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L'alumnat d'Educació Infantil i de Primer Cicle
d’Educació Primària el passat divendres 14 al matí van
realitzar una visita a la fàbrica de gelats Costa Dorada, a la
Partida Povet de Benicarló. 

Allí, la nova generació de gelaters els van ensenyar com es
feien els polos de gel. Enguany estaven fent de xocolata, per
tal de preparar la campanya d'estiu. Al final de la visita tots van
ser obsequiats amb un polo de mans d’Àngel, més conegut
com “Pepito”. Va tornar a ser una experiència molt interessant.

Fàbrica de gelats Costa Dorada
text CP Mestre Francesc Català
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Torna la polèmica sobre la zona blava als carrers de
Benicarló. Noves protestes ciutadanes, principalment,
als voltants del Mercat, del que consideren un abús de
zel dels vigilants de l’ORA pel fet de multar sense
contemplacions i de manera abusiva, segons indiquen
alguns d’ells, tot i que les queixes no es concreten
davant el consistori. Així, el sistema de funcionament de
l'ORA, i l'aplicació de la normativa, enfronta usuaris,
contra gestors i ajuntament, en un nou capítol d’aquesta
mena de degradació recaptatòria en que s’ha convertit el
que havia de ser la regulació de l’estacionament en
diversos carrers del poble a traves de la Zona Blava. 

LA VERSIÓ OFICIAL
La zona ORA pretén “la regulació de les condicions

d'estacionament en les vies o zones de la Ciutat fent
compatible l'equitativa distribució i rotació dels aparcaments
mitjançant l'establiment d'estacionaments amb limitació de
permanència i control horari”. Així resa en l'ordenança
reguladora, aprovada pel Ple de l'ajuntament el 16 de juny
del 2009. Amb aqueix objecte, es detallen les vies que es
veuran afectades i les places que s'habiliten en cadascuna
d'elles, atés que es reserven aparcaments gratuïts per a
minusvàlids o vehicles oficials. En aquest últim cas, només
es fa en l'aparcament subterrani de la plaça de la
Constitució. Marcos Marzal, regidor de Governació, sosté
que “la zona blava funciona molt bé. Permet la rotació de
vehicles en el centre de la ciutat” que és on més comerços
existeixen. Tant és així, que el consistori està estudiant

l'expedient per a ampliar la zona reservada “al carrer Sant
Francesc, perquè ho han demanat els propis comerciants”
després de detectar que “és més fàcil per als clients aparcar
perquè hi ha rotació de cotxes”. 

USUARIS I EMPRESARIS
No és d’aquets parer l'opinió dels usuaris i empresaris de

la zona ORA. Les queixes es multipliquen per la pressió a la
qual, asseguren, se sotmet els conductors. Empresaris de la
zona lamenten “el tracte que se'ns dóna. No hi ha una
targeta que ens permeta, per exemple, pagar una quota al
mes per a deixar el cotxe. Has de deixar-te als clients per a
anar a renovar el tiquet”, sostenen. Marzal, no obstant això,
recorda que la zona ORA va ser creada precisament per a
permetre que els vehicles no ocupen una plaça durant tot el
dia. “Si volen estar més temps, tenen l'aparcament de la
plaça de la Constitució, que és molt més barat que l'ORA i a
més, et regalen la primera mitja hora”. Moltes queixes
mereix també la falta de incentivació a les compres que es
fa des d'aquesta zona reservada. “Es podrien donar
descomptes per comprar, per exemple, en el mercat
municipal”, sosté una usuària. La clienta recorda que “als
supermercats l'aparcament és gratuït, no et cobren per
deixar el cotxe quan vas a comprar, facilitant-te el servei. A
mi m'agrada vindre a comprar al mercat, però la veritat és
que no m'ho posen fàcil”, va lamentar. També molts dels
veïns, sobretot els que damunt estan en la zona
semitancada del casc antic, consideren que s’hauria de fer
alguna cosa, com es fa a d’altres municipis propers, on el
veïns tenen unes targes de temps i uns descomptes per
aquests motius. 

text REDACCIÓ

ZONA DE RECAPTACIÓ

GRAN ACTUACIÓ DELS NOSTRES NEDADORS
BENJAMINS I ALEVINS A LA PISCINA OLÍMPICA DE
CASTELLÓ

Diumenge 23 de Febrer, a la piscina olímpica de Castelló
es va disputar el prestigiós trofeu José Luís Ballester per a
nedadors de les categories benjamins i alevins. 

Un total de 321 nedadors representant a 12 clubs, la major
part de la comunitat valenciana, participaren en aquest trofeu
que és ja un clàssic dintre de les competicions en les quals
participen els nedadors més menuts. 

El club Natació Benicarló,  dirigit per Lucía Vicente i Myriam
Martínez, va presentar un nombrós equip format per: Sara
Vea, Marina Segura, David García, Joan Martín, Hugo Beser,
Claudio Dragoste, Eric Alberich, Dylan Villanueva, Eva
Valdearcos, Laura Verge, Patrícia Saura,  Paula Falcó, Marta
Cheto, Blanca Zorrilla, Sergi Saura, Laura Jiménez, Alicia
Sorlí, Nerea Martín, Pau Ebrí, Víctor Montserrat, Raul Carbó,
Sara Troncho i Oscar García.

Amb un bon grapat de medalles (6) i de brillants actuacions
els benicarlandos demostraren que hi ha una bona base per al
futur i que les noves generacions estan preparades per a
donar moltes alegries per a seguir fent història al club.

Els resultats més destacats foren els de: David García, or
als 100 lliures benjamí i bronze als 400 lliures benjamí; Sergi
Saura, plata als 100 lliures aleví, a menys d’un segon de la
mínima nacional de la categoria i bronze als 100 papallona
aleví; Sara Vea, plata als 100 lliures benjamí; i Pau Ebrí,
bronze als 100  braça aleví. 

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

TROFEU JOSÉ LUÍS BALLESTER DE NATACIÓ

text i fotos CNB
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ELS VENEDORS DEL MERCAT 
Per la seua banda Pere Baca, president de l'associació

de venedors del mercat, sosté que entre ells “hi ha opinions
per a tot: a uns els sembla bé perquè permet la rotació de
clients i a uns altres els molesta. Entre aquests últims estan
“els que necessiten la furgoneta per a treballar, perquè no hi
ha lloc on deixar-la prop”. Aquesta situació els ha dut a
plantejar diferents alternatives “però cap definitiva, perquè
tenim clar que l'ORA és necessària”. Marcos Marzal, recorda
que els vigilants de la zona reservada “multen directament al
vehicle quan veuen que no té tiquet i li concedeixen una
moratòria de deu minuts quan detecten que se li ha passat
el temps”. L'edil va puntualitzar que “a tots ens pot passar
que et despistes, per això s'espera un moment abans de
multar-los”. La normativa reguladora reflecteix que les
infraccions vénen marcades per estacionar sense tenir
prèviament el rebut que habilita per a això o sense indicar
l’hora d'inici d'estacionament. No col·locar ben visible el
rebut justificatiu del pagament o l'hora d'inici
d'estacionament. Estacionar més temps de l'abonat i que
consta en el rebut obtingut. Finalment, superar el temps
màxim d'estacionament establit en la zona regulada.

LA REALITAT
Tot i les diferències d’opinió entre partidaris i detractors La

Veu ha pogut constatar, per veu d’usuaris diferents, casos
diversos que contradiuen la versió del regidor Marzal. Així
hem constatat casos de gent que ha esta multada, tot i tenir
el tiquet posat, on la resposta del vigilant a la recriminació de

l’usuari va estar que el tiquet no estava per la banda del
parabrises per on ell passava. O gent que acabava d’aparcar
i, en el temps d’anar a traure el tiquet d’estacionament, a la
volta, trobar-se una multa al seu parabrises i la resposta del
vigilant ser simplement que com no estava el tiquet ficat
havien ficat la multa. Un dels més habituals ha estat el del fet
de superar el temps d’estacionament en més de cinc minuts
a l’hora de canviar el tiquet i així, F. J. R.,  ens indicava que
“segons el meu rellotge no passaven més de 8 minuts i vaig
enxampar el vigilant ficant-me la multa. Quan li ho vaig
recriminar en va dir textualment que “ha superat els cinc
minuts de marge i a nosaltres des de l’ajuntament ens
estrenyent perquè fiquem les multes. Si no està d’acord vaja
a l’ajuntament a protestar”. Una altra conductora, N. A. A., en
un cas semblant, va comentar “no havien passat més de sis
minuts. Sis minuts! Quan vaig arribar tenia la multa ficada.
Vaig anar a buscar el vigilant i quan el vaig trobar la seua
resposta va ser que si tenia cap problema que anara a
l’ajuntament, que a ells els obligaven a multar després del
cinc minuts”. Vaig fer la queixa a la mateixa ORA, a  baix de
la plaça de la constitució, i no va servir de res. Altre dels més
habituals és el del vehicles comercials que quan estan
ocupades les places de càrrega i descàrrega, cosa bastant
habitual, s’aturen un moment en alguna de les places de la
zona blava i “en el temps que vaig entrar dins, que no va ser
més de cinc minuts, com si estigueren esperant que no ho
pogués vore, amb traïdoria, a la sortida tenia ficada la multa
de marres. És simplement abusiu”.

Com aquestes, irònicament, en podríem contar moltes
“d’anècdotes”  que demostren que la versió del regidor
Marzal no es sustenta per enlloc i no s’ajusta a la realitat del
dia a dia d’aquells que aparquen a la zona blava.

ve de la pàgina anterior

El Club Deportivo Benicarló els dóna la benvinguda i els
agreix la seua presència en este camp d'esports, camp
d'esports en què avui s'enfronten en partit corresponent a la
lliga preferent valenciana grup nord el Club Deportivo Onda i
el Club Deportiu Benicarló, amb les següents alineacions. Pel
Club Deportivo Onda...”Aquestes mateixes paraules que diu el
papa que fa més de quaranta anys que sent en els
prolegòmens de tots els partits que el CDB juga a casa es van
poder escoltar diumenge passat en valencià per primera
vegada en la història del club. I no hi va haver cap daltabaix,
ningú va protestar ni enèrgicament ni de cap manera. Molt bé
per Josvi Palanques per, per fi, haver fet cas a gent assenyada
que li comentava sempre que féiem el ridícul diumenge sí
diumenge també parlant en castellà com si fórem, per
exemple, el Calasparralense Club de Fútbol. 

ROMANÇOS
Encara en els prolegòmens hi va haver més novetats. Per

una ordre de la Federació Valenciana de Futbol, els dos
equips van sortir al camp alhora acompanyant l'àrbitre i el
directiu Antonio Pequeñín, que va fer les funcions e delegat.
Tots plegats van fer la comèdia aqueixa de xocar-la tots amb
tots en renglera. Diuen que és per fomentar l'esportivitat entre
els jugadors. No ho tinc gens clar. 

