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Un pressupost d'anar per casa per a una oposició
despistada

Bé, el nou govern municipal ja ha ficat em marxa, millor
dit aprovat, el seu pressupost municipal, òbviament, com era
d'esperar, amb el vot contrari de l'oposició. No anem ací a
fer una anàlisi exhaustiva del seus comptes, no és la nostra
feina, el que anem a fer és repassar aquells aspectes
destacables o que tenen importància per a la ciutadania. I
això només ho podrem fer si separem clarament el que
s'arrossega d'exercicis anteriors del que és estrictament
d'aquest pressupost.

Així, haurem de gratar-nos la butxaca, abans, per a pagar
la sentència del cas Odemira, on a l'equip de govern a
anterior del PP se li va oblidar enviar advocat, i que ens
costarà als ciutadans, enguany, 321.00 euros. A més, els
368.000 euros que reclama l'empresa de la recollida
d'escombraries per la revisió de preus que s'havia de fer i
que a algú, també, se li va oblidar fer. També, els 96.000
euros a Pavasal d'interessos, per l'endarreriment en el
pagament dels treballs del Secor 7. I per últim, 200.000
euros, sense consignació pressupostària. No res, abans de
començar ja sortim amb un dèficit estructural de quasi 1
milió d'euros.

Aleshores, què queda d'inversions reals? Doncs, si fem
cas del que ha dit el regidor d'hisenda, xicotetes, en molts
llocs, amb un total d 53: al Pavelló Poliesportiu, camions de
la neteja, parcs infantils, Edifici de l'Escola de la Mar, la ràdio

municipal, el MUCBE, i un "xicotet" rosari d'eixes xicotetes
inversions que, en total, ni de bon tros, s'aproparan al vora
miló d'euros que hem de pagar per la inoperància o
negligència política del govern anterior.  Només una cosa
curiosa, que sorprén una mica, és el cadafal adaptat per
valor de 8.000 euros. Compte, sorprén perquè tal volta el
que s'hauria de fer és que deixen d'haver camions i tractors,
particulars, i només hi hagués una graderia pública que
agafés tota la façana, que fos adaptada, per a tota la
ciutadania sense distinció. Almenys, així seria per a tots i no
discriminatòria per a ningú.

I com s'ha de finançar tot açò, òbviament amb els
impostos que, en el cas del cadastre els hi tocarà una
pujada important perquè, segons sembla, no s'ha fet des de
fa temps i, segons el regidor de la pela, s'ha d'equiparar amb
el que marca la llei. Potser tinga raó el regidor o potser no,
tot i que pot resultar una excusa peregrina que l'oposició
hauria de saber aprofitar atés que, a millor, hi ha d'altres
mecanismes per augmentar la recaptació sense incrementar
aquesta base impositiva. Uns mecanismes que, si l'equip de
govern actual no els veu, els hi hauria de marcar aquesta
oposició, que sembla massa despistada criticant aspectes
tècnics, o si hi ha massa despesa en algunes partides,
sense considerar que, en elles, també hi ha els sous dels
funcionaris, els quals, al cap i a la fi, també cobren. I és que,
no s'ha d'oblidar que aquesta és la despesa més gran del
consistori.

Veure'm el treball que és fa a partir d'ara.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Dissabte 9-01-2016 a la piscina de 25 m Benimàmet, va
tindre lloc el campionat autonòmic de llarga distància. El
club Natació Benicarló va estar representat per 2
nedadors.

Una gran Ester Segura, molt motivada, sobre una distància
de 3000 metres, va obtindre una fantàstica medalla de bronze
en la categoria júnior, amb un temps de 37.40.43 M. Aquesta
marca, a més, a més, és nou rècord del club natació Benicarló
en la  prova.

Ester, amb les seues grans actuacions en proves llargues,
està marcant una època a la història del fons femení del club
natació Benicarló.

L’aleví David García, per la seua part, debutava a la llarga
distància en una prova de 2000 metres i aconseguia una
meritòria setena posició amb un temps de 25.33.27 M.

CONTROLS MÀSTER A TURÍS I A VILA-REAL

José Joaquín Dieste, sempre actiu, va participar en 2
proves al control provincial Màster de València que es va
disputar a Turís dissabte 9-01-2016.

Dieste va nadar els 400 lliures i els 100 lliures i va tindre
una bona actuació. 

Per altra part, el CNB va presentar un equip de 10
nedadors al segon control Màster de la província de Castelló
que es va disputar a Vila-real el diumenge 10-01-2016.

Els participants benicarlandos foren: Alex López, Marcos
Fuente, Javier Roca, Jordi Curto, Eva García, Damián Vidal,

Joaquín Dieste, Miguel Piñana, Leyre García y Jose Luís
Beltrán.

A destacar la victòria de Miguel Piñana als 50 esquena on,
amb un temps de 28.76 M, ens demostrà que encara està per
a donar guerra com a absolut, a poc que s’ho propose.

En conjunt, el grup de veterans benicarlandos competiren
amb gran il·lusió i esforçant-se en la millora de les seues
marques personals, donant bon exemple a les noves
generacions de nadadors del club.

MEDALLA DE BRONZE D’ESTER SEGURA A BENIMÀMET 

text i foto CNB
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“La cavalcada de Reis”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa: per a l'ajuntament per haver renovat la decoració exterior de l'oficina de turisme fent-la
més atractiva visualment. Una aposta necessària per emfatitzar aquelles festes culturals i
gastronòmiques que són motor econòmic de la nostra població. Ara només fa falta que el que han fet
visualment s'ho creguen de debò i no tanquen l'oficina en les dates de més afluència de visitants (o
siga, eixes dates). Cas contrari no servirà de res. Ho veure'm aviat... i sabrem si la carxofa ha valgut
la pena. O haurem d'anar amanint la panissola.

