema que sembla enquistada en el sí de la comunitat
agrària benicarlanda  i que entropessa sempre amb  la més
pura i dura estadística policial que afirma que ací (quasi) no
hi ha robatoris al camp.
Uns, el llauradors, diuen que els robatoris continuen i que

van com per onades  i que hi ha poca presència policial al
camp.  Els  altres,  la  policia  i  els  polítics,  amb  dades
estadístiques  a  la  mà,  diuen  que  les  denúncies  son
purament testimonials i que els robatoris han baixat quasi a
la meitat. 
Està  clar  que  si  els  llauradors  es  queixen  de  robatoris

serà per alguna raó i si la policia diu que no hi ha denuncies
serà que  també és veritat, aleshores, hi ha problemàtica o
no la hi ha?
La problemàtica dels robatoris al camp, òbviament, no és

nova i es succeeix cíclicament amb daltabaixos que, de tant
en  tant,  fiquen  en  peu  de  guerra  els  llauradors  que  es
consideren desprotegits contra les onades dels lladres que
arramblen de tant en tant els nostres camps. És clar que els

llauradors no ficarien el crit al cel si no fos perquè els hi toca
el seu pa de cada dia, com de la mateixa manera consideren
que no poden estar a expenses d’una estadística, que ells
consideren que no s’ajusta a la realitat, que no veu com la
seua collita els desapareix sense ells haver-la collit.
Hi  ha  una  realitat  de  la  qual  els  llauradors  no  poden

escapar,  i que els cossos policials haurien de tenir molt en
compte quan aquests es queixen: no és pot  ficar portes al
camp.  Però  també  seria  bo  que  el  llaurador,  tal  volta,  es
queixara menys  i  ficara més denúncies. Tot  i  que siga pel
robatori d’una simple carxofa.
Ho  hem  dit  moltes  vegades,  si  açò  és  una  qüestió

d’estadística...  cal  fer  que  aquestes  augmenten  siga  com
siga. Aleshores  ni  polítics  ni  policia  tindran  excusa  per  no
actuar.
Desgraciadament,  mentre  no  puguem  tancar  el  camp

amb pany forrellat, és el que hi ha. I l’estadística mana.
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Carxofa: per  a  l’alteta  benicarlanda  Cristina  Ferrando  que  dia  rere  dia  demostra  la  seua  vàlua  al
mantenir-se a dalt del pòdium en cada competició de salt d’alçada en la qual participa. L’última medalla
de plata als campionats d’Espanya Promesa així ho demostra altra volta. Enhorabona!

Panissola: a  l’equip de govern municipal,  i  per  extensió  a  l’oposició  que no diu  res,  per  voler  ficar
l’antiga Pista Jardín, que era utilitzada com aparcament gratuït de vehicles, dins de la zona blava. El seu
afany recaptatori l’ha empés a desvirtuar la memòria del difunt José Maria Compte que va llegar aquells
terrenys al poble pel seu ús i gaudi. Ja no és que la Fundació no tira endavant el seu llegat, damunt ara,
se’l dona, arreglat amb diners públics, a una empresa privada perquè li traga benefici.  I al poble... que el
bombin! Llastimòs! 
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Bous, aturats i facebook
Discussió bizantina on les hi haja

la  que  han  tingut  a  facebook  el
nostre regidor Pedro López  i el seu
homònim orellut, o siga de Castelló,
Enric  Nomdedeu.  Òbviament,  cada
un  en  la  seua  línia  política,  han
posat  damunt  la  taula  la  seua  visió
panoràmica  i  particular  del  valor,  o
no, de la “fiesta nacional” com a nou
INEM. Per a López, PoPular de nova
fornada, els espectacles taurins que
el Consell de Fabra té la intenció de
declarar BIC  (Bé  d’Interés Cultural)
atès  que  se'n  fan  3486  actes  a  la
província de Castelló, contribuirien a
rebaixar les xifres de l’atur (els bous
no  comptabilitzen  com  aturats).  En
canvi,  per  a  Nomdedeu,
Compromís,  amb  el  mateix
argument  però  amb  major  pes,  el
que cal declarar BIC són els 61234
aturats que  tenim a  la província. El
que  sí  que  està  clar,  a  banda  de

conyes  matusseres  i  disquisicions
diverses, és que el nivell d’aturats és
una  animalada  i  que  per  molts
animals,  als  bous  ens  referim  que
solten  a  les  places,  aquestos,  ens
referim  als  aturats,  no  minvaran.
Hem  passat  del  pa  i  circ  romà  al
“pan  y  toros”  espanyol.  Poc  han
canviat    les coses en més de 2200
anys! Ah, sí, ara tenim facebook, on
mirar de fer-nos els simpàtics.

Massa plens
Fa  unes  setmanes  ja  ens  vam

trobar  un  cas  semblant  quan  el
nostre  alcalde  convocava  un  Ple
extraordinari  només  per  nomenar
les  falleres  majors.  Certament  una
faena  de  volada,  de  molta  volada.
No val la pena rabejar-se altra volta
sobre  la  qüestió  de  fer  plenaris
monotemàtics de falles però és que,
de vegades, torna-li la trompa al xic!
I  és  que  aquesta  setmana  resulta
que  el  nostre  il·lustre  equip  de
govern  popular,  amb  Marcelino  al
capdavant, torna altra vegada al solc
i  en  convoca  un  altre,
d’extraordinari, en dimecres, amb un
punt únic: “Proposició de sol·licitud a
la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme  i  Treball  la  declaració  de
Festa  d'Interés  Turístic  Autonòmic
per  a  la  Festa  de  les  Falles  de
Benicarló”  (textual  de  l'ajuntament).
Ja  sabem  que  la  lletra  és  molt
soferta,  i  prova  d'això  és  la  nostra
permanència  inveterada  en
aquestes pàgines, però el problema
rau  en  el  fet,  el  gran  fet,  el  fet
definitiu,  que  les  falles  han  pres
possessió  de  la  nostra  casa  gran
havent abduït no solament l'equip de
govern  al  complet  sinó  la  resta  de
membres del plenari del mateix mos.
D’això, ara, ja no hi ha cap mena de
dubte. A  nosaltres  ja  ens  pareix  bé
que hi haja festa, com més millor, tot
i que una mica regulada estaria més
bé, però d’això ja en parlarem en el
seu  moment.  Els  tafaners,  el
problema  que  tenim,  devem  ser
curtets de mena, és que no entenem
massa  què  això  de  fer  un  ple,
extraordinari  exclusivament,  per  la
qüestió  aquesta  fallera.  A  vore,  ho
diem  perquè  els  Plens  com  costen
dinerets que paguem entre tots de la
butxaca, si els hem de fer, almenys
que  siguen  ben  plens,  valga  la
redundància,  de  punts  a  l'ordre  del
dia, i també a ser possible ordinaris.
I per quina raó ho diem açò? Doncs,
al  dijous  següent  no  en  tenim  un?
Costaria tan esperar-se una mica? I
és  que  deixant  de  banda  això  de
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Aviva Benicarló engega la tercera edició del Voluntariat pel Valencià

L'Agència de Promoció del Valencià de Benicarló, Aviva, està formant les parelles que
participaran en la tercera edició del programa Voluntariat pel Valencià. 