DANI TACÓN
Aquest brau i habilíssim davanter català es va incorporar a

les files del Benicarló ben entrada la temporada passada
passada per tal d'ajudar a salvar la categoria. I tant que ho va
fer. Es va demostrar desbordant amb els defenses, precís amb
les passades i efectiu a l'hora de rematar. Aquesta temporada
va començar en un to més discret. El xic no tenia treball i lluny
de casa es mostrava desmotivat. Tant que va decidir plegar i
tornar-se'n. Diumenge passat el vaig vore amb la seua dona a
la tribuna de l'Àngel Alonso. Es veu que a tornat amb
renovades il·lusions ara que anem tan necessitats de gol.
Rebenvingut!

MARCOS CANO
No sé com, a la grada vaig coincidir amb tres àrbitres. Ens

vam saludar i van seure prop de mi. Per deformació
professional vaig escoltar alguna cosa que deien. Un va
comentar que arbitrar Marcos Cano era difícil, que es passa
molta estona tocant los collonets al mort. Dit i fet. Un targeta
per protestar i una altra per simular una caiguda. Jo ho vaig
vore ben prop. No va ser cap simulació diferida ni res
semblant, li van fer una falta com una casa, però com tots es
veu que el coneixen, n'hi ha que li tenen ganes. 

LA TRIPLETA ARBITRAL
Per la grada es comentava que tant l'àrbitre com el linier

eren vinarossencs. No sé si ho eren o no, però com a mínim
es van comportar com si ho foren. L'Onda va marcar el seu
únic gol en clar fora de joc. Les targetes als nostres sortien de
la butxaca del col·legiat amb una rapidesa esfereïdora. Les
faltes contra el Benicarló es xiulaven només per l'apropament
al contrari. Al final una part del respectable se'n va atipar i va
haver un conat de tangana. Que què volien? Que se'n vagen
a posar-se la careta i a menejar el cul al seu poble!

MARGOT
Nio va poder vindre. Es va quedar a Barna que diu que

havia d'atendre unes amistats del congrés dels mòbils. Mira
que és complida, pobreta!

EL BENICARLÓ I EL COLLONS
L'Onda va xutar només una vegada a porta en tota la

porteria, i encara en fora de joc. Ens van fer gol i es van endur
els tres punts. Nosaltres vam xutar més, vam jugar més i el
panollo de l'àrbitre va deixar d'assenyalar un penal que
Rompetechos en persona haguera vist. Ja ho diuen alllò, que
qui és desgraciat amb els collons ensopega. 

DERBI
Derbi, Montesa, Ossa i Bultaco. A vore. El partit de la

màxima el jugarem ací el dia 15, dissabte, de vesprada. En
plenes falles. A vore si ve algun fallero i tira un masclet al
terreny de joc i, com que allò és de plàstic, li fot foc. Recordem
que a Vinaròs van fer pagar fins i tot els xiquets de Benicarló.
Tenim coneixement. Per cert, l'altre dia vaig vore una
entrevista per la tele en què parlava el president del club
langostinero perquè es veu que ha tingut mig motí per deure
unes quantes mensulitats. No me'n ric encara. 

RETAZOS DE ACTUALIDAD

text VICENT T. PERIS

Jornada històrica
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LOCAL ESPORTS

El diumenge 18 de maig és la data triada per la Unió
Ciclista Benicarló per a la celebració d'una nova edició de la
tradicional Ronda Ciclista al Maestrat. En format de dia únic,
com és habitual en les últimes edicions, la 41a edició de la
prova estarà reservada a les categories Elit i Sub-23 i tindrà

caràcter “open”, la qual cosa permetrà que cadascun dels
equips participants pose en línia d'eixida a quants corredors
vulga. Faltant concretar encara alguns aspectes del recorregut
final, se sap que es prendrà l'eixida des de la Plaça
Constitució, si bé no està tancada encara la localitat en la qual
s'instal·larà la meta, barrejant-se diverses opcions a la
comarca. La prova tindrà uns 130 km. i s'espera comptar al
voltant d'un centenar de ciclistes en la línia d'eixida.

41 RONDA CICLISTA AL MAESTRAT

text i foto GREGÒRIO�SEGARRA

Benicarló va reunir diumenge passat a més d'un miler de
persones en la XV Exaltació Provincial del Bombo i el Tambor.
La plaça de Sant Bartomeu es va convertir en l'epicentre dels
actes que van organitzar les agrupacions amfitriones d'aquest
acte provincial. Fins a 30 agrupacions de tota la província es
van desplaçar a la ciutat per a participar en una jornada de
convivència. Un esmorzar abans de la desfilada inaugural,
que obria el mercat del bombo a la plaça, l'actuació de les
bandes participants i el menjar de germanor van centrar els
actes matinals.  Ja a la tarda les agrupacions van oferir una
xicoteta actuació que tancava els actes de la jornada. Alcalà
de Xivert, Nules, La Llosa, Almassora, Vall’d Uixó, Borriol, les
Alqueries, Tales Benicàssim, Viver, Vila-real, Vinaròs Castelló,
l’L'Alcora, , Moncofa, Borriana, Sant Jordi, Betxí, i Port de
Sagunt, van assistir als actes.

EXALTACIÓ PROVINCIAL DEL BOMBO I TAMBOR
text NATÀLIA SANZ
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ESPORTS LOCAL

Durant l'última setmana, la Policia Local de Benicarló
ha controlat 62 furgonetes de repartiment que circulaven
pel casc urbà de la ciutat, en el marc d'una campanya de
la Direcció General de Trànsit (DGT). Només s'ha efectuat
una denúncia.

La Policia Local de Benicarló s'ha adherit a la Campanya de
la DGT de control de camions i furgonetes i ha efectuat 62
controls en furgonetes de repartiment en l'última setmana,
amb l'objectiu de millorar la seguretat d'aquests vehicles que
circulen diàriament pel casc urbà.

Les inspeccions dels vehicles s'han centrat les pròpies
furgonetes (autoritzacions i documents, condicions tècniques i
elements de seguretat) però també en els conductors
(permisos de conduir, temps de conducció, descansos, etc).

De tots els controls efectuats, només s'ha hagut de tramitar
una única denúncia, relacionada amb el conductor.

Segons les últimes dades consolidades, l'any 2012 van
morir 147 ocupants de camions i furgonetes, dels quals 41 no
portaven el cinturó de seguretat i 40 van morir en accidents
que van tindre lloc en vies interurbanes.

Controls en furgonetes

text NATÀLIA�SANZ

La jornada informativa sobre Erasmus+, el nou
programa de la Unió Europea per a l'educació, la
formació, la joventut i l'esport, ha reunit a Benicarló joves
de la comarca interessats en tot tipus de projectes
europeus d'intercanvi, de voluntariat o de formació.

La sala de conferències del Mucbe va acollir la jornada
informativa organitzada per l'IVAJ sobre el nou programa de la
Unió europea Erasmus+, destinat a treballar en aspectes com
l'educació, la formació, la joventut i l'esport. El programa
estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2020, amb un
pressupost de més de 14 milions d'euros, i inclou accions que
ja incorporava l'anterior programa (Joventut en Acció) com
intercanvis juvenils, servei de voluntariat europeu, activitats de
formació, etc.

Joves de tota la comarca, pertanyents a centres d'educació
secundària i també a associacions juvenils, han volgut
participar de la jornada, interessats a conèixer les oportunitats
que ofereix el nou programa.

Cal recordar que Benicarló s'ha implicat des del primer
moment en la difusió d'aquests tipus de programes. Fruit
d'aquest interés ha estat la concessió d'un projecte europeu
destinat a promoure els intercanvis juvenils i a promocionar
l'agricultura entre els joves. El projecte es durà a terme entre
el 6 i el 13 de març i farà possible que joves de Saint-Pol-de-
Léon, ciutat agermanada amb Benicarló, es desplacen fins a
Benicarló per conéixer de primera mà els processos
productius dels cultius més típics de l'horta benicarlanda. A
més, en una vessant més cultural, també aprofitaran el viatge
per conéixer la història de la ciutat i la dels seus edificis més
emblemàtics.

ERASMUS+

text NATÀLIA�SANZ

En un local social abarrotat, va tenir lloc la
presentació del 1r Àlbum de croms de jugadors del
Benicarló Base Futbol, editat per Cromoequip.

Una nova idea en la comarca que posa al club
benicarlando al nivell de grans de la comunitat com el Vila-
real o el València, les escoles del qual també ho tenen. En
aquesta primera temporada, s'han editat 200 àlbums i 2500
sobres de croms, amb 7 unitats per sobre. 

L'àlbum el componen els 11 equips de futbol-8 del club,
pertanyents a les diferents categories federades en les
quals participen, tenint previst ampliar-ho també als de
futbol-11 en pròximes temporades. 

També existeix la possibilitat de descarregar, des de la
web del club, una plantilla per al control i seguiment de la
col·lecció per part dels jugadors. 

El disseny, modern i innovador, ha estat a càrrec de
Carlos Sorlí, les fotografies són de Manolo Gómez i el
director de l'edició és Adrián Masip, format com a jugador
en l'escola benicarlanda i actualment jugador del Càlig,
després d'haver militat en el Vila-real Juvenil, La Cenia i
Benicarló. 

Cada sobre de cromos es ven al preu d'1 euro i l'àlbum
a 3 euros.

PRESENTACIÓ DE L’ÁLBUM DE CROMOS DEL BENICARLÓ BASE FÚTBOL

text i foto GREGÒRIO�SEGARRA
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LOCAL ESPORTS

T’INVITEM
La campanya 'T'invitem' s'ha tancat amb un important èxit

de participació entre els clients del Mercat i dels comerços de
Benicarló que han format part d'una iniciativa que ja compleix
vuit anys. Per al tercer sorteig s'han recollit més de 20.000
tiquets, que sumats als dos sortejos anteriors (21.000 tiquets
del primer sorteig i 14.000 del segon sorteig), fan un total de
55.000 tiquets recollits en tota la campanya, una xifra que ha
superat totes les expectatives i que demostra l'enorme interés
que la campanya suscita entre dels clients del Mercat i dels
comerços que hi participen.

En el global de la campanya s'han sortejat 60 menús per a
dos persones, que podran degustar un menú de les Jornades
Gastronòmiques de la Carxofa de Benicarló en un dels 26
restaurants que hi participen. Amb aquesta campanya, el
sector comercial de Benicarló torna a apostar per dinamitzar el
comerç de la ciutat.

EXPOSICIÓ DEL NINOT
26 ninots fallers s'exposen en el Museu de la Ciutat de

Benicarló. Les Falleres Majors de la ciutat, Griselda Ros i Alba
Ribera, van ser les encarregades de tallar la cinta inaugural de
la Esposición del Ninot 2014, que es pot visitar en les
instal·lacions. Trapecistes, vaquers o figures fantàstiques
comparteixen espai amb personatges tan populars a Benicarló
com Maribel Masterchef, que ha estat immortalitzada per la

Falla Els Conquistaors en un ninot en el que apareix
acompanyada de les seues estimades carxofes de Benicarló.
Les crítiques al projecte Castor o al consistori per la retallada
en les subvencions també es deixa notar enguany en la
mostra fallera. El diumenge 9 de març, es desvetllaran els
Ninots Indultats d'enguany.