Panissola: per a l'oposició de l'ajuntament d'este poble. Quin espectacles més patètic el que van
donar en el Ple de pressupostos passats. El PP volia que es retiraren perquè deien no s'ajustava a la
normativa i Ciudadanos criticava la despesa elevada d'algunes partides com la del departament de
valencià. En el primer cas una lliçó tècnica, magistral, de l'interventor municipal, va fer la cara roja al
portaveu popular, en el segon, el regidor d'hisenda li va recordar al portaveu "ciutadà", que en eixes
partides hi estaven inclosos el sous dels funcionaris (què, suposadament, han de cobrar per la seua
feina, no?). En fi, es pot estar en contra del pressupost amb arguments polítics o de prioritat inversora
però no donant la sensació de no haver-se'ls mirat.

CARXOFA i PANISSOLA

Malgrat tot allò que esperàvem, al final els líders de la
categoria es van emportar els tres punts que hi havia en
joc. Òbviament els aficionats locals teníem l'esperança de
vore com els nostres guanyaven als de l'Alt Palància que
vindrien a jugar-nos de tu a tu i el partit seria vibrant i
intens. Què va ser allò que ens vam trobar? Una
inqüestionable obvietat. Com no podia ser d'una altra
manera, aquest equip de mercenaris del futbol van vindre
a fer el seu partit. Una defensa molt bona, ben col·locada
i contundent, un mig camp solvent i una davantera de
molta qualitat. Amb aquest material, és molt difícil que
algú els sorprenga. L'escagarransit resultat que va
reflectir el marcador al final dels noranta minuts ho diu tot
i és un excel·lent resum d'allò que va passar al camp:
mínim esforç, màxim rendiment. Aquest grup de
professionals del futbol van demostrar que amb qualitat
no cal córrer. Ells venien a emportar-se els tres punts i
prou. No en volien més. Res de golejades, ni de posar
massa la cama, ni de grans galopades per la banda, ni de
grans jugades, ni de combinacions galàctiques. No res de
tot això. La seua veterania els permetia tindre el partit
controlat i mantindre la porteria a zero fins que arribara la
seua jugada. I va arribar a la segona part amb un duríssim
xut de fora de l'àrea que, amb la inestimable ajuda del fort
vent, va fer un estrany que va descol·locar el nostre porter
i va fer cap al fons de la xarxa.

Au, missió complerta. Ja tenien allò que volien. Ara només
era qüestió d'aguantar el resultat i esperar que passaren els
minuts i tres punts cap a casa. Els nostres ho van intentar, van
córrer, van lluitar, però sempre es trobaven amb l'ordenada
defensa de l'equip blanc que desbaratava totes les nostres
jugades. Alguna ocasió vam tindre, però no va poder ser. Una
vegada més, la veterania i l'ofici dels mercenaris del futbol va
obtenir la seua recompensa. Però nosaltres amb la cara ben

alta pensat que si els de la seu del bisbat sogorbí hagueren
vingut amb un equip format per jugadors del seu poble i
voltants els haguérem fet un tratge i se n'haurien emportat un
bon grapat. Però el futbol és així i sempre hi ha algun primo
disposat a gratar-se la butxaca per tal d'aconseguir pujar
l'equip del seu poble a la tercera divisió fins que es canse
d'amollar pasta o tinga un altre caprici, que serà quan aquest
equip començarà el camí invers cap al lloc del quan no
haguera tingut que sortir mai. Jo pronostico que els veurem
baixar de la mateixa manera que ara els veiem pujar i també
dic que de més grosses se n'han vist. Al final el temps i les
circumstàncies ens posen a cadascú al nostre lloc, encara que
d'anomalies sempre n'hi haurà.

Ara a mirar cap al futur i a mantenir-nos a la part alta de la
classificació. De moment som sisens a un punt de tercer i a
quatre del segon. Hi ha molts d'equips a poca distància de
punts. De moment nosaltres tornem a jugar a casa, lo primer
partit de la segona volta contra l'Alqueries. Al partit d'anada els
vam guanyar per zero a dos. Actualment ocupen la catorzena
posició i tenen dotze punts menys que nosaltres. Diguem que
el resultat normal seria una victòria del CDB, però ja se sap
que al futbol no hi ha enemic petit.

Pel que fa a la situació familiar, he de dir que el Nadal
poques coses ha canviat. Si jo ja pensava que la cosa no
podia anar pitjor, no ha estat així. Ara la mama li ha dit al papa
que li done la meitat dels diners del banc perquè ha sentit a la
tele que la meitat són d'ella. Ens ha dit que s'ha acabat, que
ella vol viure la seua vida, que vol ser lliure i que ja fa massa
anys que es troba reprimida a casa. Total que ha anat a una
clínica de cirurgia estètica i que es vol fer no sé quantes
operacions. Llavors el papa li ha dit que ell es comprarà un
cotxe esportiu. Jo em trobo enmig d'aquestes disputes veient,
amb pànic, com els papàs pretenen dilapidar la meua herència
amb bajanades i disputes conjugals que només porten a un fi:
que m'hauré de posar a buscar feina perquè ja veig que d'ells
no podré viure.  

LA LLEI DEL MÍNIM ESFORÇ

text i foto VICENT T. PERIS

Ara a mirar cap al futur i a mantenir-nos a la part alta de la classificació.
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EL TEMA ESPORTS

Benicarló va aprovar dilluns passat el seu pressupost
municipal per al 2016, que ascendeix a més de 21
milions d'euros. A ells cal sumar els més de tres milions
d'euros que s'invertiran en l'Organisme Autònom de
Centres Socials especialitzats. 