De moment s'han inscrit més de 70 persones, entre voluntaris i aprenents. Per tercer any consecutiu, Aviva
Benicarló,  l'Agència de Promoció del Valencià, posarà en marxa el programa Voluntariat pel Valencià amb
l'objectiu de fomentar la pràctica del valencià d'una manera senzilla i natural i impulsar l'aprenentatge de la
llengua de  forma espontània en el marc de situacions  reals quotidianes. El programa està adreçat  tant a
persones nouvingudes que vulguen aprendre valencià com a persones que, tot i conèixer la llengua, encara
no s'han decidit a parlar-la. També és molt útil per a persones que volen practicar la part oral de les proves
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Per  això,  a  banda  de  les  persones  disposades  a  practicar  el  valencià,  són  necessaris  els  voluntaris,
persones valencianoparlants que, sense necessitat de tindre cap titulació, vulguen dedicar part del seu temps
a conversar en valencià amb els aprenents i dedicar unes hores a conéixer altres persones i altres maneres
d'entendre la vida.

De moment, s'han inscrit en el programa més de 70 persones, entre voluntaris i aprenents, tot i que les
inscripcions  continuen  obertes.  Les  persones  que  vulguen  participar  en  el  programa  s'han  de  posar  en
contacte  amb  Aviva  Benicarló  per  telèfon  (964  47  00  50)  o  correu  electrònic
aviva@ajuntamentdebenicarlo.org. Teniu tota la informació sobre el programa a “Voluntariat pel Valencià.”



folkloritzar  la política, que  ja els  va
bé a alguns per passar el temps, no
s’hagueren pogut esperar i fer-ho tot
juntet? No  diu  el  nostre  regidor  de
les peles que estem en crisi i que cal
estalviar  diners?  Doncs,  a  vore  si
ens  expliquen  la  raó  de  fer-ne  dos
de  seguits?  Ep,  nosaltres
preguntem,  i  els  nostres  polítics,
com  sempre...  ens  diran  que  són
coses dels terminis o que no tenien
la documentació, a que sí?

Donar exemple
Sí senyor, als municipals els hem

enxampat  un  grapat  de  vegades,  i
les  que  ens  queden  encara,
predicant  amb  l’exemple,  aparcant
el  vehicles  allà  on  no  tocaria  o
passejant  -sorry,  treballant-  amb
bicicleta per damunt de voreres per
on  no  poden  circular  les  bicicletes.
Aquesta mateixa setmana, un lector
ens  ha  enviat  aquesta  reveladora
imatge d’un altre vehicle, no policial,
això sí, aparcat, com no, per donar
el mateix... mal exemple. Més d’un
deu  pensar  que  de  vehicles
aparcats  a  les  cantonades  dels
carrers en podem trobar a dojo per
tot el poble i no tindríem prou espai
a  La  Veu  per  traure’ls  en  aquesta
secció  en  tot  un  any.  Segurament

tindria raó si no fos pel fet que, com
en el cas dels municipals, al ser un
vehicle  d’autoescola  (és  veu
perfectament  el  rètol  que  porta  al
damunt),  el  seu  amo,  ho  hem  de
suposar,  es  dedica  a  ensenyar  les
normes  de  circulació  i,  per  tant,
també  hauria  de  predicar  amb
l’exemple. A  vore,  cada  u  és  lliure
d'aparcar el vehicle allà on siga... de
la  mateixa  manera  que  si  algun
espavilat  lector  l’enxampa  i  ens
envia  la  imatge,  nosaltres,
respectant  la  seua  intimitat,  la  del
vehicle  com  no  (no  es  veu  la
matrícula), el traurem a la vergonya.
I  és  que  al  final,  home,  qui  ha  de
donar llum dóna fum!

Més zona blava?
Els tafaners la setmana passada

ens vam quedar amb la notícia que
va  sortir  ací  a  La  Veu,  sobre  que
l’ajuntament  aplanarà  el  camp  de
batalla que era l’antiga Pista Jardín
on  aparcaven  gratuïtament  un  fum
de cotxes. El curiós del cas, per dir-
ho  d’alguna  manera,  és  que  vam
llegir  que  l'il·lustríssim  del  govern
popular vol ampliar  fins allí  la zona
blava.  Si  açò  de  la  zona  blava,  de
per si, ja n’és un tocacollons pel fet
que alguns vigilants es pensen que
són  com  Harry  el  sucio  i  poden
emprenyar a tort i a dret no deixant,

de  vegades,  ni  temps  de  tornar  a
posar el tiquet, ara ens trobem que
una  zona  gratuïta  que  teníem  al
centre  del  poble,  que  en  el  seu
moment  José  María  Compte  va
donar per a ús gratuït de Benicarló i
que  no  s’ha  desenvolupat  per  la
desídia  de  qui  ens  governa,  de
sobte, la tindrem convertida en zona
de lucre a benefici de  l’ORA. No ho
tenim gens, però que gens clar. I la
resta de testamentaris que hi havia
a  la  Fundació  que  es  va  constituir
per  desenvolupar  el  llegat  de  José
Maria Compte  ja  hi  estan  d’acord?
És  legal  que  l’ajuntament  prenga
possessió  d’aquests  terrenys  i  els
done a una altra empresa perquè en
traga un benefici econòmic, tot i que
puga cobrar algun cànon,  tenint en
compte que això havia de ser per al
poble?  I  si  és  legal,  és  èticament
correcte?  Nosaltres,  com  sempre,
esperarem  respostes.  De  tota
manera ja hi som asseguts... per si
de cas! 

La casa tradicional benicarlanda
Mira  tu que  la setmana passada

parlàvem  de  la  casa  museu  del
carrer de  santa Càndida  i  avui  ens
hem  trobat  amb  dos  imatges
representatives d’allò que, segur, no
trobaríem  a  una  casa  típica
benicarlanda,  que  és  el  que,  ho
tornem  a  suposar,  es  devia
pretendre  quan  algú  va  tindre  la
pensada d'ubicar-hi un museu de la
vida domèstica tradicional. Miren les
fotos i les anirem comentant:

El  matxo  és  un  híbrid  estrany,
potser  una  espècie  autòctona  ja
desapareguda, com allò que es deia
un polític honest, se'n recorden? La
peça  de  formatge  sencera,  tipo  El
Cigarral  o  Gran  Capitán,  de  ben

ve de la pàgina anterior
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Pau Alabajos ens parla en una de les
seves boniques cançons –en aquest cas
una  de  les  peces  del  seu  Una  amable,
una trista , una petita pàtria- del gravíssim
i  fonamental problema de  la fam al món.
Avui,  mil  milions  de  persones  viuen  –o
malviuen-  per  sota  del  llindar  de  la
pobresa, és a dir, de la dignitat i, tal i com
diu alabajos, de  la  resignació. Nosaltres,
des de la nostra part del món que mira de
reüll aquesta indigna evidència, ens hem
acostumat  a  conviure  amb  certes  dades
que defineixen la realitat d’aquest espai i
temps que ens ha tocat viure però que no
sabem ben bé què fer-ne ni  què fer-hi. 

Avui, però, d’una manera ben clara,
la realitat de la fam ha deixat de ser una
lamentable  i  trista  situació  que  viuen
milers i milers de persones allà, enllà, no
sabem ben bé on i, ara sí, ha esdevingut
també    un  tret  característic  de  les  nostres  societats.  El
gruix de la franja de població d’aquest primer  món que té
problemes per a poder menjar cada dia  es fa cada cop
més gran. La brutalitat de la crisi que patim ha fet que el
nombre  de  persones  que  necessiten  ajuda  directa  per
poder menjar cada dia  és molt més gran que fa uns anys.
Aquest fet,  que podem constatar sense anar massa lluny
de  casa,  de  l’escola  on  van  els  nostres  fills,d’allò  que
veiem als nostres carrers, deixa perfectament indiferent a
una bona part dels nostres dirigents polítics o econòmics
perquè  ells,  malgrat  ser  els  responsables  directes  o
còmplices entusiastes de la situació, queden molt lluny de
la  necessitat  de  buscar  en  algun  lloc  els  aliments
imprescindibles per poder seguir sobrevivint. 