ACTES PER AL DÍA DE LA DONA
L'Ajuntament està acabant d'enllestir tota l'organització de

la I Volta a peu de la dona, una cita lúdicofestiva exclusiva per
a dones que tindrà lloc el proper 30 de març. Fer visibles les
dones i promocionar la salut són els principals objectius
d'aquesta cursa, per iniciativa de les regidories de Benestar
Social i d'Esports que compta amb la col·laboració de
l'Associació de la Dona, l'Associació de la Dona Llauradora i el
Grup de Treball Dones Progressistes. La volta tindrà un
recorregut aproximat de cinc quilòmetres, per vies
interurbanes, i espera comptar amb la participació massiva de
les dones de Benicarló.

Les inscripcions es podran formalitzar en l'establiment
Bazar Arín i en les seus de les associacions implicades en
l'organització. La I Volta a peu és una iniciativa que naix amb
voluntat de continuïtat i s'ha organitzat en el marc de la
programació que s'està preparant amb motiu de la celebració
del Dia Internacional de la Dona, que inclourà altres activitats
que es presentaran pròximament. Entre d’altres, es prepara
una Taula Redona on les dones que treballen a mitjans de
comunicación de la comarca, hi participaràn. 

BREUS

text i foto NATÀLIA�SANZ

Dos partits guanyats per un perdut va ser el balanç
obtingut pels benicarlandos del Pádel Indoor Benicarló en
la primera jornada de lliga del Campionat Autonòmic per
equips que organitza la Federació Valenciana de Pádel. 

Les tres parelles del club Pádel Indoor Benicarló es van
mesurar a casa contra els jugadors del Club de Tennis
Castelló. La parella formada per Santi Castell i Noe Pascual
va vèncer a Victor Bernat i Rafael Marhuenda per 6-4, 3-6 i 6-
3; 

Román Arslan i César Gil van guanyar a Alejandro Agut i
Raúl Llorens per 7-5 i 7-5; en el tercer partit David Fernández
i Argimiro Seva van caure davant Agustín Barnanueda i Juan
Lorenzo Carda per 6-4 i 6-4. 

El Pádel Indoor Benicarló arrenca la lliga federada

text i foto VICENT�FERRER

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
representant de la Junta Gestora del Club Esportiu Benicarló,
Juan Maluenda, han signat un nou conveni de col·laboració,

pel qual el club més antic de la comarca rebrà 16.000 euros
anuals, ja vàlids per a l'actual temporada 2013/14. Ambdues
parts es van mostrar satisfetes, al mateix temps que el primer
edil va felicitar al club per la labor que estan realitzant per
aconseguir un equip basat en la pedrera benicarlanda. 

Conveni Ajuntament-Club Deportivo Benicarló amb 16.000 euros anuals

text VICENT�FERRER foto ROSANNA� MELIÀ



Senyora directora, això que em fan a mi no està bé.
Haurien de pensar bé les coses abans d'escriure-les, perquè
hi ha gent que som extremadament sensibles a alguns temes
i no hi ha dret a que juguen així amb els nostres sentiments.
De veritat, senyora Garcia, he passat uns dies en que pensava
que no ho aguantaria, que el meu cor se'n sortiria del pit. Tinc
tot lo nas ple de crostes de tant de mocar-me, els ulls eixuts
de les llàgrimes vessades, les mans en carn viva de tant
d'aplaudiment, les plantes dels peus plenes de butllofes de
tant de saltar, l'estómac a la vora d'una perforació ulcerosa
pels nervis acumulats i el poc menjar, l'ànima exaltada, l'ànim
exaltat, els timpans tremolant, la veu desapareguda pel càstig
sofert per les cordes vocals de tant de cridar, la llengua plena
d'aftes i un parell de coses més que ara mateix m'estalviaré
però que tenen alguna cosa a vore amb la supervivència de
l'espècie. No es crega, senyora Garcia que la cosa no és
seriosa. Tinc tot un despatx d'advocats treballant per la meua
salut i el corresponent rescabalament econòmic. Perquè no hi
ha dret, no hi ha dret i algú ho ha de pagar.

Aquesta setmana han estat els tafaners eixos els que han
provocat tota la sèrie d'esdeveniments que han sacsejat a tota
la meua persona i m'han deixat físicament fet una pelleringa.
Sap què passa? Que com la notícia estava tan amagada i tan
dissimulada, la reacció encara ha estat més virulenta. Què els
costava posar-la a primera pàgina? Pos no, a fotre'm a mi.
Vivim a un poble com cal, amb uns polítics com cal, que
prenen les decisions que han de prendre amb valentia, amb
responsabilitat, amb sentit d'estat. Tenim un ple municipal que
vela per les nostres inquietuds, que es preocupa pels nostres
problemes i que viu el dia a dia amb una gran sensibilitat. Tots
i cadascun dels regidors que formen la corporació municipal
s'ho mereixen tot perquè treballen pel seu poble i es
preocupen pels problemes reals dels ciutadans. Olé vuestros
huevos, amigos!! 

Com a demostració de tot el que dic, els nostres regidors,
amb el seu alcalde al capdavant, van convocar un ple amb un
únic punt a l'ordre del dia que venia a dir que les nostres festes
falleres siguen declarades d'interès turístic autonòmic. Si
senyor, això si que és treballar pel poble, perquè això és el que
vol el poble. Això és un exemple de total sintonia amb les
necessitats dels ciutadans. I jo què he fet? Ja s'ho poden
imaginar els lectors. He tret coses per tots i cadascun del
orificis del meu cos. Sòlids, líquids, viscosos i gasosos. De tota
mena. Mire, senyora Garcia, si estava content i satisfet de la
gran notícia, que el meu cos, sense jo fer cap esforç, em va
oferir una mascletà totalment sincronitzada, només amb els
gasos que hi havia als budells i un magnífic domini de l'esfínter
anal. A més a més, el so recordava clarament la gran peça
anomenada "El fallero", himne dels autèntics protagonistes de

la festa.  Em vaig emocionar. Per això tinc aquest part del cos
ultra sensible i totalment coberta d'ungüent reparador. Però va
pagar la pena!

Ai, quina emoció! No sé com soc capaç d'escriure després
de l'experiència viscuda per la meua persona. De la mateixa
manera que la setmana passada a dures penes vaig acabar
d'omplir aquesta pàgina, aquesta setmana em trobo en la
mateixa situació. Dues setmanes seguides són massa
setmanes i la meua salut està molt ressentida. Però el que
més m'ha arribat al cor ha estat vore com els regidors del bloc
es sumaven a la proposta amb el mateix entusiasme que un
president de la junta local fallera. Això no és més que una
mostra de la normalitat tan normal que tenim a un poble tan
normal com lo nostre. Normal de solemnitat.

Però el súmmum de la satisfacció que m'ha fet arribar al
clímax faller, ha estat que, mirant per la pàgina web de
l'Ajuntament m'he trobat que allò que abans era "regidor de
festes" s'ha convertit en "regidor de falles i festes". Si, falles i
festes. Primer les falles, com ha de ser, i després la morralla.

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

text EL LECTOR

Els alumnes de segon curs del CEIP Marqués de
Benicarló vam visitar el Centre Integrat de Formació
Professional.

En arribar ens van ensenyar com cultiven plantes en
hivernacles que ells mateix construixen. Hi havia planter de
romer, encisams, endivies, carlotes, alls, maduixes, timonet...
Després vam veure les plantes que tenien a l'hort i com les
regaven. Per últim vam plantar encisams i pataques per
emportar-nos cadascú la nostra planteta a casa. La veritat és
que va ser una jornada molt original i divertida. 

Des del Marqués volem agrair al professorat i alumnat
d'aquest centre la seua amabilitat i les seues ensenyances
perquè hem passat una bona estona aprenent moltes coses
interessants. 

VISITA DEL CEIP AL CIFP
text CEIP MB



demés netejaquetes de la política,
que es va fer allà per l’any 2011 fins
ara. A vore, ho diem perquè els 10
milions d’euros que va costar
l’ampliació de marres no són com
per tindre'ls florint-se un parell
d'anys, no? I ara de sobte, com
resulta que tenim llits de sobra, ben
bonics i novets, sense estrenar,
rebem la notícia alegre que la
Conselleria, corasón de buen alma,
ho fa per evitar el traslladat dels
pacients a altres centres de la
província amb el trasbals que això
els hagués suposat. Que bona que
és la Conselleria, no? I en passar el
fred, què? Tornarem a tancar-la, tot i
tenir-la equipada... però sense

metges? Una actuació
paradigmàtica del partit que ens
governa, fan coses, per dir quantes
en fan i després no hi destinen els
mitjans necessaris per fer-ho
funcionar. I com al nostre país no hi
ha llistes d’espera perquè si vols
una visita a l’especialista ho has de
demanar... i després ja et trucaran
per dir-te el dia i l’hora, doncs no cal
patir, pots esperar ben assegut uns
quants mesos. Al final o ja se t’ha
passat la malaltia, això si tens sort;
te n’has anat a la privada, si tens
peles... o has aclucat l'ull). Alegria,
xica, aigua a la figa!

ORA pro nobis!
Si la setmana passada parlàvem

de la gola que té el nostre equip de
govern per permetre que els

terrenys de l’antiga Pista Jardín,
també coneguts com la Fundació
Compte-Fibla i que van ser llegats al
poble, passen a engrandir el ranxo
de l’ORA (vinga a recaptar, vinga),
ara damunt, ens hem assabentat
que, seguint instruccions seues,
almenys això ho asseguren els seus
vigilants, si tens el vehicle aparcat
amb el tiquet corresponent i passa
de l’hora marcada, només tens cinc
minuts per poder canviar-lo. Això si
tens sort i l’aparell que els diu l’hora
i imposa les multes va sincronitzat
amb el de l’expenedor de tiquets
perquè si no, ni els cinc minuts de
cortesia. Multa al clatell i fes-te fotre.
I és que un tafaner que ho ha patit
en carn pròpia ha constatat com un
vigilant de l’ORA li assegurava que
ells fan la seua faena i que tenen
ordres de l’ajuntament de no deixar
passar més de cinc minuts. Així
mateix, literal. I després diran que
l’ORA és per a regular
l’estacionament. Osti tu, quina
manera de regular més curiosa que
tenen. I això si te'n passes cinc
minuts, perquè si els poses el tiquet
a la banda per on ells no passen i no
el veuen, tens molts de números de
trobar-te també la recepta al
parabrises. I després protesta’ls que
damunt tenen la barra de dir-te que
la teua obligació és deixar el tiquet
dels collons ben visible... a la banda
per on ells passen. Ah, però per
protestar la multa, la primera cosa
és localitzar-los allà baix a la cova
d'Alí Babà de sota la plaça de la
Constitució.