L'edil d'Hisenda, Carlos Flos, va assenyalar que els
comptes han suposat un augment de la xifra total en un 8%
respecte a la de l'any passat. Flos va reconèixer la tardança
a aprovar els comptes, que va justificar al·legant que “són
els primers que fem aquest equip de govern i els primers de
l'interventor municipal”, el que ha obligat a rectificar-los en
més d'una ocasió. Entre altres novetats, s'han realitzat
“canvis en l'estructura i el repartiment de partides”. Així,
apareix una partida nova en el pressupost de despeses, que
s'ha denominat “fons de contingència i altres imprevistos.
Bàsicament va destinat a cobrir despeses que s'han quedat
pendents del pressupost anterior”. Entre uns altres, els més
de dos-cents mil euros que no tenien consignació
pressupostària, o els 368.000 euros reclamats per l'empresa
encarregada de la recollida d'escombraries i neteja en el
municipi. El consistori va rebre el requeriment de l'empresa,
que va al·legar que la revisió de preus a la qual estàvem
obligats no s'havia realitzat. “Hem demanat tres informes:
dos interns dels nostres tècnics que asseguren que
l'empresa té raó en la seua reclamació. I altre de l'equip
d'advocats que tenim contractat, que també dóna la raó a
l'empresa”, va explicar l'edil. En aquesta partida també
apareixen els 96.000 euros que el consistori ha de pagar a
Pavasal pels interessos en el retard del pagament dels
treballs d'urbanització del sector 7.

XICOTETES INVERSIONS
En el capítol de les inversions, el consistori ha apostat per

diverses “inversions menudes en molts llocs”, arribant, en
millores, a les 53 inversions. Un dels més beneficiats és el
pavelló poliesportiu, on s'invertirà “en la renovació del tatami,
les cistelles, la instal·lació d'un rocòdrom o el sanejament de
les columnes de la façana”. En total, 15.200 euros d'inversió
en aquest equipament esportiu. No és, no obstant això, la
partida més elevada, que se l'emporta els terrenys de la
Sentencia Odemira amb 321.000 euros. Li segueixen de
prop els vehicles del servei de neteja i recollida de RSU, que
suposaran una inversió de 229.416 euros.

La renovació dels parcs infantils és altra de les prioritats
de l'equip de govern, que també aposta per l'engegada del
Pla d'Accessibilitat. Així, s'invertirà a fer més transitable la
Plaça de la Constitució, o en la compra d'un cadafal adaptat
per a la setmana de festes Patronals. Aquest últim suposarà
una inversió de 8.000 euros. Flos va explicar que “tots els
anys es munten taulons de qualsevol manera, pel que hem
apostat per fer cadafal adaptat”. Els sis mil euros que
s'inverteixen en la compra a terminis de l'edifici de la Escola
de la Mar situada en el port, apareixen ara en el capítol

d'inversions. “el secretari considera que ha d'anar ací perquè
a la llarga, serà nostre”, va explicar l'edil.

INVERSIONS CULTURALS
Els comptes municipals també es fixen en la renovació

d'instruments musicals o la millora de l'edifici de la banda de
música. A més, s'ha previst la compra de material
bibliogràfic, prestatgeries o la millora de les instal·lacions de
l'Arxiu Municipal. “Els nostres documents no estan en el
millor estat de conservació, per la qual cosa millorarem
aquest aspecte”, va dir l'edil. El MUCBE també mereix
l'atenció dels comptes municipals, amb la compra de focus i
deshumidificadors D'altra banda, es reserva una partida per
a la compra o expropiació de terrenys, en vistes a
l'adquisició dels terrenys on ha aparegut el poblat ibèric del
Mas de Fabra. L'adaptació d'una platja per a gossos, també
té una consignació pressupostària en els actuals comptes.
L'edil d'Hisenda va explicar que “s'estan remenant diverses
possibilitats. Una d'elles és fer-lo en Aiguaoliva, ja que
Vinaròs també la té en aquella zona”. Respecte a les obres
públiques, apareixen consignades partides destinades a la
pavimentació de la Plaça de Blasco Ibáñez, el reasfaltat de
la Fossa del Pastor o l'habilitació del local del Tossal dels
Figueres, entre unes altres. Una altra de les inversions es
destinarà a condicionar l'aparcament subterrani de la plaça
de la UA19 o de les Monges. Ràdio Benicarló també serà
objecte de millores, tant en les seues instal·lacions com en
l'equip.

AUGMENTEN ELS INGRESSOS
D'altra banda, Flos va avançar que en l'apartat

d'ingressos, “hi haurà un increment per la revisió del
cadastre. Benicarló està molt per sota dels índexs marcats
per la llei, pel que, poc a poc, es procedirà a l'augment
progressiu d'aquest impost”. S’evitarà així un increment en
una sola fase que gravaria excessivament les butxaques

BENICARLÓ INCREMENTA EL SEU PRESSUPOST MUNICIPAL

textREDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló ha reconegut els últims
èxits esportius de 16 esportistes benicarlandos. Dos
atletes, 12 gimnastes i dos ballarins han estat els
protagonistes d'un acte que ha servit per mostrar l'elevat
nivell que ha assolit l'esport a Benicarló.

El saló de plens de l'Ajuntament s'ha tornat a omplir avui
d'esportistes que han aconseguit importants èxits esportius en
les darreres setmanes. Fins a 16 esportistes, molts d'ells ja
habituals en aquest tipus de reconeixements, han rebut la
felicitació de l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i del
regidor d'Esports, Carlos Flos, que han agraït una vegada més
l'esforç i la dedicació dels esportistes, dels entrenadors, dels
clubs i també de les famílies.