Fa un parell de setmanes la Conselleria de Salut de
Catalunya va reconèixer allò que el Síndic de Greuges ja
havia  denunciat  i  que,en  un  primer  moment,  els
responsables polítics havien negat:  l’existència de quasi
vuit-cents nens amb malnutrició severa. Està ben clar que
si  una  conselleria  ha  d’acabar  reconeixent  públicament
aquesta  vergonyosa  realitat  ens  pot  fer  pensar  que  les
dades  reals  –no  les maquillades-  són  encara molt més
preocupants. Però amb les dades oficials ja en tenim prou
per constatar que aquesta part del món  - el món ric-  va
molt malament, que  les esquerdes a  l’estat del benestar
han  estat  tan  profundes  que  molt  probablement  seran
irreparables.  I  evidentment  ningú  ha  pensat    en  la
necessitat  de  dimitir.  Com  un  responsable  d’una
conselleria de salut pot seguir al seu càrrec sabent que no
ha estat capaç ni tan sols d’evitar que quasi un miler de
nens malvisquin desnodrits  i que milers  i milers   d’altres
nens  i  nenes  estiguin  al  llindar  d’aquesta  lamentable  i

injustificable    situació?  I  com  és  possible  que  cap  dels
nostres dirigents, entusiastes de les retallades de tot tipus
en  els  serveis  socials  i  els    serveis  públics  de  primera
necessitat, no diuen res davant d’aquesta situació que és
una  conseqüència  directa  i  ben  palpable  de  les  seves
polítiques?  Cada  dia  és  més  evident,  més  clar  i    més
irreparable  l’abisme  que  separa  a  la  gent  de  la  classe
governant –política o econòmica, tant se val- perquè cada
dia és més evident que els interessos que defensen ells
des  de  les  diferents  i  interrelacionades  estructures  del
poder  responen  exclusivament  a  la  defensa  del    seu
benefici  personal  o  dels  privilegis  dels  seus  amics  i
coneguts de consell d’administració de noséquè,  d’hotel
de  no  sé  quantes  estrelles,  de  botigues  de  luxe,  de
restaurants  sofisticats  o  simplement  companys  de  partit
–del partit que els dóna feina  i els permet accedir a tots
els beneficis que els garanteixen una vida còmoda i sense
problemes. Però cada dia es va  fent més  forta    la  ràbia
dels  qui  tenen  problemes  seriosos  per  menjar  amb
regularitat, dels qui pateixen pel desnonament immediat,
dels qui no saben com fer córrer una eterna llista d’espera
per  una  operació  important,  dels  qui  veuen  com  les
escoles  públiques  sagnen  d’impotència,i  de  tota  la
ciutadania que va tirant endavant com pot però que ja en
té prou de tant d’engany i de tanta hipocresia. l’esquerda
en  l’engranatge  social  té,  sens  dubte,  conseqüències
importants  però  no  sembla  que  als  nostres  governants
això els preocupi massa. O potser el que passa és que no
volen  pensar  en  les  conseqüències  de  la  seva manera
d’actuar? Si és així,  la seva irresponsabilitat és tan gran
com  l’esquerda social que estan consolidant de manera
irreparable.

El menjar de cada dia

text JOAN HERAS

Fronteres
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segur  que  a  poques  cases
benicarlandes la van vore abans del
desembarc  de  l'empresa  de  Juan
Roig. Ara, la formatgera dels xinos...
clama  al  cel!  No  utilitzaven  una
carnera  per ací? I  la representació
de  la  indústria  oriental  no  s'acaba
ací, fixen-se en el morter de la lleixa
superior. N'hi ha d'iguals a Can Xin
Liu.  També  crida  l'atenció  damunt
de  la  taula  la  cocotte  -bé,  per  ací
sempre n'hem dit cassola-, de ferro
colat de Le Creuset. És cert que  la
casa  francesa  fabrica  el  producte
des de 1925 però no estem segurs
de si devia  formar del parament de
cuina  de  la  casa  tradicional
benicarlanda.  Potser  és  massa
arriscat  afegir-la  a  la  col·lecció
però, va, tira, si una sogra o altra se
la volia traure de damunt...

I  el  pernil  i  els  xoriços?  Com  si
allò  fos  una  reunió  de  la  falla  de
Camps,  amb  els  seus  amics  el
Bigotes,  Ricardito  i  companyia.
Deuen ser de plàstic? Ah, i els ous,
els pimentons... tot molt real. Per no
parlar  de  l’espolsador  de
matalassos,  recolzat  al  costat  del
fumeral que, tal com està deixat a la
imatge,  fa  pensar  que  el  comissari
de  l'exposició el  va prendre per  un
ventador del foc i el va deixar ben a
prop.  Devia  estar  pensant  amb  el
conte de la ventafocs!

ve de la pàgina anterior

“Manats”

En  temps,  don  Manuel,  qualificava  de  “gobierno de

subsecretarios” a  la  tanda  de  ministres  –segons  ell  poc
preparats- d’Adolfo Suárez. Ara, els qui formen la nòmina
del gabinet de Rajoy, no mereixen altre qualificatiu que el
de subalterns: Soria de les elèctriques, Báez de la patronal,
Cañete dels del “totxo”, Gallardón dels ultres, Guindos dels
mercats,  Morenés  dels  fabricants  d’armament, Wert  dels
bisbes,  Fernández  de  l’opus...  i  Sáez  de  Santamaria  de
Rajoy –la “niña”-.

Clar  que  la  dependència  més  palesa  és  la  del  propi
Rajoy, subaltern de Merkel. Així acumulen, a la ignorància
manifesta  en  els  temes  de  la  seua  (in)competència,  la
condició de “manats”.
Això  diu,  don Mariano,  què  és  un  govern  “como Dios

manda”. Senyor!

text: Marc Antoni Adell

imatge: Forges

El  passat  24  de  gener  el  grup  socialista  va  registrar  una
iniciativa  a  l’Ajuntament  demanant  la  creació  d’una  oficina
municipal  d’atenció  a  les  persones  discapacitades, majors  i
depenents  per  tal  de  assessorar-les  i  ajudar-les  en  la
presentació  de  recursos  administratius  que  paralitzen  el

copagament als centres com les residències, centres de dia,
tallers ocupacionals o habitatges tutelats, tal com estableix el
Decret 113/2013 de 2 d’agost del Consell. Des de l’equip de
govern  del PP encara  no  s’ha  donat  resposta  a  la  iniciativa
presentada,  donant  l’esquena  als  usuaris  i  a  les  seues
famílies,  la  majoria  dels  quals  no  tenen  mitjans  per
assessorar-se. El  fet és doblement greu si  tenim en compte
que hi ha un temps límit per poder presentar aquests recursos
i que el mateix PP va recolçar, a l’últim plenari, una moció dels
socialistes en la que es demanava la paralització del decret.

CONTRA ELS COPAGAMENTS

text NOTA DE PREMSA PSPV

Un any més, Benicarló estarà present a Navartur, la
fira de turisme de referència del nord d'Espanya,
promocionant tota l'oferta turística de la ciutat, tant
d'àmbit públic com privat. La informació s'exposarà
sota la marca 'Castellón Mediterráneo'.