Amén!
I per cert, encara no hem vist

ningú de l’oposició protestar per
aquest afany recaptatori salvatge
del nostre ajuntament. Hauria
d’haver una revolta de cotxes i no
aparcar ningú a l’ORA durant una
setmana. A vore si així governen pel
poble de veritat. Els tafaners
n’haurem de pensar alguna perquè
açò ja se’n passa de la ratlla. I segur
que trobaríem qui ens ajudara. Que
de desgraciats que han patit l’assalt
de l’ORA segur que en som un bon
grapat! S'admeten propostes.

ve de la pàgina anterior

OPINIÓ
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Es busquen testimonis per a aclarir un atropellament

La Policia Local de Benicarló està intentant localitzar algun testimoni d'un atropellament ocorregut dimecres passat,
19 de febrer, a l'encreuament entre el carrer de Pérez Pina i el carrer del Puig de la Nau. Les persones que puguen
aportar alguna dada es poden posar en contacte amb la Policia.

Quasi una setmana després de l'atropellament d'un vianant, la Policia Local de Benicarló ha decidit fer una crida a la
col·laboració ciutadana per intentar localitzar testimonis de l'accident que puguen ajudar a aclarir els fets. L'atropellament
va tindre lloc a l'encreuament entre el carrer de Pérez Pina i el carrer del Puig de la Nau sobre les 13 hores.

Les persones que puguen aportar alguna informació al respecte es poden posar en contacte amb la Policia Local al
telèfon 964 475 300 o per correu electrònic a correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org

El programa 'Turismo en comunidad' que
s'emet per Radio Exterior, el canal internacional
de RNE, dedicarà una emissió al mes d'abril a la
Carxofa de Benicarló. L'alcalde, el regidor
d'Agricultura, el president del Consell
Regulador i els restauradors han estat els
protagonistes.

Un equip de RNE s'ha desplaçat a Benicarló per
enregistrar un programa que s'emetrà el proper
mes d'abril a través de Radio Exterior, el canal
internacional de RNE. El programa, que té per nom
'Turismo en comunidad' i que està pensat per a
promocionar diversos aspectes turístics dels pobles
d'Espanya, estarà dedicat íntegrament a la Carxofa
de Benicarló, en totes les seues vessants: des de
l'agricultura, el cultiu o la recol·lecció fins a la promoció del
producte o la seua aplicació al món de la gastronomia.
L'alcalde, Marcelino Domingo, el regidor d'Agricultura,
Eduardo Arín, el president del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló, Jorge Llorach, i

els restauradors Iván Alemán i Manolo Rico han passat pels
micròfons de RNE per parlar dels diversos aspectes
relacionats amb la carxofa. De moment, la direcció de Radio
Exterior encara no ha confirmat la data exacta de l'emissió del
programa.

Radio Exterior dedicarà un programa a la Carxofa de Benicarló

text REDACCIÓ



Encavalcaments sense cavalls
Ja ho hem dit diverses vegades,

cal un calendari de les activitats que
es fan al poble per què si no passa
el que passa: tot al mateix temps i
acabes quedant-te a casa per no
anar a fer voltes com un borinot. A
vore què costaria, als encarregats
de l'ajuntament de programar-ho,
seure’s a una taula (o allà on
vulguen, és només una idea), mirar
totes les activitats possibles que es
poden fer o tenen possibilitats de
fer-se en un període determinat de
temps, parlar amb els interlocutors o
associacions adients, i posar-ho en
marxa de manera que s’intente no
superposar ni activitats, ni horaris.
Doncs no! No res, com este
diumenge, comerços al carrer,
bombos, falles, visites guiades....
Com deia aquell, quina
organització... més ben
desorganitzada! I després diran que
ens fiquem amb tothom. Doncs què
volien. Se suposa que alguns
cobren per fer eixa faena, no? O el
que ens proposen són gimcanes per
anar preparant les festes, en què
l'encavalcament d'actes ve a ser la
norma?

Visites guiades
Per cert, ja que estem parlant

d’organització, algú ens podria
explicar aquesta duplicitat de visites

guiades que veiem últimament al
poble, sobretot arran de l’exposició
de La Llum de les imatges? Segons
hem pogut constatar per una banda
l’ajuntament i per l’altra els de
l’associació Pere de Thous es
dediquen a fer una mena de rutes
guiades pels indrets senyalats de la
història local: la presó, el convent de
Sant Francesc, la casa de Santa
Càndida (del carrer, no de la verge
santa que celebrem el primer de
desembre), Sant Bartomeu, això sí,
cadascú a la seua o quan vol. Tenim
entès que els de la Pere de Thous,
amb teatret inclòs. La veritat és que
està molt bé... De tota manera, en
aquesta última hi ha una cosa que
no acabem d’entendre del tot: si la
immensa majoria del públic és d’ací
del poble, per quin motiu ho fan en
castellà? Sembla curiós, ja que les
visites guiades que fan des de

l’ajuntament les expliquen en
valencià. En fi, no creiem que siga
en aquest cas per ordre governativa
vist que l’ajuntament no ho fa. Tal
volta tinga alguna raó a vore amb
aquell bilingüismo bien entendido
que deia algú que era una
particularitat dels valencians. Si més
no, curiós sí que ho és!

Venem un àtic amb mobles
De tant en tant els lectors ens

envien fotos d’allò més curioses i
aquesta que ara us ensenyem, la
veritat, és que ho és de debò. Primer
de res indicar que el titular del
telèfon de la imatge no ens ha pagat
res per publicitar-lo.... La veritat,
tampoc no avançaria massa
anunciant-se en aquesta secció!
Però va, no cal patir, igual matem
dos pardals d'una pedra. El nostre
bon venedor, que enganxa tan bé
com sap un rètol amb cinta negra
sobre la façana per indicar que ha
posat un àtic a la venda, posa
l’accent en el fet que està
“amoblado”. Mira que ho tenia fàcil
escrivint-ho igual que ho havia
pensat: “Venc àtic d'una planta
moblat”, però ja se sap que el
bilingüismo bien entendido que
dèiem més amunt ens perd ben
sovint als valencians.

L'ampliació fantasma 
Quan vam llegir la notícia no

sabíem si posar-nos contents o
plorar de vore com ens estaven
prenent el pèl. Mireu, la notícia deia
que l’hospital comarcal instal·lat al
poble de costat de més al nord obria
part de la seua ampliació, feta i
suposadament acabada ja fa un bon
temps, per l’increment dels casos de
grip. Tot i que ja ens està bé que
posen en marxa allò que necessitem
els ciutadans d’aquestes
comarques, a nosaltres, tafaners de
mena, com ningú gosa preguntar,
almenys ens agradaria saber què ha
passat des d'aquella ja llunyana
inauguració oficial, amb tota la
pompa, amb consellers, alcaldes i

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Les regidories d'Educació i Medi Ambient han
organitzat un any més la celebració del Dia Mundial de
l'Arbre amb la plantada de 800 carrasques d'arbrat
autòcton per part dels alumnes d'educació infantil i
primària de Benicarló i dels usuaris del Centre
Ocupacional.

Més de 300 alumnes dels centres educatius de Benicarló
de primària participen aquesta setmana en la celebració del
Dia Mundial de l'Arbre plantant les 800 carrasques que ha
enviat la Conselleria de Medi Ambient en el marc del seu
programa per conscienciar la societat, i especialment els més
menuts, sobre la importància de conservar els boscos i els
espais naturals.

Els arbres es planten en una parcel·la ubicada al Polígon
Industrial El Collet amb l'objectiu de poblar-la per destinar-la a
zona verda.

Els escolars de Benicarló celebren el Dia de l'Arbre

text i foto REDACCIÓ

La Guàrdia Civil ha detingut el dia 21 a
Benicarló a dues dones, veïnes de Benicarló,
com suposades autores d'un delicte continuat
d'amenaces. L'actuació de la Guàrdia Civil es
va iniciar el passat dia 20 arran d'una denúncia
presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil
de Benicarló on una persona informava que
dues dones li havien estat amenaçant amb
difondre a través d'Internet, fotografies de
caràcter sexual que en el seu moment elles
mateixes es van fer voluntàriament, després de
sostraure-li la targeta de memòria d'una
càmera fotogràfica, així com la devolució de la
memòria a canvi de 1500 euros, arribant a
realitzar un primer pagament de 500 euros. 

En una segona ocasió una de les autores la
va tornar a amenaçar indicant-li que existia
altra còpia de les fotografies
comprometedores, sol·licitant-li aquesta
vegada la quantitat de 1500 euros. Els
guàrdies civils van iniciar una investigació per
aclarir els fets que van donar com resultat la
identificació, localització i detenció d'I.F.C., de
20 anys d'edat i A.I.S., de 22 anys, ambdues
de nacionalitat romanesa, com suposades
autores d'un delicte continuat d'amenaces
Continuant amb les gestions s'ha pogut
recuperar un pendrive, el qual contenia les
fotografies de caràcter sexual objecte de les
amenaces

SUPOSAT DELICTE D’AMENACES

text i foto REDACCIÓ



M I S C E L · L À N I A

Una regulació ORA bastant deficient

Inicialment, i tal com diu l’ordenança que ho regula, la
zona d’estacionament limitat, per tots coneguda com la Zona
Blava, tenia la funció de regular l’aparcament en algunes
zones de la ciutat, principalment el centre, mitjançant la
rotació dels vehicles limitant la seua permanència amb un
control horari de manera que l’aparcament sempre sigués  el
màxim de fluïd.

Fins ací podríem dir l’esperit d’aquesta regulació però... al
cap del temps, aquest esperit, al baixar la pressió popular
que inicialment s’oposava a aquesta regulació, i que va fer
que els carrers que entraren foren principalment de la zona
comercial, ha anat derivant-se clarament cap a la recaptació
més pura i dura. I és així, pel fet que l’ajuntament, per la
pressió de les concessionàries que volien un major volum de
negoci, ha anat ampliant aquesta zona a carrers poc, o molt
poc, comercials. Carrers on aquesta regulació, si fem cas
del inicialment fet, poc sentit tenia incloure’ls en la zona
blava. A no ser, simplement, per a poder recaptar més. 

I ací és quan en trobem amb el moll de l’os, la recaptació.
La recaptació que és fa mitjançant l’empresa concessionària
de rigor i de com aplica aquesta ordenança per traure el
major benefici. Compte, qualsevol empresa té el dret
d’aconseguir els màxims beneficis de la seua explotació, és

el més lògic i normal, però sense arribar quasi a empaitar els
veïns que aparquen allí. 