Les gimnastes de l'equip infantil del Club Mabel (Maria Añó,
Noa Ros, Helena Andrei, Leire Rovira, Alba Ciurans y Patricia
Saura) han encetat els reconeixements, per haver quedat
campiones de la Copa d'Espanya i subcampiones d'Espanya
en el campionat d'Espanya de conjunts a nivell absolut. Les
seues companyes de l'equip júnior (Sara González , Marta
Soliva, Anna Feliu, Elisa Prades, Ruth Pastor y Dominique
Prado) també han estat reconegudes per haver quedat
campiones d'Espanya en el campionat d'Espanya de conjunts
a nivell absolut celebrat a Valladolid el passat mes de
desembre. La seua entrenadora, Manola Belda, ha reconegut

l'esforç que suposa estar en l'elit de la gimnàstica rítmica i ha
anunciat que continuaran treballant per aconseguir nous èxits
per a Benicarló.

L'atletisme ha estat representat pel triatleta Daniel Esbrí,
del Club Triatló Basiliscus, que ha rebut un reconeixement per
haver quedat subcampió d'Espanya de triatló en categoria
sub23 a Eivissa el passat mes d'octubre. I per la també
triatleta Marta Lluch, campiona d'Espanya en el seu grup
d'edat (30-35 anys) en el mateix Campionat d'Espanya de
Triatló de llarga distància d'Eivissa.

L'últim reconeixement ha estat per als ballarins Nassim El
Habbas i Nayara Palazón, que practiquen ball esportiu de
competició en la modalitat wheelchair. Els dos germans van
quedar en cinquena posició en el Campionat del Món 2015
celebrat a Roma on van competir davant de 162 parelles de 25
països diferents.

Pluja de reconeixements esportius a l'Ajuntament

text i foto AJUNTAMENT DE BENICARL 

Resultats obtinguts pels equips del Club Bàsquet Benicarló el
cap de setmana passat:

Sènior autonòmic 74, San José 81
Sènior B 61, Vall d'Uixó 49
Júnior masculí 78, Vall d'Uixó 40
Júnior femení 66, Nou Basket B 48
Cadet masculí 53, Horta Godella 74
Cadet femení 44, Vinaròs 49
Vinaròs 30, Benicarló 66
Infantil masculí verd 98, Amics Castelló C 21

Almassora 68, Infantil masculí blau 65

El sènior autonòmic no aconsegueix eixir de la zona perillosa de la
taula, mentre el nostre junior masculí segueix sense conèixer la
derrota. El club espera es culmine la temporada amb l'ascens a la
categoria que, com a mínim, els correspon. Per la seua banda, el
cadet masculí ha replegat la primera derrota davant un potent Horta
Godella. Els equips femenins donen bones notícies, amb les victòries
de les junior i les infantils, i la derrota de les cadets, davant d'un
Vinaròs, al que en tot moment van posar contra les cordes.

Bàsquet: El sènior autonòmic torna a perdre a casa, 
mentre que el junior segueix sense conèixer la derrota
text i fotos VICENT FERRER
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particulars. També està previst l'augment del ICIO, que ja en
l'exercici anterior va recaptar 50.000 euros més dels
pressupostats. Respecte al deute, Flos va destacar que per
culpa de la sentència pendent de pagament de l'avinguda
Corts Valencianes, la partida se situa en 10,6 milions
d'euros. Cal recordar que Benicarló va aconseguir fraccionar
el pagament de la sentència urbanística que el va
condemnar a pagar 1,5 milions d'euros a l'empresa Odemira
per una expropiació per a la construcció de la segona fase
de l'avinguda de Corts Valencianes. Així, els representants
de Odemira van acceptar el pagament en cinc anys. Durant
el primer trimestre de 2013 es van abonar 298.253, que eren
els interessos de la sentència. Els pagaments es
prorratejaran a raó d'anualitats de 321.000 euros fins al
2018. D'aquesta manera, Benicarló satisfarà el deute al qual
el va condemnar el TSJCV en sentència ferma.

COMPROMÍS ESQUERRA PARLA DE
RESPONSABILITAT POLÍTICA

Compromís Esquerra Republicana de Benicarló va
detallar que els pressupostos municipals aprovats dilluns
passat “fan una aposta clara per la participació ciutadana”.
Marta Escudero, portaveu de la formació i sòcia de l'equip de
govern amb el PSPV, va explicar que “es destinen un 600%
més que l'any passat”, quan va haver una xicoteta partida
per a la creació del Portal de Transparència. Les intencions
són impulsar aquest sector “i preparar el terreny per a uns
pressupostos participatius en el 2017”. A més, les intencions
de l'equip de govern són renovar la web municipal, un
instrument molt utilitzat per la ciutadania. “L'ajuntament ha
de ser modern i àgil. Per primera vegada es contempla
inversió per a la implantació de l'administració electrònica”,
va subratllar. Escudero també va remarcar l'augment en la
partida destinada a l'ajuda social, que s'incrementa un 15%
respecte a l'últim exercici econòmic.

Pel que fa a la situació de l'Organisme Autònom de
Centres socials, que a Benicarló gestiona més de tres
milions d'euros de pressupost, Escudero va reconèixer que
“necessita una revisió a fons”. La portaveu va explicar que
“en el tema de personal, per exemple, no hi ha els mateixos
convenis que amb els treballadors de l'ajuntament, el que és
un greuge comparatiu”. El tema d'Intervenció o les
contractacions “tampoc és com en el consistori”, duplicant
esforços que, al seu entendre, haurien d'anar encaminats en
la mateixa línia. “Cal començar a utilitzar recursos de
l'ajuntament”, va dir. L'edil es va mostrar esperançada pel
futur de l'organisme i el treball que des d'ell es realitza ja que
va remarcar que la Generalitat valenciana “ja s'ha posat al
dia del deute. Tot apunta que enguany s'augmentaran les
ajudes, per la qual cosa nosaltres tindrem més recursos”.