Del 21 al 23 de febrer tindrà lloc a Pamplona la fira de
turisme  Navartur,  la  cita  del  nord  d'Espanya  de  major
interés  per  a  viatgers  i  empreses  turístiques.  Benicarló
estarà present sota el paraigua del Patronat Provincial de
Turisme  de  Castelló,  amb  la  marca  'Castellón
Mediterráneo',  i  donarà  a  conéixer  tota  l'oferta  turística
d'àmbit públic i privat.
De moment, els empresaris turístics de Benicarló ja han

fet arribar a la Tourist Info Benicarló el material promocional
que  estarà  exposat  a  l'estand  propi  del  Patronat.  La
Regidoria de Turisme, per la seua banda, ha tornat a editar
el  flyer  promocional  dissenyat  per  a  Fitur,  on  apareix
informació completa dels principals productes turístics: sol
i platja, gastronomia, nàutica, cultura, història i patrimoni i
festes.
Navartur és la fira de referència del nord d'Espanya. En la

passada edició va rebre 28.981 visitants, una xifra rècord que
els organitzadors esperen repetir enguany.

Benicarló es promocionarà a la fira de turisme Navartur

text REDACCIÓ



Mire  senyora  Garcia.  Aquesta  setmana  tinc  una
curiositat molt  intensa que no em deixa dormir malgrat
els pots de pastilles que em prenc. És un preocupació
que  em  tensa  els  nervis  i  que  fa  que  les  discussions
amb  la  meua  parella  siguen  intenses  i  freqüents.  Sí,
estic  molt  preocupat  perquè  no  sé  res  de  la  vida
professional  del meu  ídol,  del  far  que  guia  les meues
passes, del  cim de  les meues aspiracions  i de  la  llum
que  il·lumina  el meu  destí.  Sí,  i  ho  vull  preguntar  des
d'aquesta modesta pàgina. Què ha fet el meu idolatrat
Jaime Mundo en els dos darrers mesos? En què haurà
ocupat el seu temps aquest paladí de les causes justes?
Qui  haurà  gaudit  de  la  companyia  del  defensor  dels
drets  i  aspiracions  de  tots  i  cadascun  dels
benicarlandos?  Quina  bateria  de  projectes  s'haurà
preparat  per  al  pròxim  període  de  sessions?  Haurà
viatjat?  Haurà  fet  règim?  Haurà  anat  a  uns  exercicis
espirituals?  S'haurà  dedicat  a  la  cerca  i  captura  de
clíniques avortistes? Haurà estat rebut en audiència pel
Rouco Varela? Haurà anat a fer de palmero al congrés
del pp de Valladolid? Haurà  fet moltes paelles? Haurà
anat  a  molts  de  sopars?  Haurà  segut  mantenidor
d'alguna  falla?  De  preguntes  encara  me'n  podria  fer
moltes més, però dos mesos de vacances donen per a
molt,  i  el  gran  Jaime  Mundo  i  els  seus  companys
diputats  s'han  tirat dos mesos sense pegar ni  xapa. A
més  a més,  els  nostres  esforçats  diputats  autonòmics
s'han posat festa durant els períodes de falles, gaiates i
fogueres, festes que ens representen a tots i cadascun
dels valencians que ens sentim com a  tals  i som festers. Lo
motiu principal d'aquesta popular mesura no és altre que els
dignes polítics que ens representen, entre ells Jaime Mundo,
puguen gaudir de  les festes dels seus respectius pobles. En
aquest  cas,  el  nostrat  Jaime  Mundo  s'emporta  la  palma,
perquè  ell  no  només  celebrarà  des  gaiates,  com  a
castellonenc que és, sinó també les grans falles que es fan i
desfan al seu poble. Això és digne d'un orgasme valenciàstic. 

Ja no em queden  llàgrimes. Ni mocs. Ni mocadors per a
torcar-me.  Senyora Garcia,  com m'he  emocionat  en  vore  la
pàgina sis de  la seua  revista. Ara mateix estic plorant. Quin
cartell!  Quin  cartell!!  Reflexa  a  la  perfecció  la  meua  ànima
fallera.  I  la  foto? Quina  foto!  Dues  xiquetes  vestides  iguals.
Quina emoció.  I què tenen a al mà? No un llibre,  tenen més
que un llibre. Perquè si hi ha una objecte al qual es pot definir
com a exemple de llibre, aquest és lo "llibre de les falles",  lo
"llibre  oficial  de  les  festes  falleres".  Si  senyor,  quan  un  diu
"vaig a llegir un llibre", tothom pensem en lo llibre de les falles.
Llibre, igual a falles. Llibre i falles són sinònims. Les falles són
alta  cultura,  font  de  grans  pensaments  i  base  de  tota  la
filosofia actual. 

I la notícia, senyora Garcia? Què me diu de la notícia? Lo
text  que  acompanya  les  fotos  és  realment  espectacular.  Els
lectors d'aquesta publicació hauran gaudit amb la seua lectura
i hauran anat en massa a comprar-se el beneit llibre faller. Els
màxims representants del món faller són els protagonistes. Ah,
el món  faller! Quina expressió més plena de màgia  i de bon
gust!. I els seus representants? Què em diu dels seus màxims
representants? Això és canella pura. La màxima aspiració de
qualsevol benicarlando que es tinga com a tal ha de ser la de
formar  part  del  selecte  grup dels  "màxims  representants  del
món  faller". Sense anar més  lluny,  jo ara mateix presento  la
meua candidatura abans que no em pete  l'ordinador, amarat
per les meues llàgrimes i viscós pels meus mocs.

I els actes, senyora Garcia? Què em diu dels actes? Dispar
de  mascletades,  desfilades,  ofrenes  florals,  exposicions,
concursos,  premis,  cavalcades,  plantades.  Perdó,  m'he
equivocat,    mascletàs,  desfilàs,  ofrenàs,  exposiciàs,
concursàs, premiàs, cavalcàs, i plantàs. Ai!!! Quina emoció!!! I
tot això en honor de Sant Josep, patró de Benicarló. Ho sento,
senyora Garcia, ja no puc més, ja no puc més...
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Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR

Benicarló compta amb un nou element patrimonial
recuperat. La Casa del carrer de Santa Càndida, com
popularment se la coneix, és un edifici que conserva
l'estructura típica dels habitatges benicarlandos del segle
XIX, quan l'agricultura era la base de l'economia de la
major part de les famílies. L'ajuntament de Benicarló ha
treballat en la rehabilitació de l'edifici i ha invertit en la
musealització de lla vivenda  per convertir-la en un
atractiu turístic més de cara als visitants que arriben al
municipi. En total “47.000 euros ha costat la restauració,
al que cal sumar 4 000 euros més que s'han invertit en la
musealització”, va detallar Nieves Eugenio, regidora de
Cultura. 