Com bé diu la dita, entre Pepito i Pepote... està Pepe. El
terme mig pel qual tots en poden sortir beneficiats, usuaris,
empresa i ajuntament, sense que cap d’ells abuse de l’altre.
Els usuaris no volent-se-les donar de llest estirant els temps
d’aparcament que té establert al seu tiquet i després
protestant-ho. L’empresa no passant-se’n de la ratlla, al no
deixar ni respirar els usuaris als quals de vegades no se’ls
dóna, ni marge, ni temps per canviar el tiquet, fent abusiu el
seu comportament, o en casos on s’ha demostrat que s’ha
multat gent amb tiquet al parabrises o, fins i tot, ni temps
d’anar a l’expenedor a buscar el tiquet. I, per últim,
l’ajuntament, que hauria de ser qui regulara, i controlara, tot
el que abans s’ha indicat, sent completament imparcial i no
decantant-se sempre pel costat de l’empresa i no voler
enganyar ni confondre els usuaris, en veu del regidor
Marzal, dient que l’empresa concedeix deu minuts de
marge, quan es demostra amb molts testimonis, i amb els
propis dels vigilants de l’ORA, que això no és cert. Però
sobretot, volen justificar les ampliacions d’aquesta zona
blava a carrers, poc o gens comercials, dient que així ho
havien dit els comerciants d’eixa zona. Ja ens agradaria
vore als ciutadans les enquestes on això apareix. Per què, si
no, d’on surten aquestes afirmacions?

Ah, i si la regulació vol ser això, una regulació de
l’aparcament de veritat, i no una simple maniobra per
recaptar i recaptar, sobretot ara que no hi ha diners a les
arques municipals, on la gestió econòmica deixa molt que
desitjar, en podrien mirar altres models, no massa llunyans
del d’ací, amb targes per a veïns, comerciants, residents,
etc., que funcionen molt bé i on la gent està més que
d’acord. A vore si al final acabarà matant el missatger, quan
cada vegada la gent aparque menys en aquestes zones,
com ara està passant al mercat. L’ORA, tot i que algú puga
considerar-la necessària, això són punts de vista,... no és
excatament açò que ara tenim.
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pressió de les concessionàries que volien un major volum de
negoci, ha anat ampliant aquesta zona a carrers poc, o molt
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el més lògic i normal, però sense arribar quasi a empaitar els
veïns que aparquen allí. 
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havien dit els comerciants d’eixa zona. Ja ens agradaria
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l’aparcament de veritat, i no una simple maniobra per
recaptar i recaptar, sobretot ara que no hi ha diners a les
arques municipals, on la gestió econòmica deixa molt que
desitjar, en podrien mirar altres models, no massa llunyans
del d’ací, amb targes per a veïns, comerciants, residents,
etc., que funcionen molt bé i on la gent està més que
d’acord. A vore si al final acabarà matant el missatger, quan
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Encavalcaments sense cavalls
Ja ho hem dit diverses vegades,

cal un calendari de les activitats que
es fan al poble per què si no passa
el que passa: tot al mateix temps i
acabes quedant-te a casa per no
anar a fer voltes com un borinot. A
vore què costaria, als encarregats
de l'ajuntament de programar-ho,
seure’s a una taula (o allà on
vulguen, és només una idea), mirar
totes les activitats possibles que es
poden fer o tenen possibilitats de
fer-se en un període determinat de
temps, parlar amb els interlocutors o
associacions adients, i posar-ho en
marxa de manera que s’intente no
superposar ni activitats, ni horaris.
Doncs no! No res, com este
diumenge, comerços al carrer,
bombos, falles, visites guiades....
Com deia aquell, quina
organització... més ben
desorganitzada! I després diran que
ens fiquem amb tothom. Doncs què
volien. Se suposa que alguns
cobren per fer eixa faena, no? O el
que ens proposen són gimcanes per
anar preparant les festes, en què
l'encavalcament d'actes ve a ser la
norma?

Visites guiades
Per cert, ja que estem parlant

d’organització, algú ens podria
explicar aquesta duplicitat de visites

guiades que veiem últimament al
poble, sobretot arran de l’exposició
de La Llum de les imatges? Segons
hem pogut constatar per una banda
l’ajuntament i per l’altra els de
l’associació Pere de Thous es
dediquen a fer una mena de rutes
guiades pels indrets senyalats de la
història local: la presó, el convent de
Sant Francesc, la casa de Santa
Càndida (del carrer, no de la verge
santa que celebrem el primer de
desembre), Sant Bartomeu, això sí,
cadascú a la seua o quan vol. Tenim
entès que els de la Pere de Thous,
amb teatret inclòs. La veritat és que
està molt bé... De tota manera, en
aquesta última hi ha una cosa que
no acabem d’entendre del tot: si la
immensa majoria del públic és d’ací
del poble, per quin motiu ho fan en
castellà? Sembla curiós, ja que les
visites guiades que fan des de

l’ajuntament les expliquen en
valencià. En fi, no creiem que siga
en aquest cas per ordre governativa
vist que l’ajuntament no ho fa. Tal
volta tinga alguna raó a vore amb
aquell bilingüismo bien entendido
que deia algú que era una
particularitat dels valencians. Si més
no, curiós sí que ho és!

Venem un àtic amb mobles
De tant en tant els lectors ens

envien fotos d’allò més curioses i
aquesta que ara us ensenyem, la
veritat, és que ho és de debò. Primer
de res indicar que el titular del
telèfon de la imatge no ens ha pagat
res per publicitar-lo.... La veritat,
tampoc no avançaria massa
anunciant-se en aquesta secció!
Però va, no cal patir, igual matem
dos pardals d'una pedra. El nostre
bon venedor, que enganxa tan bé
com sap un rètol amb cinta negra
sobre la façana per indicar que ha
posat un àtic a la venda, posa
l’accent en el fet que està
“amoblado”. Mira que ho tenia fàcil
escrivint-ho igual que ho havia
pensat: “Venc àtic d'una planta
moblat”, però ja se sap que el
bilingüismo bien entendido que
dèiem més amunt ens perd ben
sovint als valencians.

L'ampliació fantasma 
Quan vam llegir la notícia no

sabíem si posar-nos contents o
plorar de vore com ens estaven
prenent el pèl. Mireu, la notícia deia
que l’hospital comarcal instal·lat al
poble de costat de més al nord obria
part de la seua ampliació, feta i
suposadament acabada ja fa un bon
temps, per l’increment dels casos de
grip. Tot i que ja ens està bé que
posen en marxa allò que necessitem
els ciutadans d’aquestes
comarques, a nosaltres, tafaners de
mena, com ningú gosa preguntar,
almenys ens agradaria saber què ha
passat des d'aquella ja llunyana
inauguració oficial, amb tota la
pompa, amb consellers, alcaldes i

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Les regidories d'Educació i Medi Ambient han
organitzat un any més la celebració del Dia Mundial de
l'Arbre amb la plantada de 800 carrasques d'arbrat
autòcton per part dels alumnes d'educació infantil i
primària de Benicarló i dels usuaris del Centre
Ocupacional.

Més de 300 alumnes dels centres educatius de Benicarló
de primària participen aquesta setmana en la celebració del
Dia Mundial de l'Arbre plantant les 800 carrasques que ha
enviat la Conselleria de Medi Ambient en el marc del seu
programa per conscienciar la societat, i especialment els més
menuts, sobre la importància de conservar els boscos i els
espais naturals.

Els arbres es planten en una parcel·la ubicada al Polígon
Industrial El Collet amb l'objectiu de poblar-la per destinar-la a
zona verda.

Els escolars de Benicarló celebren el Dia de l'Arbre

text i foto REDACCIÓ

La Guàrdia Civil ha detingut el dia 21 a
Benicarló a dues dones, veïnes de Benicarló,
com suposades autores d'un delicte continuat
d'amenaces. L'actuació de la Guàrdia Civil es
va iniciar el passat dia 20 arran d'una denúncia
presentada en la Caserna de la Guàrdia Civil
de Benicarló on una persona informava que
dues dones li havien estat amenaçant amb
difondre a través d'Internet, fotografies de
caràcter sexual que en el seu moment elles
mateixes es van fer voluntàriament, després de
sostraure-li la targeta de memòria d'una
càmera fotogràfica, així com la devolució de la
memòria a canvi de 1500 euros, arribant a
realitzar un primer pagament de 500 euros. 

En una segona ocasió una de les autores la
va tornar a amenaçar indicant-li que existia
altra còpia de les fotografies
comprometedores, sol·licitant-li aquesta
vegada la quantitat de 1500 euros. Els
guàrdies civils van iniciar una investigació per
aclarir els fets que van donar com resultat la
identificació, localització i detenció d'I.F.C., de
20 anys d'edat i A.I.S., de 22 anys, ambdues
de nacionalitat romanesa, com suposades
autores d'un delicte continuat d'amenaces
Continuant amb les gestions s'ha pogut
recuperar un pendrive, el qual contenia les
fotografies de caràcter sexual objecte de les
amenaces

SUPOSAT DELICTE D’AMENACES

text i foto REDACCIÓ



demés netejaquetes de la política,
que es va fer allà per l’any 2011 fins
ara. A vore, ho diem perquè els 10
milions d’euros que va costar
l’ampliació de marres no són com
per tindre'ls florint-se un parell
d'anys, no? I ara de sobte, com
resulta que tenim llits de sobra, ben
bonics i novets, sense estrenar,
rebem la notícia alegre que la
Conselleria, corasón de buen alma,
ho fa per evitar el traslladat dels
pacients a altres centres de la
província amb el trasbals que això
els hagués suposat. Que bona que
és la Conselleria, no? I en passar el
fred, què? Tornarem a tancar-la, tot i
tenir-la equipada... però sense

metges? Una actuació
paradigmàtica del partit que ens
governa, fan coses, per dir quantes
en fan i després no hi destinen els
mitjans necessaris per fer-ho
funcionar. I com al nostre país no hi
ha llistes d’espera perquè si vols
una visita a l’especialista ho has de
demanar... i després ja et trucaran
per dir-te el dia i l’hora, doncs no cal
patir, pots esperar ben assegut uns
quants mesos. Al final o ja se t’ha
passat la malaltia, això si tens sort;
te n’has anat a la privada, si tens
peles... o has aclucat l'ull). Alegria,
xica, aigua a la figa!

ORA pro nobis!
Si la setmana passada parlàvem

de la gola que té el nostre equip de
govern per permetre que els

terrenys de l’antiga Pista Jardín,
també coneguts com la Fundació
Compte-Fibla i que van ser llegats al
poble, passen a engrandir el ranxo
de l’ORA (vinga a recaptar, vinga),
ara damunt, ens hem assabentat
que, seguint instruccions seues,
almenys això ho asseguren els seus
vigilants, si tens el vehicle aparcat
amb el tiquet corresponent i passa
de l’hora marcada, només tens cinc
minuts per poder canviar-lo. Això si
tens sort i l’aparell que els diu l’hora
i imposa les multes va sincronitzat
amb el de l’expenedor de tiquets
perquè si no, ni els cinc minuts de
cortesia. Multa al clatell i fes-te fotre.
I és que un tafaner que ho ha patit
en carn pròpia ha constatat com un
vigilant de l’ORA li assegurava que
ells fan la seua faena i que tenen
ordres de l’ajuntament de no deixar
passar més de cinc minuts. Així
mateix, literal. I després diran que
l’ORA és per a regular
l’estacionament. Osti tu, quina
manera de regular més curiosa que
tenen. I això si te'n passes cinc
minuts, perquè si els poses el tiquet
a la banda per on ells no passen i no
el veuen, tens molts de números de
trobar-te també la recepta al
parabrises. I després protesta’ls que
damunt tenen la barra de dir-te que
la teua obligació és deixar el tiquet
dels collons ben visible... a la banda
per on ells passen. Ah, però per
protestar la multa, la primera cosa
és localitzar-los allà baix a la cova
d'Alí Babà de sota la plaça de la
Constitució.