VOT EN CONTRA DE L’OPOSICIÓ
Els pressupostos van ser aprovats amb els vots en contra

del PP i Ciudadanos. Així el Partit Popular assegurava que
“no és el moment” de pujar l'IBI als benicarlandos. A més, el
regidor Pedro García demanava la retirada dels
pressupostos atés que, al seu entendre, “hi ha un error”. Al

seu entendre, la partida destinada a la compra dels vehicles
de neteja i recollida de RSU, que ascendeix a 229.416
“apareix finançada com un préstec, quan no hauria de ser
així perquè s'hauria de fer amb recursos propis”. García
centrava el seu debat a l'entorn d'aquest punt. Tant, que
l'Interventor es va veure obligat a intervenir per a explicar
que la llei permet realitzar aquest tràmit i que, per tant, no
havia lloc a la retirada dels pressupostos. 

Benjamín Martí, portaveu de Ciudadanos, va lamentar
“l'escassa inversió per a l'ocupació del pressupost de 2016”.
Martí considera que “els pressupostos no tenen en compte
la situació de necessitat de la major part dels benicarlandos
i els trasllada a ells, amb un important increment d'impostos,
la responsabilitat del sanejament dels comptes de
l'ajuntament”. A més, va lamentar  “la falta d'estratègia per a
preparar el futur de Benicarló”. Ciudadanos Benicarló troba a
faltar “polítiques de foment de l'activitat empresarial,
inversions en comerç, Indústria, agricultura i pesca, i
l'obertura d'una finestreta única per a facilitar la ràpida posa
en marxa de noves activitats. Ajudar a la creació de llocs de
treball hauria de ser la màxima prioritat per al consistori i no
altres partides supèrflues en les quals a més de comptar
amb una dotació excessiva no estan prou coordinades”, va
assenyalar Martí. 

Així mateix, l'edil ha subratllat que “C’s no pot votar a
favor d'uns comptes en les quals s'ha incrementat la pressió
impositiva a través de l'IBI i l'impost de vehicles de tracció
mecànica, amb el que cada veí pagarà un 10 per cent més
que en 2015”. De la mateixa manera, considera que la
ciutadania “mereix i espera que les administracions
públiques siguen un exemple per a la nostra societat i
engeguen processos d'optimització i racionalització de la
despesa i una minuciosa selecció de les inversions que es
van a realitzar, igual que ho fan totes les famílies i empreses
de la nostra localitat” Per al portaveu, per tant, “es tracta
d'uns pressupostos que per a res contemplen les necessitats
reals de Benicarló ni dels seus habitants, i no obeeixen a cap
estratègia de futur, conformant-se tan sols a pal·liar les
necessitats més apressants d'uns ciutadans a costa d'uns
altres, sense cap plantejament de futur”.

ve de la pàgina anterior

La nova ocupació que s’està creant es
caracteritza per la temporalitat, la consolidació del
treball a temps parcial i la devaluació salarial. El
nostre col·laborador Raül Burriel analitza les xifres
d’ocupació.

Mariano Rajoy afirma estar satisfet amb els resultats de
l’economia espanyola en l’any 2015. Exposa el creixement del
PIB, l’augment de l’ocupació i la disminució de l’atur com a
indicadors irrefutables del final de la crisi i la recuperació
econòmica. És innegable l’evolució positiva d’aquestes
dades, però un cop més estem davant d’un us esbiaixat i
partidista dels indicadors econòmics i laborals. Aquests són
constructes artificials que cal interpretar de manera acurada,
quan no han estat directament construïts conscientment per
tal de donar suport a una determinada visió de l’economia i les
relacions laborals. Per exemple, en el cas del PIB, cada cop
hi ha més consens en considerar que és un mal indicador del
benestar d’una societat. Un altre exemple és la manera que el
govern del PP ha estat usant les dades d’atur registrat o
d’afiliació a la seguretat social per a justificar la recuperació de
l’ocupació, quan tenen una funció i una interpretació distinta.

Anem a considerar alguns trets del mercat laboral d’aquest
passat 2015, tenint en compte que encara no disposem de
totes les dades necessàries. Podrem fer una anàlisi més
acurada quan a final de més comptem amb les dades de
l’EPA del quart trimestre de 2015.

Des de pràcticament el començament de la crisi s’ha
manifestat una important caiguda de la població valenciana en
general i de la població activa en particular (aquelles persones
en edat de treballar que realment estan disponibles per fer-
ho). Aquests darrers anys la crisi ha desincentivat tant als
valencians com als estrangers la recerca de treball en el
nostre territori. Durant aquest any 2015 hem constatat que ha
continuat la caiguda de població, encara que la de població
activa s’ha estabilitzat. A igual creació d’ocupació, la caiguda
de la població activa comporta una disminució de l’atur. Una
part important de la disminució de l’atur els darrers trimestres
ha estat degut a la caiguda de la població i de la població
activa, no tant a la creació de nous llocs de treball.

Per una altra banda, trobem que la nova ocupació que
s’està creant es caracteritza per la temporalitat (pràcticament
el 92% dels nous contractes en 2015 eren temporals, front a
un 8% d’indefinits), la consolidació del treball a temps parcial
(al voltant del 20%, un fenomen quasi desconegut en el
mercat de treball valencià i que s’ha duplicat des de 2007) i la
devaluació salarial (entre el 7% i el 25%, segons les fonts). Un
panorama marcat per la precarietat en el més profund sentit
de la paraula. En aquesta línia, alguns experts vaticinen un
2016 amb més ocupació, però també amb més precarietat.
Per col·lectius, i sense dades molt concretes encara per al cas

valencià, com sempre els joves i les dones solen mostrar
indicadors laborals pitjors que els de la mitjana.