La  casa  s'ha  recreat  “amb  donacions  de  particulars”  que
han  permès  que  es  recreïn  diferents  espais,  reconstruint  el
modus vivendi d'una família tradicional. Així, en la planta baixa
s'ha recuperat el celler en el qual es madurava el raïm per a
l'obtenció del vi. Una completa col·lecció d'eines mostra com
era  l'ofici  de  toneler,  de  gran  tradició  en el municipi. A més,
s'ha  recreat  el  corral  per  al  mascle,  part  fonamental  en  el
sustent de la família agrícola. En la primera planta es troba la
cuina  i el  rebost, habilitada amb elements  tradicionals. En el
pis superior, les habitacions i la sala s'adornen amb mobiliari i
indumentària  de  l'època.  En  la  part  superior  el  corral  de
gallines  i  l’assecador  per  als  embotits  completen  la  visita
didàctica. A més, uns panells informatius descriuen aspectes i
curiositats de la vida diària. 
La  casa  benicarlanda  “s'integra  a  partir  d'ara  en  els

recorreguts  guiats  que  es  realitzen  per  la  localitat”,  com  els
organitzats amb motiu de l'exposició Pulchra Magistri. Eugenio
va destacar “la gran i multitudinari acolliment de públic, que ha
provocat que les tornem a organitzar per a Pasqua i estiu

La Casa del carrer de Santa Càndida

text i foto NATÀLIA SANZ
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Que el camp no té portes és un tan evident com cert.
Pocs sectors econòmics són tan vulnerables als
robatoris con l’agrari, justament per eixa característica.
Els lladres campen com els amos a les explotacions
agràries. Les veus d’alarma dels llauradors són
constants. I també les respostes per part dels cossos de
seguretat: no consten denúncies. I si no hi ha denúncia,
no hi ha delicte. És també un altra evidència ben certa.
Causa-efecte. I no hi ha res més. 

Estos dies els llauradors han tornat a alçar les seues veus
denunciant una nova onada de robatoris al camp. I de nou,
els cossos de seguretat han demostrat, amb estadístiques a
la mà, que el nombre de delictes ha baixat. I no poca cosa:
més de la meitat pel que fa a l’any passat. Fins a deixar les
denúncies  en  una  quantitat  quasi  testimonial.  Doncs,  què
passa realment al camp? 

JUNTA DE SEGURETAT FALLERO-AGRICOLA
La  Junta  de  Seguretat  Local  estava  convocada  esta

passada setmana per tractar el dispositiu especial de Falles.
Però a l’ordre del dia es van colar també les incidències en
altres àmbits de seguretat del municipi, sobretot les que es
produeixen  a  l'àmbit  rural.  I  és  que  els  sindicats  agraris,
juntament amb la regidoria d’Agricultura, van convocar una
reunió  a  la  Cambra  Agrària  per  tractar  el  tema  de  la
seguretat en el camp un dies enrere. Segons asseguraren
representants  dels  llauradors  “els  robatoris  al  camp
continuen  i  necessitem  de  la  protecció  dels  cossos  de
seguretat”. 

Però tot i l’enrenou que es va organitzar després d’estes
afirmacions, les dades oficials s’encarregaven de desmuntar
estes afirmacions. Amb les dades dels cossos de seguretat
a la mà, l'alcalde Marcelino Domingo, es va atrevir a dir que
“hi ha delicte zero en el  camp”, atés que  les estadístiques
situen les incidències en menys d'un set per cent. Domingo
va recordar que l'any passat va haver un repunt fins al 14%,
però enguany s'han reduït a la meitat. “Estadísticament aixó
és delicte zero”. Per la seua banda el subdelegat del Govern,
David Barelles, va puntualitzar que “les  incidències són de
baixa quantia,  quasi  nul·les,  s'està  fent un gran  treball  per
part dels cossos de seguretat”. Barelles va destacar que “ha
baixat  tant  la  quantitat  com  la  quantia  econòmica  del
sostret”, a més d'indicar que, “no consten denúncies pel que
fa  a  robatoris  de  fruites  i  hortalisses”  i  que  les  que  hi  ha
presentades  fan  referència  a  “eines  de  treball,  danys  en
propietats  en  el  camp  i  coses  així,  no  hi  ha  robatoris  de
tractors com va passar l'any passat. 
El subdelegat també va detallar que “fa 15 dies va haver

una inspecció de treball, fiscalitzant quadrilles. Es van alçar
16 actes i totes elles estaven correctes, amb els treballadors
donats d'alta en  la Seguretat Social”. La visita del Grup de
Reserva  i  Seguretat  de  la  Guàrdia  Civil  (GRS),  durant  la
campanya de recollida de la carxofa en el mes de gener, és
altra de les actuacions que va destacar Barelles.  

CAL DENUNCIAR ELS ROBATORIS AL CAMP
El subdelegat va  demanar als llauradors que confien en

les  forces de seguretat perquè  la  “tasca que estan  fent és
bona”,  al  mateix  temps  que  els  animava  a  “continuar
denunciat  i  traslladar la  informació que ells consideren a la
Guàrdia Civil. La seguretat és responsabilitat de tots però la

text REDACCIÓ

TORNEN LES VEUS D’ALARMA AL CAMP BENICARLANDO

Dissabte 15 i Diumenge 16 de Febrer, a la piscina de
Castelló  es va disputar el campionat autonòmic infantil de
la comunitat valenciana. Un total de 231 nedadors
representant a 33 clubs de tota la comunitat ompliren la
fantàstica piscina olímpica de La Salera. El club Natació
Benicarló, que tenia el suport incondicional de nombrosos
aficionats, va estar representat per 7 nedadors, dirigits per
Lucía Vicente: Marc Vea, David Curto, Gemma Rillo, Ester
Segura, Júlia Barrachina, Maria García i Gemma Labèrnia. 

El  campionat  va  tindre  un  altíssim  nivell,  amb  registres
espectaculars.  Els  nostres  nedadors  demostraren  estar  en

plena  forma  i  feren  unes
marques estupendes en la
major  part  de  les  proves
disputades.  Els  resultats
més  destacats  foren  els
de: 
Gemma  Labèrnia  (12

anys)  als  200  braça
aconseguia  uns
impressionants  2.59.09,
tercera millor marca de  la
història  del  club  i  als  100
braça  uns  grandíssims
1.22.88 la posicionaven al
4t lloc final i  també era la
tercera millor marca de  la
història  del  club.  Per
suposat,  amb  aquestes

marques, Gemma és va classificar per als nacionals d’hivern
de Pontevedra i per als d’estiu de Barcelona.

Júlia Barrachina (12 anys) feia un altra gran marca als 200
esquena amb 2.39.72,  tercera millor marca de  la història del
club  i  mínima  nacional  per  als  campionats  d’estiu  de
Barcelona.

Ester Segura (13 anys) feia la carrera de la seua vida per a
batre  el  rècord  absolut  de  la  història  del  club  als  800  lliures
(9.55.99),  4t  lloc  final,  aconseguint  classificar-se  també  pels
nacionals de Barcelona d’estiu.

En  resum,  va  ser  un molt  bon  campionat  per  als  nostres
nedadors que van deixar molt contenta a  l’entrenadora Lucía
Vicente i als aficionats desplaçats a Castelló.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

NATACIÓ: CAMPIONAT AUTONÒMIC INFANTIL D’HIVERN A CASTELLÓ

text i fotos CNB



pàgina 16    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                           pàgina  5

ESPORTS LOCAL

El  servei  d'assessorament  hipotecari  que
s'ofereix en l'Ajuntament de Benicarló va atendre a
96  persones  durant  el  segon  semestre  del  2013.
Les  gestions  realitzades  des  del  consistori  van
evitar  cinc  desnonaments  i  van  aconseguir  una
dació  en  pagament,  a  més  de  quatre
refinançaments  del  deute.  El  servei  gratuït
d'assessorament  i  mediació  hipotecària  s'ofereix
gràcies  a  un  conveni  signat  amb  el  Col·legi
d'Advocats de Castelló. La majoria de les consultes
ateses  feien  referència  a  peticions  de
reestructuracions de deute, sol·licitud de quitacions
o  eliminació  de  clàusules  abusives.  Respecte  als
expedients  que  ja  s'han  tancat,  el  servei  va
aconseguir  pactar  amb  les  entitats  bancàries  la
paralització de cinc procediments de desnonament
i va negociar una dació en pagament. A més, es van gestionar
quatre refinançaments del deute i cinc sol·licituds d'eliminació
de  l'anomenada  clàusula  sol. Al marge  d'aquestes  gestions,
també es van atendre assumptes referents a assessorament
en general i consultes puntuals. 