Amén!
I per cert, encara no hem vist

ningú de l’oposició protestar per
aquest afany recaptatori salvatge
del nostre ajuntament. Hauria
d’haver una revolta de cotxes i no
aparcar ningú a l’ORA durant una
setmana. A vore si així governen pel
poble de veritat. Els tafaners
n’haurem de pensar alguna perquè
açò ja se’n passa de la ratlla. I segur
que trobaríem qui ens ajudara. Que
de desgraciats que han patit l’assalt
de l’ORA segur que en som un bon
grapat! S'admeten propostes.

ve de la pàgina anterior
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Es busquen testimonis per a aclarir un atropellament

La Policia Local de Benicarló està intentant localitzar algun testimoni d'un atropellament ocorregut dimecres passat,
19 de febrer, a l'encreuament entre el carrer de Pérez Pina i el carrer del Puig de la Nau. Les persones que puguen
aportar alguna dada es poden posar en contacte amb la Policia.

Quasi una setmana després de l'atropellament d'un vianant, la Policia Local de Benicarló ha decidit fer una crida a la
col·laboració ciutadana per intentar localitzar testimonis de l'accident que puguen ajudar a aclarir els fets. L'atropellament
va tindre lloc a l'encreuament entre el carrer de Pérez Pina i el carrer del Puig de la Nau sobre les 13 hores.

Les persones que puguen aportar alguna informació al respecte es poden posar en contacte amb la Policia Local al
telèfon 964 475 300 o per correu electrònic a correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org

El programa 'Turismo en comunidad' que
s'emet per Radio Exterior, el canal internacional
de RNE, dedicarà una emissió al mes d'abril a la
Carxofa de Benicarló. L'alcalde, el regidor
d'Agricultura, el president del Consell
Regulador i els restauradors han estat els
protagonistes.

Un equip de RNE s'ha desplaçat a Benicarló per
enregistrar un programa que s'emetrà el proper
mes d'abril a través de Radio Exterior, el canal
internacional de RNE. El programa, que té per nom
'Turismo en comunidad' i que està pensat per a
promocionar diversos aspectes turístics dels pobles
d'Espanya, estarà dedicat íntegrament a la Carxofa
de Benicarló, en totes les seues vessants: des de
l'agricultura, el cultiu o la recol·lecció fins a la promoció del
producte o la seua aplicació al món de la gastronomia.
L'alcalde, Marcelino Domingo, el regidor d'Agricultura,
Eduardo Arín, el president del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló, Jorge Llorach, i

els restauradors Iván Alemán i Manolo Rico han passat pels
micròfons de RNE per parlar dels diversos aspectes
relacionats amb la carxofa. De moment, la direcció de Radio
Exterior encara no ha confirmat la data exacta de l'emissió del
programa.

Radio Exterior dedicarà un programa a la Carxofa de Benicarló

text REDACCIÓ



Senyora directora, això que em fan a mi no està bé.
Haurien de pensar bé les coses abans d'escriure-les, perquè
hi ha gent que som extremadament sensibles a alguns temes
i no hi ha dret a que juguen així amb els nostres sentiments.
De veritat, senyora Garcia, he passat uns dies en que pensava
que no ho aguantaria, que el meu cor se'n sortiria del pit. Tinc
tot lo nas ple de crostes de tant de mocar-me, els ulls eixuts
de les llàgrimes vessades, les mans en carn viva de tant
d'aplaudiment, les plantes dels peus plenes de butllofes de
tant de saltar, l'estómac a la vora d'una perforació ulcerosa
pels nervis acumulats i el poc menjar, l'ànima exaltada, l'ànim
exaltat, els timpans tremolant, la veu desapareguda pel càstig
sofert per les cordes vocals de tant de cridar, la llengua plena
d'aftes i un parell de coses més que ara mateix m'estalviaré
però que tenen alguna cosa a vore amb la supervivència de
l'espècie. No es crega, senyora Garcia que la cosa no és
seriosa. Tinc tot un despatx d'advocats treballant per la meua
salut i el corresponent rescabalament econòmic. Perquè no hi
ha dret, no hi ha dret i algú ho ha de pagar.

Aquesta setmana han estat els tafaners eixos els que han
provocat tota la sèrie d'esdeveniments que han sacsejat a tota
la meua persona i m'han deixat físicament fet una pelleringa.
Sap què passa? Que com la notícia estava tan amagada i tan
dissimulada, la reacció encara ha estat més virulenta. Què els
costava posar-la a primera pàgina? Pos no, a fotre'm a mi.
Vivim a un poble com cal, amb uns polítics com cal, que
prenen les decisions que han de prendre amb valentia, amb
responsabilitat, amb sentit d'estat. Tenim un ple municipal que
vela per les nostres inquietuds, que es preocupa pels nostres
problemes i que viu el dia a dia amb una gran sensibilitat. Tots
i cadascun dels regidors que formen la corporació municipal
s'ho mereixen tot perquè treballen pel seu poble i es
preocupen pels problemes reals dels ciutadans. Olé vuestros
huevos, amigos!! 

Com a demostració de tot el que dic, els nostres regidors,
amb el seu alcalde al capdavant, van convocar un ple amb un
únic punt a l'ordre del dia que venia a dir que les nostres festes
falleres siguen declarades d'interès turístic autonòmic. Si
senyor, això si que és treballar pel poble, perquè això és el que
vol el poble. Això és un exemple de total sintonia amb les
necessitats dels ciutadans. I jo què he fet? Ja s'ho poden
imaginar els lectors. He tret coses per tots i cadascun del
orificis del meu cos. Sòlids, líquids, viscosos i gasosos. De tota
mena. Mire, senyora Garcia, si estava content i satisfet de la
gran notícia, que el meu cos, sense jo fer cap esforç, em va
oferir una mascletà totalment sincronitzada, només amb els
gasos que hi havia als budells i un magnífic domini de l'esfínter
anal. A més a més, el so recordava clarament la gran peça
anomenada "El fallero", himne dels autèntics protagonistes de

la festa.  Em vaig emocionar. Per això tinc aquest part del cos
ultra sensible i totalment coberta d'ungüent reparador. Però va
pagar la pena!

Ai, quina emoció! No sé com soc capaç d'escriure després
de l'experiència viscuda per la meua persona. De la mateixa
manera que la setmana passada a dures penes vaig acabar
d'omplir aquesta pàgina, aquesta setmana em trobo en la
mateixa situació. Dues setmanes seguides són massa
setmanes i la meua salut està molt ressentida. Però el que
més m'ha arribat al cor ha estat vore com els regidors del bloc
es sumaven a la proposta amb el mateix entusiasme que un
president de la junta local fallera. Això no és més que una
mostra de la normalitat tan normal que tenim a un poble tan
normal com lo nostre. Normal de solemnitat.

Però el súmmum de la satisfacció que m'ha fet arribar al
clímax faller, ha estat que, mirant per la pàgina web de
l'Ajuntament m'he trobat que allò que abans era "regidor de
festes" s'ha convertit en "regidor de falles i festes". Si, falles i
festes. Primer les falles, com ha de ser, i després la morralla.

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

text EL LECTOR

Els alumnes de segon curs del CEIP Marqués de
Benicarló vam visitar el Centre Integrat de Formació
Professional.

En arribar ens van ensenyar com cultiven plantes en
hivernacles que ells mateix construixen. Hi havia planter de
romer, encisams, endivies, carlotes, alls, maduixes, timonet...
Després vam veure les plantes que tenien a l'hort i com les
regaven. Per últim vam plantar encisams i pataques per
emportar-nos cadascú la nostra planteta a casa. La veritat és
que va ser una jornada molt original i divertida. 

Des del Marqués volem agrair al professorat i alumnat
d'aquest centre la seua amabilitat i les seues ensenyances
perquè hem passat una bona estona aprenent moltes coses
interessants. 

VISITA DEL CEIP AL CIFP
text CEIP MB
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T’INVITEM
La campanya 'T'invitem' s'ha tancat amb un important èxit

de participació entre els clients del Mercat i dels comerços de
Benicarló que han format part d'una iniciativa que ja compleix
vuit anys. Per al tercer sorteig s'han recollit més de 20.000
tiquets, que sumats als dos sortejos anteriors (21.000 tiquets
del primer sorteig i 14.000 del segon sorteig), fan un total de
55.000 tiquets recollits en tota la campanya, una xifra que ha
superat totes les expectatives i que demostra l'enorme interés
que la campanya suscita entre dels clients del Mercat i dels
comerços que hi participen.

En el global de la campanya s'han sortejat 60 menús per a
dos persones, que podran degustar un menú de les Jornades
Gastronòmiques de la Carxofa de Benicarló en un dels 26
restaurants que hi participen. Amb aquesta campanya, el
sector comercial de Benicarló torna a apostar per dinamitzar el
comerç de la ciutat.

EXPOSICIÓ DEL NINOT
26 ninots fallers s'exposen en el Museu de la Ciutat de

Benicarló. Les Falleres Majors de la ciutat, Griselda Ros i Alba
Ribera, van ser les encarregades de tallar la cinta inaugural de
la Esposición del Ninot 2014, que es pot visitar en les
instal·lacions. Trapecistes, vaquers o figures fantàstiques
comparteixen espai amb personatges tan populars a Benicarló
com Maribel Masterchef, que ha estat immortalitzada per la

Falla Els Conquistaors en un ninot en el que apareix
acompanyada de les seues estimades carxofes de Benicarló.
Les crítiques al projecte Castor o al consistori per la retallada
en les subvencions també es deixa notar enguany en la
mostra fallera. El diumenge 9 de març, es desvetllaran els
Ninots Indultats d'enguany.

ACTES PER AL DÍA DE LA DONA
L'Ajuntament està acabant d'enllestir tota l'organització de

la I Volta a peu de la dona, una cita lúdicofestiva exclusiva per
a dones que tindrà lloc el proper 30 de març. Fer visibles les
dones i promocionar la salut són els principals objectius
d'aquesta cursa, per iniciativa de les regidories de Benestar
Social i d'Esports que compta amb la col·laboració de
l'Associació de la Dona, l'Associació de la Dona Llauradora i el
Grup de Treball Dones Progressistes. La volta tindrà un
recorregut aproximat de cinc quilòmetres, per vies
interurbanes, i espera comptar amb la participació massiva de
les dones de Benicarló.

Les inscripcions es podran formalitzar en l'establiment
Bazar Arín i en les seus de les associacions implicades en
l'organització. La I Volta a peu és una iniciativa que naix amb
voluntat de continuïtat i s'ha organitzat en el marc de la
programació que s'està preparant amb motiu de la celebració
del Dia Internacional de la Dona, que inclourà altres activitats
que es presentaran pròximament. Entre d’altres, es prepara
una Taula Redona on les dones que treballen a mitjans de
comunicación de la comarca, hi participaràn. 