Recentment el premi Nobel Joseph E. Stiglitz recordava en
un article que la desigualtat mata, i mostrava com s’ha reduït
l’esperança de vida dels estatunidencs amb menors
ingressos. Si pensem que en el cas de l’Estat espanyol el
creixement del PIB no s’ha traslladat ni a l’augment de les
pensions, ni al del SMI, ni tan sol al dels salaris pactats per la
patronal i els sindicats sistèmics, no és estrany que ens
preocupe el futur immediat. El 20% de les persones més
riques tenen avui uns ingressos un 25% superiors al que
tenien abans de la crisi, en 2007; mentre que el 20% de les
més pobres estan igual. Les rendes de les famílies han perdut
poder adquisitiu respecte a les elits extractives i aquestes
diferències d’ingressos entre classes socials són el generador
de desigualtats en totes les facetes socials i econòmiques de
les famílies. Aquesta crisi econòmica ha tingut una clars
guanyadors i una clars perdedors.

Finalment volia fer una crida als actuals governants
valencians. Necessitem unes millors estadístiques
econòmiques i laborals a nivell de País Valencià. Les
estadístiques que s’ofereixen tant en l’Institut Valencià
d’Estadística com en el SERVEF són clarament millorables.
No és possible fer una bona intervenció si no es compta amb
les dades per a fer un bon diagnòstic.

Raül Burriel és Psicòleg del Treball i les Organitzacions i
Tècnic d’Ocupació.

L’ocupació al País Valencià, entre la recuperació i la precarització
text RAÜL BURRIEL foto PEDRO

INTERSINDICAL VALENCIANA
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El projecte està a càrrec del professor César
Luna del cicle formatiu de grau superior
d'Energies Renovables del Centre Integrat Públic
d'FP Benicarló, que ha dissenyat i està en procés
de fabricació d'un nou cotxe que competirà en la
Shell Eco-marathon Europe 2016, que tindrà lloc a
Londres el mes de juny. La Shell Eco-marathon és
una prova en la qual estudiants d'FP Superior i
Universitats de tot el món, competeixen per
aconseguir el menor consum possible amb
prototips completament artesanals.

El vehicle, de disseny més pràctic que compertirà
en la categoria Urban Concept i de nom e-Seven,
anirà alimentat per bateria elèctrica, amb carrosseria
de plàstic i xassis d'alumini.Encara que el centre ja
havia participat en altres competicions amb el vehicle
Solar-GT, un prototip alimentat també amb bateria
elèctrica, aquesta serà la primera edició de la SheIl
que ho farà en la categoria d'Urban Concept i amb un
vehicle fabricat íntegrament a Benicarló.

La presentació tindrà lloc en la Primavera
Educativa que se celebrarà el mes de maig a
València.

Nou projecte d'innovació educativa al CIPFP Benicarló

text CIPFP Benicarló

d’humanitat. Em sembla que has volgut fugir de
maniqueismes entre bons i dolents. És cert?

He intentat evitar els estereotips. El metge no pogué
triar bàndol, com tantes altres persones durant la guerra.
Per altra banda, també els maquis maten i torturen. Allò
fou una carnisseria generalitzada: tots contra tots.

“Un silenci dens es va abatre sobre aquells dies...”
diu Goriet al final de la novel·la. Pretens amb la
novel·la recuperar la memòria històrica d’aquells
fets? Sembla que va ser difícil que els qui van viure
aquells temps en volgueren parlar.

El fet de ser veí m’ha obert algunes portes. Saben qui
sóc, i alguns masovers s’han animat a parlar. També he
participat en les activitats del Grup per la Memòria
Històrica de Castelló. Tot plegat, el que apareix a la
novel·la és real, encara que les biografies estan creuades
per a evitar situacions incòmodes. Fins i tot el capità
Mata, és un personatge autèntic, que va aplicar les ordres
de Franco amb gran efectivitat. Gràcies a la seua
tenacitat i crueltat, es va acabar amb els guerrillers i ell
fou ascendit a coronel. Matar eixia a compte, aleshores.

ve de la p gina anterior

Diuen que a Mozart no li feia ningú cas. A la seua època, la
música era com una mena de fil musical, però en directe. Poc
a poc, l’educació musical ha anat evolucionant i ha fet que els
concerts (o qualsevol tipus d’espectacle) es facen perquè
estem asseguts i gaudint del bon fer dels artistes. I en silenci.
A la nostra época, el silenci als espectacles és interpretat com
una mostra de bona educació. Fa un parell d’anys, si no
recordo malament, una companyia teatral va parar una
representació a l’auditori municipal, durant el cicle de teatre de
Nadal. L’actor va assegurar que no podia concentrar-se en la
representació si no hi havia silenci a la sala i va demanar a qui
no estiguera interessat en  l’espectacle, que abandonara la
sala. Va tornar al principi de l’obra i no es va sentir ni una
mosca. Quantes vegades, des d’aquell moment, he desitjat
que algú fera el mateix. Des del meu estimat director de la
Coral Polifònica Benicarlanda, David Rubiera, al no menys
estimat director de la banda de música, Pablo Anglés. Pel mig,
organitzadors de concerts com ara el Conservatori de Música
Mestre Feliu i companyies de renom que s’han pujat a
l’escenari de l’Auditori Municipal.