El  perfil  dels  individus  que  accedeixen  periòdicament  al
servei  de  mediació  hipotecària  correspon  a  persones  amb
dificultats  per  a  pagar  la  hipoteca,  ja  siga  perquè  tots  els
membres  de  la  unitat  familiar  estan  aturats  i  no  disposen
d'ingressos  o  perquè  els  ingressos  són  tan  limitats  que  no

poden  fer  front als pagaments dels préstecs hipotecaris. Cal
recordar  que  el  conveni  entre  l'Ajuntament  i  el  Col·legi
d'Advocats de Castelló està vigent des de novembre de 2012
i  que  a  principis  de  gener  de  2014  es  va  renovar  i  es  va
ampliar  el  servei,  donades  les  necessitats  de  la  demanda.
L'objectiu del conveni és donar cobertura a la situació de crisi
econòmica  i  a  les  dificultats  amb  que  es  troben  moltes
persones  a  l'hora  de  pagar  la  hipoteca  del  seu  habitatge
habitual. Actualment  el  servei  es presta  tres dies al mes. El
mes de febrer, les visites seran els dies 20 i 21 i per al mes de
març s'han previst els dies 6, 20 i 21. 

BENICARLÓ PARALITZA 5 DESNONAMENTS

text NATÀLIA SANZ

L'ajuntament de Benicarló ha  retirat  les  tanques del Jardí
de Pons. Marcos Marzal,  regidor de Governació, va explicar
que  “ja no  tenien sentit. Quan es van  instal·lar era un espai
tancat que la Policia Local obria als matins i tancava a les nits”
per a la seguretat de les instal·lacions. Ara, una finca de veïns
té accés directe des del jardí, per la qual cosa “ja no s'obre ni
es  tanca”. El parc, situat en una zona cèntrica de Benicarló,
serveix de punt de  trobada de nombrosos ciutadans que es
concentren aquí amb menors que utilitzen els gronxadors allí
instal·lats. 
Aquesta  setmana,  s'ha  procedit  a  retirar  la  tanca  que

tancava  el  parc  per  part  de  la  Brigada  d'obres  municipal.
Marzal va explicar que “era més difícil vigilar ara el parc amb
la  tanca  que  sense  ella.  I  com  ha  perdut  tota  la  seua
funcionalitat,  s'ha  procedit  a  retirar-la”.  Ara  “l'espai  queda
obert, com un parc més” dels que hi ha a la ciutat. El Jardí de
Pons ha guanyat també en amplitud visual en eliminar-se els
tancaments. Ara,  les tanques es traslladaran “als paellers de
l'ermita  de  Sant  Gregori”,  on  serviran  per  delimitar  l'espai
reservat  a  la  zona  de  foc.  D'aquesta  manera  es  podrà
controlar millor qui accedeix a aquestes instal·lacions i si fa ús
correcte d'elles.

EL JARDÍ DE PONS, OBERT

text i foto NATÀLIA SANZ

Aquest  passat  cap  de  setmana  va  tenir  lloc  en  la  pista
habilitada  a  aquest  efecte  a  l'Avinguda  Méndez  Núñez  de
Benicarló,  el  tradicional  concurs  de  Tir  i  Arrosseguament
“Carxofa  de  Benicarló”.  Els  vencedors,  en  les  diferents
categories, van ser: 

1ª Categoria: “Carlitos” de Víctor Rico (Benicarló) 
2ª Categoria: “Ronaldinho” de Víctor Galán (Peníscola) 
3ª Categoria: “Tità” de Francisco Marín (Benicarló) 
4ª Categoria: “Titanic” de Salvador Cervera (Torís) 
5ª Categoria: “Rogante” d'Andrés Serrat (Benicarló) 
Destacar  la  nombrosa  participació  de  cavalls  procedents

de  diverses  poblacions,  a  més  de  Benicarló,  com  Torís,
Deltebre,  Peníscola,  Utiel,  Benimelí,  Ondara,  Fortaleny,
Alginet, Albocàsser, Denia,  etc.,  la  qual  cosa  dóna  idea  del
prestigi  aconseguit  per  aquest  Concurs.  Una  vegada  més,
l'organització  va  tenir  la  màxima  qualificació  per  part  dels
participants  i  ni  tan  sols  la  pluja,  que  va  acompanyar  als

concursants durant quasi tota la jornada dominical, va poder
entelar l'èxit organitzatiu de la prova. 

Indicar també que el guanyador de la prestigiosa "Carxofa
de Cristall", que guanya el cavall que recorre més metres, va
ser per Andrés Serrat i el seu cavall "Rogante". 

X CAMPIONAT DE TIR I ARROSSEGUAMENT “CARXOFA DE BENICARLÓ” 

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Amb l'objectiu de donar resposta
al  gran  interès  que  ha  despertat
l'activitat  del  paddle  surf,  l'Estació
Nàutica  Benicarló-Peníscola  ha
programat un calendari formatiu que
permetrà  als  participants  obtenir  el
títol  d'instructors  d'aquest  esport
nàutic.  La  primera  cita  formativa
arrancarà  en  Setmana  Santa  com
avantsala  del  curs  definitiu  que
tindrà  lloc  al maig,  durant  la  Festa
del Mar. Amb la mirada posada en la
formació  d'instructors  d'aquesta
modalitat,  i  de  la  mà  de  l'empresa
Delta Paddle Surf, l'Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola  ha  programat
un pre-curs de monitors IOSUP per
a  facilitar  l'examen  pràctic  que  es
realitzarà al maig. El  curs  constarà
de  tres  dies  presencials  on  els
participants  aprendran  les  nocions
pràctiques més importants que se'ls
exigirà en l'examen a realitzar en el
mes d'abril. Aquesta preparació  té  com objectiu  facilitar  que
els que vagen a l'examen pràctic puguen superar-lo amb més
facilitat.  Les  sessions  formatives  presencials  tindran  lloc  els
dies 18,19 i 20 d'abril, amb una durada de 3 dies i 2 hores de
classe per dia, amb un horari de 11 a 13h. Les inscripcions es
poden  formalitzar  directament  en  les  oficines  de  l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola, o bé través del correu electrònic
(info@enbenicarlopeniscola.com. Aquest  curs  de  preparació
es completarà amb el curs d'instructor que tindrà lloc els dies

2,  3  i  4  de maig.  El  títol  d'instructor  els  permetrà  gestionar
l'organització i manteniment d'equips d'un centre, gestionar la
fica  en  marxa  d'una  classe  de  nivell  FW  (aigua  plana),  la
introducció d'alumnes en el nivell W (ones) de fins a 0.5m. Si
se supera aquesta mesura l'instructor haurà d'estar supervisat
per un monitor titulat. A més, estarà habilitat per a supervisar
la seguretat de SUPers nivell iniciació a l'hora de llogar l'equip,
organització  de  menudes  travessies  o  si  necessiten  algun
tipus d'ajuda. El curs inclou la formació en rescat.