BREUS

text i foto NATÀLIA�SANZ

Dos partits guanyats per un perdut va ser el balanç
obtingut pels benicarlandos del Pádel Indoor Benicarló en
la primera jornada de lliga del Campionat Autonòmic per
equips que organitza la Federació Valenciana de Pádel. 

Les tres parelles del club Pádel Indoor Benicarló es van
mesurar a casa contra els jugadors del Club de Tennis
Castelló. La parella formada per Santi Castell i Noe Pascual
va vèncer a Victor Bernat i Rafael Marhuenda per 6-4, 3-6 i 6-
3; 

Román Arslan i César Gil van guanyar a Alejandro Agut i
Raúl Llorens per 7-5 i 7-5; en el tercer partit David Fernández
i Argimiro Seva van caure davant Agustín Barnanueda i Juan
Lorenzo Carda per 6-4 i 6-4. 

El Pádel Indoor Benicarló arrenca la lliga federada

text i foto VICENT�FERRER

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, i el
representant de la Junta Gestora del Club Esportiu Benicarló,
Juan Maluenda, han signat un nou conveni de col·laboració,

pel qual el club més antic de la comarca rebrà 16.000 euros
anuals, ja vàlids per a l'actual temporada 2013/14. Ambdues
parts es van mostrar satisfetes, al mateix temps que el primer
edil va felicitar al club per la labor que estan realitzant per
aconseguir un equip basat en la pedrera benicarlanda. 

Conveni Ajuntament-Club Deportivo Benicarló amb 16.000 euros anuals

text VICENT�FERRER foto ROSANNA� MELIÀ
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ESPORTS LOCAL

Durant l'última setmana, la Policia Local de Benicarló
ha controlat 62 furgonetes de repartiment que circulaven
pel casc urbà de la ciutat, en el marc d'una campanya de
la Direcció General de Trànsit (DGT). Només s'ha efectuat
una denúncia.

La Policia Local de Benicarló s'ha adherit a la Campanya de
la DGT de control de camions i furgonetes i ha efectuat 62
controls en furgonetes de repartiment en l'última setmana,
amb l'objectiu de millorar la seguretat d'aquests vehicles que
circulen diàriament pel casc urbà.

Les inspeccions dels vehicles s'han centrat les pròpies
furgonetes (autoritzacions i documents, condicions tècniques i
elements de seguretat) però també en els conductors
(permisos de conduir, temps de conducció, descansos, etc).

De tots els controls efectuats, només s'ha hagut de tramitar
una única denúncia, relacionada amb el conductor.

Segons les últimes dades consolidades, l'any 2012 van
morir 147 ocupants de camions i furgonetes, dels quals 41 no
portaven el cinturó de seguretat i 40 van morir en accidents
que van tindre lloc en vies interurbanes.

Controls en furgonetes

text NATÀLIA�SANZ

La jornada informativa sobre Erasmus+, el nou
programa de la Unió Europea per a l'educació, la
formació, la joventut i l'esport, ha reunit a Benicarló joves
de la comarca interessats en tot tipus de projectes
europeus d'intercanvi, de voluntariat o de formació.

La sala de conferències del Mucbe va acollir la jornada
informativa organitzada per l'IVAJ sobre el nou programa de la
Unió europea Erasmus+, destinat a treballar en aspectes com
l'educació, la formació, la joventut i l'esport. El programa
estarà en vigor fins al 31 de desembre de 2020, amb un
pressupost de més de 14 milions d'euros, i inclou accions que
ja incorporava l'anterior programa (Joventut en Acció) com
intercanvis juvenils, servei de voluntariat europeu, activitats de
formació, etc.

Joves de tota la comarca, pertanyents a centres d'educació
secundària i també a associacions juvenils, han volgut
participar de la jornada, interessats a conèixer les oportunitats
que ofereix el nou programa.

Cal recordar que Benicarló s'ha implicat des del primer
moment en la difusió d'aquests tipus de programes. Fruit
d'aquest interés ha estat la concessió d'un projecte europeu
destinat a promoure els intercanvis juvenils i a promocionar
l'agricultura entre els joves. El projecte es durà a terme entre
el 6 i el 13 de març i farà possible que joves de Saint-Pol-de-
Léon, ciutat agermanada amb Benicarló, es desplacen fins a
Benicarló per conéixer de primera mà els processos
productius dels cultius més típics de l'horta benicarlanda. A
més, en una vessant més cultural, també aprofitaran el viatge
per conéixer la història de la ciutat i la dels seus edificis més
emblemàtics.

ERASMUS+

text NATÀLIA�SANZ

En un local social abarrotat, va tenir lloc la
presentació del 1r Àlbum de croms de jugadors del
Benicarló Base Futbol, editat per Cromoequip.

Una nova idea en la comarca que posa al club
benicarlando al nivell de grans de la comunitat com el Vila-
real o el València, les escoles del qual també ho tenen. En
aquesta primera temporada, s'han editat 200 àlbums i 2500
sobres de croms, amb 7 unitats per sobre. 

L'àlbum el componen els 11 equips de futbol-8 del club,
pertanyents a les diferents categories federades en les
quals participen, tenint previst ampliar-ho també als de
futbol-11 en pròximes temporades. 

També existeix la possibilitat de descarregar, des de la
web del club, una plantilla per al control i seguiment de la
col·lecció per part dels jugadors. 

El disseny, modern i innovador, ha estat a càrrec de
Carlos Sorlí, les fotografies són de Manolo Gómez i el
director de l'edició és Adrián Masip, format com a jugador
en l'escola benicarlanda i actualment jugador del Càlig,
després d'haver militat en el Vila-real Juvenil, La Cenia i
Benicarló. 

Cada sobre de cromos es ven al preu d'1 euro i l'àlbum
a 3 euros.

PRESENTACIÓ DE L’ÁLBUM DE CROMOS DEL BENICARLÓ BASE FÚTBOL

text i foto GREGÒRIO�SEGARRA
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El diumenge 18 de maig és la data triada per la Unió
Ciclista Benicarló per a la celebració d'una nova edició de la
tradicional Ronda Ciclista al Maestrat. En format de dia únic,
com és habitual en les últimes edicions, la 41a edició de la
prova estarà reservada a les categories Elit i Sub-23 i tindrà

caràcter “open”, la qual cosa permetrà que cadascun dels
equips participants pose en línia d'eixida a quants corredors
vulga. Faltant concretar encara alguns aspectes del recorregut
final, se sap que es prendrà l'eixida des de la Plaça
Constitució, si bé no està tancada encara la localitat en la qual
s'instal·larà la meta, barrejant-se diverses opcions a la
comarca. La prova tindrà uns 130 km. i s'espera comptar al
voltant d'un centenar de ciclistes en la línia d'eixida.

41 RONDA CICLISTA AL MAESTRAT

text i foto GREGÒRIO�SEGARRA

Benicarló va reunir diumenge passat a més d'un miler de
persones en la XV Exaltació Provincial del Bombo i el Tambor.
La plaça de Sant Bartomeu es va convertir en l'epicentre dels
actes que van organitzar les agrupacions amfitriones d'aquest
acte provincial. Fins a 30 agrupacions de tota la província es
van desplaçar a la ciutat per a participar en una jornada de
convivència. Un esmorzar abans de la desfilada inaugural,
que obria el mercat del bombo a la plaça, l'actuació de les
bandes participants i el menjar de germanor van centrar els
actes matinals.  Ja a la tarda les agrupacions van oferir una
xicoteta actuació que tancava els actes de la jornada. Alcalà
de Xivert, Nules, La Llosa, Almassora, Vall’d Uixó, Borriol, les
Alqueries, Tales Benicàssim, Viver, Vila-real, Vinaròs Castelló,
l’L'Alcora, , Moncofa, Borriana, Sant Jordi, Betxí, i Port de
Sagunt, van assistir als actes.

EXALTACIÓ PROVINCIAL DEL BOMBO I TAMBOR
text NATÀLIA SANZ
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ELS VENEDORS DEL MERCAT 
Per la seua banda Pere Baca, president de l'associació

de venedors del mercat, sosté que entre ells “hi ha opinions
per a tot: a uns els sembla bé perquè permet la rotació de
clients i a uns altres els molesta. Entre aquests últims estan
“els que necessiten la furgoneta per a treballar, perquè no hi
ha lloc on deixar-la prop”. Aquesta situació els ha dut a
plantejar diferents alternatives “però cap definitiva, perquè
tenim clar que l'ORA és necessària”. Marcos Marzal, recorda
que els vigilants de la zona reservada “multen directament al
vehicle quan veuen que no té tiquet i li concedeixen una
moratòria de deu minuts quan detecten que se li ha passat
el temps”. L'edil va puntualitzar que “a tots ens pot passar
que et despistes, per això s'espera un moment abans de
multar-los”. La normativa reguladora reflecteix que les
infraccions vénen marcades per estacionar sense tenir
prèviament el rebut que habilita per a això o sense indicar
l’hora d'inici d'estacionament. No col·locar ben visible el
rebut justificatiu del pagament o l'hora d'inici
d'estacionament. Estacionar més temps de l'abonat i que
consta en el rebut obtingut. Finalment, superar el temps
màxim d'estacionament establit en la zona regulada.

LA REALITAT
Tot i les diferències d’opinió entre partidaris i detractors La

Veu ha pogut constatar, per veu d’usuaris diferents, casos
diversos que contradiuen la versió del regidor Marzal. Així
hem constatat casos de gent que ha esta multada, tot i tenir
el tiquet posat, on la resposta del vigilant a la recriminació de

l’usuari va estar que el tiquet no estava per la banda del
parabrises per on ell passava. O gent que acabava d’aparcar
i, en el temps d’anar a traure el tiquet d’estacionament, a la
volta, trobar-se una multa al seu parabrises i la resposta del
vigilant ser simplement que com no estava el tiquet ficat
havien ficat la multa. Un dels més habituals ha estat el del fet
de superar el temps d’estacionament en més de cinc minuts
a l’hora de canviar el tiquet i així, F. J. R.,  ens indicava que
“segons el meu rellotge no passaven més de 8 minuts i vaig
enxampar el vigilant ficant-me la multa. Quan li ho vaig
recriminar en va dir textualment que “ha superat els cinc
minuts de marge i a nosaltres des de l’ajuntament ens
estrenyent perquè fiquem les multes. Si no està d’acord vaja
a l’ajuntament a protestar”. Una altra conductora, N. A. A., en
un cas semblant, va comentar “no havien passat més de sis
minuts. Sis minuts! Quan vaig arribar tenia la multa ficada.
Vaig anar a buscar el vigilant i quan el vaig trobar la seua
resposta va ser que si tenia cap problema que anara a
l’ajuntament, que a ells els obligaven a multar després del
cinc minuts”. Vaig fer la queixa a la mateixa ORA, a  baix de
la plaça de la constitució, i no va servir de res. Altre dels més
habituals és el del vehicles comercials que quan estan
ocupades les places de càrrega i descàrrega, cosa bastant
habitual, s’aturen un moment en alguna de les places de la
zona blava i “en el temps que vaig entrar dins, que no va ser
més de cinc minuts, com si estigueren esperant que no ho
pogués vore, amb traïdoria, a la sortida tenia ficada la multa
de marres. És simplement abusiu”.