Silenci, senyors, silenci. I respecte. Tant al que està actuant
(des de l’escenari s’escolta tot) com al que teniu al costat. És
lamentable que hom faça un buit a la seua agenda, deixant
moltes vegades temps lliure de costat, per anar a gaudir d’un

concert. Per exemple, les audicions del conservatori. Ple de
gom a gom. Però no de públic ansiós d’escoltar el gran treball
que allí s’està fent amb els alumnes. No. De veïns, familiars i
amics que només venen a escoltar al xiquet i que els importe
ben poc el que fan la resta o el que vol escoltar el qui tenen al
costat. I xerra que xerra fins que li toca el torn. Va passar
també al concert de Santa Cecilia de la Coral i també al de la
banda. Fins i tot xiquets corrents pel passadís central. Quina
llàstima. Quina pena de temps malbaratat en hores d’assaig.
Tot llançat a perdre pels que van a escalfar la cadira a
l’auditori. O els que van a berenar, que també els hi ha.
Senyors. De veres. Ja ho veuran per la tele. I deixen als qui
ens agrada anar als concerts i al teatre gaudir amb el bon fer
de les entitats d’este municipi. I deixen que tots treballem per
elevar el nivell cultural d’este poble. Que possibilitats hi ha
moltes, vist els espectacles que ens estan oferint. I vostes,
fasen el favor que quedar-se a casa amb la seua mala
educació. De veres que surtirem guanyant tots. Vostes perquè
no tindran que aguantar (literal, sentit a un concert) eixos
rotllos patateros. I nosaltres, perquè podrem gaudir lliurement
del bon fer dels nostres artistes. Gracies i si volen, ens veiem
als bars. A l’auditori no els vull vore mai més. 

SILENCI, SENYORS, SILENCI

text NAT LIA SANZ

Benicarló obrirà l'aparcament subterrani de l'Avinguda
Méndez Núñez, popularment conegut com el de les
monges, abans que finalitze el mes de gener. 

Així ho ha anunciat l'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles,
qui va desvetllar que “ja s'han solucionat tots els problemes”
derivats en la seua major part perquè les obres de construcció
van finalitzar fa més de tres anys i des d'aqueixa data, la
infraestructura ha romàs tancada al públic. El consistori s'ha
vist obligat a desemborsar 10.000 euros per a resoldre les
deficiències detectades. Entre unes altres, s'han hagut de
revisar o reposar els extintors, el mecanisme de l'ascensor i el
grup electrogen. A més, s'ha procedit a una neteja a fons i
repintat del sòl, a més de la fossa de l'ascensor que estava
inundada. D'altra banda, s'ha hagut de reparar el sistema
d'obertura de les portes, per al qual ja ha avançat Miralles,
s'han consignat 75.000 euros per a la substitució de les
mateixes i del sistema d'obertura. La intenció del consistori és
que, de moment, l'aparcament siga gratuït durant un temps
que es considerarà de proves. Paral·lelament, s'estudiarà el
millor sistema de gestió per a les instal·lacions. Així, es
remena la possibilitat que siga el propi consistori qui
assumisca aquest treball, o atorgar-lo a la mateixa
concessionària que ja gestiona l'aparcament subterrani de la
plaça de la Constitució.

BENICARLÓ OBRIRÀ AQUEST MES L'APARCAMENT DE LES MONGES 

text NAT LIA SANZ
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La comissió de Creixement Econòmic de la
Diputació de Castelló ha  aprovat un conveni de
col·laboració amb la Federació Provincial de
Confraries de Pescadors per a la promoció i
desenvolupament del sector pesquer a Castelló.

L'objectiu d'aquest acord és tant potenciar el sector
com promoure el consum de peix local. “Es tracta d'una
partida de 6.000 euros per a ajudar a un sector estratègic
de la província de Castelló, encara que no és l'única cosa
que el Govern Provincial fa per a dinamitzar la pesca
castellonenca. És tan important ajudar directament al
sector com promocionar la qualitat de les seues captures
entre els consumidors, especialment els castellonencs”,
ha explicat Pablo Roig, diputat responsable de l'àrea de
Desenvolupament Rural. Cal tenir en compte que la
Diputació de Castelló desenvolupa diverses iniciatives, que
inclouen l'ajuda a la comercialització dels productes pesquers
autòctons a través de la marca Castelló Ruta de Sabor.
Gràcies a ella li obri les portes de grans superfícies. La
Diputació de Castelló també ha impulsat durant enguany la
posada en valor del producte pesquer de la província a través
de subvencions als ajuntaments que tinguen en els seus
municipis port pesquer, confraria i llotja, perquè realitzen
accions en col·laboració amb les confraries de pescadors. 

El principal objectiu de la línia d'ajudes als ajuntaments és
la promoció i posada en valor de la imatge del sector pesquer
artesanal a la societat i, al mateix temps, fomentar el consum
del peix fresc peix en la costa castellonenca. També donar a
conèixer i posar en valor les diferents espècies autòctones,
contribuint a sensibilitzar a la població dels seus valors
nutricionals. Són exemples d'activitats subvencionables en el
marc d'aquestes ajudes activitats com degustacions, rutes o
jornades gastronòmiques, sempre que es vincule a altres

productes representatius de la província. També campanyes
de promoció del consum de peix fresc i del sector artesanal
pesquer provincial. Visites a les llotges per a presenciar el
desembarcament i la subhasta de peix, especialment a xiquets
i joves. O, per exemple, demostracions o jornades culinàries
de divulgació de les espècies menys comercials. La formació
al sector també s'ha contemplat en aquestes ajudes, sent
subvencionables activitats com la prevenció de riscos laborals,
formació per a la innovació, foment del relleu generacional,
noves tècniques, certificats professionals, confecció de xarxes
o manipulador d'aliments. Una aposta pels productes de
Castelló Ruta de Sabor La promoció de l'activitat dels sectors
tradicionals de la província de Castelló forma part del treball de
la Diputació per posar en valor els productes agroalimentaris
autòctons de la província amb la marca ‘Castelló Ruta de
Sabor’. Una marca de la qual ja formen part més de 60
productors d'una dotzena de sectors de la província i que ha
arribat a grans cadenes comercials.