CURS DE PADDLE-SURF
text NATÀLIA SANZ
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La benicarlanda Cristina Ferrando medalla de plata en
salt d’alçada en el Campionat d'Espanya Promeses en
pista coberta

L'atleta  benicarlanda  Cristina  Ferrando  Forés,  que
competeix  amb  l'equip  del  Playas  de  Castelló,  ha  sumat
aquest cap de setmana una nova medalla,  la de plata, en el
Campionat d'Espanya Promesa de Pista Coberta, celebrat a
Antequera, Màlaga, en la prova de salt d’alçada. 
La  benicarlanda,  que  ja  va  aconseguir  l'any  passat  la

medalla de plata a  l'aire  lliure  i el bronze en pista coberta a
nivell  absolut,  com  és  natural  en  ella,  va mostrar  una  gran
competitivitat  al  llarg  de  la  competició  atés  que,  a  més  de
disputar les medalles, pretenia fer una bona marca de cara a
la seua participació en els Campionats Nacionals Absoluts que
se celebraran els pròxims 22 i 23 de febrer a Sabadell, la qual
cosa va aconseguir amb un millor salt de 1,78 metres. 
Des  que  en  els  seus  temps  de  cadet  aconseguira  la

primera medalla al Prat de Llobregat, tant en els seus anys en
el  Club  d'Atletisme  Baix  Maestrat,  com  amb  el  seu  actual
equip el Playas de Castelló, Cristina no ha baixat del pòdium
en cap de les categories, sumant 17 medalles en campionats
nacionals i en les diferents categories que ha militat, més les
dues a nivell absolut abans esmentades, 
Esperem  que  el  pròxim  campionat  siga  positiu  per  a

Cristina, encara que cada vegada hi ha més competència i les
medalles són més cares d'aconseguir, però de ben segur que
en el futur ens donarà moltes més alegries. 

Atletisme: Cristina Ferrando, medalla de plata

text i foto VICENT FERRER

Dissabte passat finalitzava el CATVAL Vinaròs
pertanyent al circuit 2014 disputant-se les finals de totes
les categories. Els resultats van ser molt bons per a
l'equip benicarlando, amb 6 representants en 5 categories,
amb les victòries de Bernard Ferrer davant de Gerard
Batalla, en benjamins; Carla Folch davant la seua
companya d'entrenament Julia Pérez, en cadets; i Diego
Sanchez davant de David García, tant cadets com en
l'absolut en el quadre de consolació. 

Els  que  van  quedar  com  a  finalistes  i  no  per  açò menys
important, el debutant Joel Anglés que va perdre davant Dan
Galiana  en  pre-benjamins;  Gerard  Guimerá  davant  Miguel
Pérez en alevins; i Júlia Pérez en cadet. 
Les finals del dissabte a Vinaròs van donar pas a la primera

ronda del CATVAL a Benicarló el diumenge, segon torneig que
composa  el  circuit.  En  aquesta  primera  jornada  victòries
d'Ausias Domenech (6/1 i 6/2), Bernard Ferrer (6/1 i 6/0), Uriel
Domenech (6/0 i 6/4), Rodrigo Maça (6/3 i 6/2), Josep Salom
(6/1 i 6/4); el pas de ronda de Miguel Castán i Kiko Mateo per
W.O. i el partit que no es va arribar a jugar per part de Gerard
Guimerá a causa del mal temps. 

A  més,  l'equip  cadet  de  l'Escola  del  Club  de  Tennis
Benicarló es va desplaçar el diumenge a Nules per a jugar la
competició per equips de Tercera Divisió. 
Després de començar caent quasi tots en el primer set, les

remuntades d'Albert Alberich (6/7, 6/2 i 7/5) i Iratxe Serrat (6/7,
6/2  i  6/2),  unides  a  les  victòries  de  Carla  Folch  (6/2  i  6/3),
Jarmo Pérez (W.O.) i sense poder acabar el partit Julia Pérez
(7/6  i  0/1  suspès)  els  van  donar  la  victòria,  sumant  uns
importantíssims punts per a la lliga. 

Tennis: Dissabte acabava el CATVAL Vinaròs i diumenge començava el de Benicarló

text i foto VICENT FERRER

31.554 persones han visitat l'any 2013 els diversos
espais culturals que gestiona l'Ajuntament: el Mucbe,
l'Edifici Gòtic i el poblat iber del Puig de la Nau. A més,
1.255 persones han pogut disfrutar de les visites guiades
pel centre històric.

Després de quasi nou anys de
funcionament,  el  Mucbe  s'ha
consolidat  com  un  centre  de
referència  a  la  comarca.  Les
exposicions  programades  l'any
passat  (41  en  total,  comptant
també  les  de  l'Edifici  Gòtic),
juntament  amb  activitats  culturals
paral·leles  com  ara  conferències,
presentacions  o  concerts,  van
atraure  fins  31.554  persones,
procedents  majoritàriament  de  la
comarca  i  de  la  resta  de  la
Comunitat  Valenciana.  Per
comunitats autònomes, després de
la  Comunitat  Valenciana,
Catalunya,  Madrid  i  Castella-Lleó
van  ser  les  que  més  visitants  van  aportar,  mentre  que  per
països, França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia van ser els més
assidus. Les visites de grups també s'han consolidat, sobretot
pel que fa al públic escolar i a les exposicions que han comptat
amb  tallers  didàctics.  Sense  dubte,  l'exposició  que  més
visitants  va  rebre  l'any  2013  va  ser  'Restes  de  vida  i mort',
procedent del Museu de Prehistòria de València, amb 9.085

persones i 40 grups que la van visitar. En la valoració de les
xifres, a més, cal tenir en compte que els tallers didàctics de
l'exposició Pulchra Magistri que es realitzen al Mucbe han fet
augmentar el nombre de visitants al mes de desembre, que
només al Mucbe va ser de 3.003. Paral·lelament,  l'exposició
del  Ninot  Indultat  i  les mostres  de  treballs  de  la  Universitat
Popular  i  de  l'Associació  de  la  Dona  continuen  tenint  l'èxit

assegurat entre els visitants. També
les  visites  guiades  pel  centre
històric,  organitzades  pel  Mucbe,
van  tindre  l'any  passat  una  gran
acceptació  i  1.255  persones  van
poder disfrutar d'un recorregut pels
edificis  més  emblemàtics  de
Benicarló.  Pel  que  fa  a  les  visites
guiades al Poblat Iber del Puig de la
Nau, l'any 2013 ha estat marcat per
les  obres  de  rehabilitació  i  també
per una manca de personal que van
obligar  a  tancar  el  poblat  al  públic
durant unes setmanes. Per això, el
nombre de visitants ha baixat fins a
les  509  persones,  tot  i  que  les
jornades  de  portes  obertes  que
s'han  dut  a  terme  els  mesos  de

gener  i  febrer  d'enguany  ajudaran  a  repuntar  la  xifra  de
visitants per a aquest 2014. Per a les dades de l'any que ve,
caldrà  tindre en  compte  també  la  casa museu del  carrer  de
Santa  Càndida,  un  nou  espai  cultural  que  acaba  d'obrir  les
portes  i que programa visites guiades els diumenges al matí
(de 10.30 a 13.30 hores). Només el primer cap de setmana
l'han visitat 415 persones.