Com aquestes, irònicament, en podríem contar moltes
“d’anècdotes”  que demostren que la versió del regidor
Marzal no es sustenta per enlloc i no s’ajusta a la realitat del
dia a dia d’aquells que aparquen a la zona blava.

ve de la pàgina anterior

El Club Deportivo Benicarló els dóna la benvinguda i els
agreix la seua presència en este camp d'esports, camp
d'esports en què avui s'enfronten en partit corresponent a la
lliga preferent valenciana grup nord el Club Deportivo Onda i
el Club Deportiu Benicarló, amb les següents alineacions. Pel
Club Deportivo Onda...”Aquestes mateixes paraules que diu el
papa que fa més de quaranta anys que sent en els
prolegòmens de tots els partits que el CDB juga a casa es van
poder escoltar diumenge passat en valencià per primera
vegada en la història del club. I no hi va haver cap daltabaix,
ningú va protestar ni enèrgicament ni de cap manera. Molt bé
per Josvi Palanques per, per fi, haver fet cas a gent assenyada
que li comentava sempre que féiem el ridícul diumenge sí
diumenge també parlant en castellà com si fórem, per
exemple, el Calasparralense Club de Fútbol. 

ROMANÇOS
Encara en els prolegòmens hi va haver més novetats. Per

una ordre de la Federació Valenciana de Futbol, els dos
equips van sortir al camp alhora acompanyant l'àrbitre i el
directiu Antonio Pequeñín, que va fer les funcions e delegat.
Tots plegats van fer la comèdia aqueixa de xocar-la tots amb
tots en renglera. Diuen que és per fomentar l'esportivitat entre
els jugadors. No ho tinc gens clar. 

DANI TACÓN
Aquest brau i habilíssim davanter català es va incorporar a

les files del Benicarló ben entrada la temporada passada
passada per tal d'ajudar a salvar la categoria. I tant que ho va
fer. Es va demostrar desbordant amb els defenses, precís amb
les passades i efectiu a l'hora de rematar. Aquesta temporada
va començar en un to més discret. El xic no tenia treball i lluny
de casa es mostrava desmotivat. Tant que va decidir plegar i
tornar-se'n. Diumenge passat el vaig vore amb la seua dona a
la tribuna de l'Àngel Alonso. Es veu que a tornat amb
renovades il·lusions ara que anem tan necessitats de gol.
Rebenvingut!

MARCOS CANO
No sé com, a la grada vaig coincidir amb tres àrbitres. Ens

vam saludar i van seure prop de mi. Per deformació
professional vaig escoltar alguna cosa que deien. Un va
comentar que arbitrar Marcos Cano era difícil, que es passa
molta estona tocant los collonets al mort. Dit i fet. Un targeta
per protestar i una altra per simular una caiguda. Jo ho vaig
vore ben prop. No va ser cap simulació diferida ni res
semblant, li van fer una falta com una casa, però com tots es
veu que el coneixen, n'hi ha que li tenen ganes. 

LA TRIPLETA ARBITRAL
Per la grada es comentava que tant l'àrbitre com el linier

eren vinarossencs. No sé si ho eren o no, però com a mínim
es van comportar com si ho foren. L'Onda va marcar el seu
únic gol en clar fora de joc. Les targetes als nostres sortien de
la butxaca del col·legiat amb una rapidesa esfereïdora. Les
faltes contra el Benicarló es xiulaven només per l'apropament
al contrari. Al final una part del respectable se'n va atipar i va
haver un conat de tangana. Que què volien? Que se'n vagen
a posar-se la careta i a menejar el cul al seu poble!

MARGOT
Nio va poder vindre. Es va quedar a Barna que diu que

havia d'atendre unes amistats del congrés dels mòbils. Mira
que és complida, pobreta!

EL BENICARLÓ I EL COLLONS
L'Onda va xutar només una vegada a porta en tota la

porteria, i encara en fora de joc. Ens van fer gol i es van endur
els tres punts. Nosaltres vam xutar més, vam jugar més i el
panollo de l'àrbitre va deixar d'assenyalar un penal que
Rompetechos en persona haguera vist. Ja ho diuen alllò, que
qui és desgraciat amb els collons ensopega. 

DERBI
Derbi, Montesa, Ossa i Bultaco. A vore. El partit de la

màxima el jugarem ací el dia 15, dissabte, de vesprada. En
plenes falles. A vore si ve algun fallero i tira un masclet al
terreny de joc i, com que allò és de plàstic, li fot foc. Recordem
que a Vinaròs van fer pagar fins i tot els xiquets de Benicarló.
Tenim coneixement. Per cert, l'altre dia vaig vore una
entrevista per la tele en què parlava el president del club
langostinero perquè es veu que ha tingut mig motí per deure
unes quantes mensulitats. No me'n ric encara. 

RETAZOS DE ACTUALIDAD

text VICENT T. PERIS

Jornada històrica
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Torna la polèmica sobre la zona blava als carrers de
Benicarló. Noves protestes ciutadanes, principalment,
als voltants del Mercat, del que consideren un abús de
zel dels vigilants de l’ORA pel fet de multar sense
contemplacions i de manera abusiva, segons indiquen
alguns d’ells, tot i que les queixes no es concreten
davant el consistori. Així, el sistema de funcionament de
l'ORA, i l'aplicació de la normativa, enfronta usuaris,
contra gestors i ajuntament, en un nou capítol d’aquesta
mena de degradació recaptatòria en que s’ha convertit el
que havia de ser la regulació de l’estacionament en
diversos carrers del poble a traves de la Zona Blava. 

LA VERSIÓ OFICIAL
La zona ORA pretén “la regulació de les condicions

d'estacionament en les vies o zones de la Ciutat fent
compatible l'equitativa distribució i rotació dels aparcaments
mitjançant l'establiment d'estacionaments amb limitació de
permanència i control horari”. Així resa en l'ordenança
reguladora, aprovada pel Ple de l'ajuntament el 16 de juny
del 2009. Amb aqueix objecte, es detallen les vies que es
veuran afectades i les places que s'habiliten en cadascuna
d'elles, atés que es reserven aparcaments gratuïts per a
minusvàlids o vehicles oficials. En aquest últim cas, només
es fa en l'aparcament subterrani de la plaça de la
Constitució. Marcos Marzal, regidor de Governació, sosté
que “la zona blava funciona molt bé. Permet la rotació de
vehicles en el centre de la ciutat” que és on més comerços
existeixen. Tant és així, que el consistori està estudiant

l'expedient per a ampliar la zona reservada “al carrer Sant
Francesc, perquè ho han demanat els propis comerciants”
després de detectar que “és més fàcil per als clients aparcar
perquè hi ha rotació de cotxes”. 

USUARIS I EMPRESARIS
No és d’aquets parer l'opinió dels usuaris i empresaris de

la zona ORA. Les queixes es multipliquen per la pressió a la
qual, asseguren, se sotmet els conductors. Empresaris de la
zona lamenten “el tracte que se'ns dóna. No hi ha una
targeta que ens permeta, per exemple, pagar una quota al
mes per a deixar el cotxe. Has de deixar-te als clients per a
anar a renovar el tiquet”, sostenen. Marzal, no obstant això,
recorda que la zona ORA va ser creada precisament per a
permetre que els vehicles no ocupen una plaça durant tot el
dia. “Si volen estar més temps, tenen l'aparcament de la
plaça de la Constitució, que és molt més barat que l'ORA i a
més, et regalen la primera mitja hora”. Moltes queixes
mereix també la falta de incentivació a les compres que es
fa des d'aquesta zona reservada. “Es podrien donar
descomptes per comprar, per exemple, en el mercat
municipal”, sosté una usuària. La clienta recorda que “als
supermercats l'aparcament és gratuït, no et cobren per
deixar el cotxe quan vas a comprar, facilitant-te el servei. A
mi m'agrada vindre a comprar al mercat, però la veritat és
que no m'ho posen fàcil”, va lamentar. També molts dels
veïns, sobretot els que damunt estan en la zona
semitancada del casc antic, consideren que s’hauria de fer
alguna cosa, com es fa a d’altres municipis propers, on el
veïns tenen unes targes de temps i uns descomptes per
aquests motius. 

text REDACCIÓ

ZONA DE RECAPTACIÓ

GRAN ACTUACIÓ DELS NOSTRES NEDADORS
BENJAMINS I ALEVINS A LA PISCINA OLÍMPICA DE
CASTELLÓ

Diumenge 23 de Febrer, a la piscina olímpica de Castelló
es va disputar el prestigiós trofeu José Luís Ballester per a
nedadors de les categories benjamins i alevins. 

Un total de 321 nedadors representant a 12 clubs, la major
part de la comunitat valenciana, participaren en aquest trofeu
que és ja un clàssic dintre de les competicions en les quals
participen els nedadors més menuts. 

El club Natació Benicarló,  dirigit per Lucía Vicente i Myriam
Martínez, va presentar un nombrós equip format per: Sara
Vea, Marina Segura, David García, Joan Martín, Hugo Beser,
Claudio Dragoste, Eric Alberich, Dylan Villanueva, Eva
Valdearcos, Laura Verge, Patrícia Saura,  Paula Falcó, Marta
Cheto, Blanca Zorrilla, Sergi Saura, Laura Jiménez, Alicia
Sorlí, Nerea Martín, Pau Ebrí, Víctor Montserrat, Raul Carbó,
Sara Troncho i Oscar García.

Amb un bon grapat de medalles (6) i de brillants actuacions
els benicarlandos demostraren que hi ha una bona base per al
futur i que les noves generacions estan preparades per a
donar moltes alegries per a seguir fent història al club.

Els resultats més destacats foren els de: David García, or
als 100 lliures benjamí i bronze als 400 lliures benjamí; Sergi
Saura, plata als 100 lliures aleví, a menys d’un segon de la
mínima nacional de la categoria i bronze als 100 papallona
aleví; Sara Vea, plata als 100 lliures benjamí; i Pau Ebrí,
bronze als 100  braça aleví. 

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

a la llibreria Grèvol de Benicarló.

TROFEU JOSÉ LUÍS BALLESTER DE NATACIÓ

text i fotos CNB



L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló TROFEU JOSÉ LUÍS BALLESTER DE NATACIÓ

L'alumnat d'Educació Infantil i de Primer Cicle
d’Educació Primària el passat divendres 14 al matí van
realitzar una visita a la fàbrica de gelats Costa Dorada, a la
Partida Povet de Benicarló. 

Allí, la nova generació de gelaters els van ensenyar com es
feien els polos de gel. Enguany estaven fent de xocolata, per
tal de preparar la campanya d'estiu. Al final de la visita tots van
ser obsequiats amb un polo de mans d’Àngel, més conegut
com “Pepito”. Va tornar a ser una experiència molt interessant.

Fàbrica de gelats Costa Dorada
text CP Mestre Francesc Català