Benicarló es consolida com a motor cultural de referència

text REDACCIÓ
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Que el camp no té portes és un tan evident com cert.
Pocs sectors econòmics són tan vulnerables als
robatoris con l’agrari, justament per eixa característica.
Els lladres campen com els amos a les explotacions
agràries. Les veus d’alarma dels llauradors són
constants. I també les respostes per part dels cossos de
seguretat: no consten denúncies. I si no hi ha denúncia,
no hi ha delicte. És també un altra evidència ben certa.
Causa-efecte. I no hi ha res més. 

Estos dies els llauradors han tornat a alçar les seues veus
denunciant una nova onada de robatoris al camp. I de nou,
els cossos de seguretat han demostrat, amb estadístiques a
la mà, que el nombre de delictes ha baixat. I no poca cosa:
més de la meitat pel que fa a l’any passat. Fins a deixar les
denúncies  en  una  quantitat  quasi  testimonial.  Doncs,  què
passa realment al camp? 

JUNTA DE SEGURETAT FALLERO-AGRICOLA
La  Junta  de  Seguretat  Local  estava  convocada  esta

passada setmana per tractar el dispositiu especial de Falles.
Però a l’ordre del dia es van colar també les incidències en
altres àmbits de seguretat del municipi, sobretot les que es
produeixen  a  l'àmbit  rural.  I  és  que  els  sindicats  agraris,
juntament amb la regidoria d’Agricultura, van convocar una
reunió  a  la  Cambra  Agrària  per  tractar  el  tema  de  la
seguretat en el camp un dies enrere. Segons asseguraren
representants  dels  llauradors  “els  robatoris  al  camp
continuen  i  necessitem  de  la  protecció  dels  cossos  de
seguretat”. 

Però tot i l’enrenou que es va organitzar després d’estes
afirmacions, les dades oficials s’encarregaven de desmuntar
estes afirmacions. Amb les dades dels cossos de seguretat
a la mà, l'alcalde Marcelino Domingo, es va atrevir a dir que
“hi ha delicte zero en el  camp”, atés que  les estadístiques
situen les incidències en menys d'un set per cent. Domingo
va recordar que l'any passat va haver un repunt fins al 14%,
però enguany s'han reduït a la meitat. “Estadísticament aixó
és delicte zero”. Per la seua banda el subdelegat del Govern,
David Barelles, va puntualitzar que “les  incidències són de
baixa quantia,  quasi  nul·les,  s'està  fent un gran  treball  per
part dels cossos de seguretat”. Barelles va destacar que “ha
baixat  tant  la  quantitat  com  la  quantia  econòmica  del
sostret”, a més d'indicar que, “no consten denúncies pel que
fa  a  robatoris  de  fruites  i  hortalisses”  i  que  les  que  hi  ha
presentades  fan  referència  a  “eines  de  treball,  danys  en
propietats  en  el  camp  i  coses  així,  no  hi  ha  robatoris  de
tractors com va passar l'any passat. 
El subdelegat també va detallar que “fa 15 dies va haver

una inspecció de treball, fiscalitzant quadrilles. Es van alçar
16 actes i totes elles estaven correctes, amb els treballadors
donats d'alta en  la Seguretat Social”. La visita del Grup de
Reserva  i  Seguretat  de  la  Guàrdia  Civil  (GRS),  durant  la
campanya de recollida de la carxofa en el mes de gener, és
altra de les actuacions que va destacar Barelles.  

CAL DENUNCIAR ELS ROBATORIS AL CAMP
El subdelegat va  demanar als llauradors que confien en

les  forces de seguretat perquè  la  “tasca que estan  fent és
bona”,  al  mateix  temps  que  els  animava  a  “continuar
denunciat  i  traslladar la  informació que ells consideren a la
Guàrdia Civil. La seguretat és responsabilitat de tots però la

text REDACCIÓ

TORNEN LES VEUS D’ALARMA AL CAMP BENICARLANDO

Dissabte 15 i Diumenge 16 de Febrer, a la piscina de
Castelló  es va disputar el campionat autonòmic infantil de
la comunitat valenciana. Un total de 231 nedadors
representant a 33 clubs de tota la comunitat ompliren la
fantàstica piscina olímpica de La Salera. El club Natació
Benicarló, que tenia el suport incondicional de nombrosos
aficionats, va estar representat per 7 nedadors, dirigits per
Lucía Vicente: Marc Vea, David Curto, Gemma Rillo, Ester
Segura, Júlia Barrachina, Maria García i Gemma Labèrnia. 

El  campionat  va  tindre  un  altíssim  nivell,  amb  registres
espectaculars.  Els  nostres  nedadors  demostraren  estar  en

plena  forma  i  feren  unes
marques estupendes en la
major  part  de  les  proves
disputades.  Els  resultats
més  destacats  foren  els
de: 
Gemma  Labèrnia  (12

anys)  als  200  braça
aconseguia  uns
impressionants  2.59.09,
tercera millor marca de  la
història  del  club  i  als  100
braça  uns  grandíssims
1.22.88 la posicionaven al
4t lloc final i  també era la
tercera millor marca de  la
història  del  club.  Per
suposat,  amb  aquestes

marques, Gemma és va classificar per als nacionals d’hivern
de Pontevedra i per als d’estiu de Barcelona.

Júlia Barrachina (12 anys) feia un altra gran marca als 200
esquena amb 2.39.72,  tercera millor marca de  la història del
club  i  mínima  nacional  per  als  campionats  d’estiu  de
Barcelona.

Ester Segura (13 anys) feia la carrera de la seua vida per a
batre  el  rècord  absolut  de  la  història  del  club  als  800  lliures
(9.55.99),  4t  lloc  final,  aconseguint  classificar-se  també  pels
nacionals de Barcelona d’estiu.

En  resum,  va  ser  un molt  bon  campionat  per  als  nostres
nedadors que van deixar molt contenta a  l’entrenadora Lucía
Vicente i als aficionats desplaçats a Castelló.

RECORDATORI:
El llibre commemoratiu dels 25 anys del CNB es pot adquirir

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

NATACIÓ: CAMPIONAT AUTONÒMIC INFANTIL D’HIVERN A CASTELLÓ

text i fotos CNB
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Carmen Forés Escura naix a Benicarló l'1 d'agost de
1952 i encara que viu a Barcelona des dels vint anys,
torna sempre que pot a la seua ciutat, en la qual té els
amics de la infantesa i la família. 

La pintura és alhora el seu hobby i passió. Des de principis
dels anys noranta pinta regularment en l'estudi d'Ester Serra a
Barcelona.  Ha  treballat  diferents  tècniques,  dibuix,  oli,
aquarel·la... Actualment pinta a l'oli flors, flors molt grans, tan
grans que quasi  no  caben en el  quadre...  i  de molts  colors.
Precisament una bona col·lecció d'aqueixos quadres és la que
s'exposa  actualment  en  la  sala  de  l'Edifici  Gòtic  (antic
Ajuntament) de Benicarló 
Ha participat en dues exposicions col·lectives, al novembre

de 2002 a la sala Sant Mario de Barcelona i al juny de 2003 al
Centre Cívic “La Sedeta”. 
L'exposició pot visitar-se durant el mes de febrer, de dilluns

a dissabte, de 10,30 a 13,30 i de 17 a 20 h. (dilluns tancat); i
durant el mes de març, de dimarts a divendres, de 17 a 20 h.
i  els  dissabtes  de  10  a  13  h.  (diumenge  i  dilluns  tancat).
Romandrà oberta fins al 18 de març.

EXPOSICIÓ “COLORS” DE CARMEN FORÉS A L'EDIFICI GÒTIC 
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