AJUDES PROVINCIALS A LA PESCA

text i fotos NAT LIA SANZ

Martí Domínguez és doctor en Biologia i professor
de periodisme a la Universitat de València. Col·labora
regularment en El País, La Vanguardia i El Temps.
Dirigeix la revista científica Mètode, per aquesta tasca
va rebre el Premi Nacional de Periodisme. És autor de
les novel·les Les confidències del comte de Buffon
(Premi Andrómina, Crexells i de la Crítica de la
Universitat de València), El secret de Goethe (Premi
Prudenci Bertrana i de la Crítica de la Universitat de
València), El retorn de Voltaire (Premi Josep Pla) i El
fracassat. És autor de l’assaig El somni de Lucreci
(Premi Carles Rahola). 

La seua darrera novel·la La sega (Ed. Proa),
editada fa unes setmanes ens transporta a les
muntanyes del Maestrat interior, on en la segona
meitat dels anys 40 i principis dels 50 del segle passat
es va desenvolupar una autèntica guerra entre els
maquis i la Guàrdia Civil, al mig de la qual es van
trobar els habitants dels masos de la zona que en van
patir les conseqüències. Sobre el contingut de la
novel.la hem mantingut la següent entrevista.

Aquesta novel·la és d’una temàtica totalment
diferent a les anteriors que havies escrit. Com naix la
idea d’escriure-la?

Tinc un mas al Penyagolosa. Quan el vaig comprar, em
vaig trobar un màuser amagat. Vaig començar a
preguntar, i varen començar a aparèixer temibles històries
de repressió, de maquis i guàrdies civils. Allò va ser el
germen d’aquesta novel·la tan dura, però que enllaça
amb les anteriors des del punt de vista de la lluita de la
raó contra el fanatisme. 

Per què vas decidir que la veu narrativa fóra un
xiquet?

Els masovers quan m’explicaven el que havien viscut,
sempre em deien: jo era un xiquet de set o vuit anys quan
va passar açò o açò altre... Per això, després de donar-li
moltes voltes, vaig triar aquesta veu, que em sembla
honesta.

Em resulta molt interessant la figura del mestre
don Arcadi, intentant transmetre la cultura enmig de
la barbàrie del moment. Per què introdueixes aquest
personatge en la novel·la?

Durant la Segona República, hi hagueren moltes
escoles rurals. I molts mestres que varen fer una gran
tasca. Don Arcadi pertany a aquesta escola de Giner de
los Ríos: és un homenatge a aquells mestres, que en

molts casos s’hi deixaren la pell.

S’observa en la novel·la un clar intent de reproduir
la parla de la zona. L’aparició del mestre don Carles,
pretén ser un homenatge a Carles Salvador?

Sí. És una mescla de Salvador i Coromines. Crec que
Carles Salvador també engendra aquesta figura de
mestre, d’il·lustrat que creu que el conreu de la cultura pot
canviar el món. He intentat reproduir el llenguatge del
Maestrat, però sense caure massa en un patois local.
Almenys, les paraules són les del lloc. 

Quina ha estat la repercussió posterior de tota
aquella repressió en el Maestrat?

Entre altres coses, l’abandonament dels masos. Es va
passar molta por, i moltes injustícies, durant quasi deu
anys. Els masovers varen fugir a la Plana, o a Barcelona,
tan aviat com pogueren.

La teua vessant de naturalista apareix al llibre; els
animalets, els fòssils, les plantes...per a mi aquesta
part del llibre és molt bonica, quan Goriet i els dos
mestres comencen a classificar-los, sembla que
comença un moment d’esperança, però ràpidament
xocarà amb la brutalitat que ve a continuació.

Sí, està buscat aquest contrast. Goriet ho té tot per
davant: malgrat la mort injusta del pare, pot estudiar, i
podria arribar a ser un bon mestre, o potser fins i tot
alguna cosa més... Però la realitat no perdona, ni la
barbàrie.

Alguns personatges, com ara el metge per
exemple, tot i que podrien estar enquadrats en el
bàndol dels vencedors presenten un alt grau

ENTREVISTA A MARTÍ DOMÍNGUEZ
text JOSEP MANUEL SAN ABD N

La Guàrdia Civil ha detingut a un home i una dona,
veïns de Benicarló, com suposats autors d'un delicte
d'estafa. 

L'actuació es va iniciar arran d'una denúncia presentada en
la caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló, en la qual un
taxista indicava que havia estat víctima d'una estafa. El mateix
havia estat requerit telefònicament per una dona, que li va
indicar que havia de desplaçar-se des de Benicarló a
Saragossa, amb motiu de la defunció de la seua àvia. El
taxista va accedir a realitzar el servei, però una vegada
arribats A Saragossa, la jove va fugir del lloc amb ajuda d'un
baró que l'estava esperant, sense abonar l'import del viatge.
Per aquest motiu, els agents van iniciar una investigació, que
va donar com resultat la identificació, localització i detenció

d'un home i una dona, de 23 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com presumptes autors d'un delicte d'estafa. Les
diligències instruïdes juntament amb els detinguts van ser
remeses al Jutjat d'Instrucció nº 2 de Vinaròs. L'actuació ha
estat realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló.

TAXISTA ESTAFAT

text NAT LIA SANZ
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LOCAL

Veig que també han sucumbit a la moda
aquesta de l'anàlisi detallada de la cavalcada
dels Reis (reixos o reixons segons altres
versions pretesament benicarlandes). Ací, per
sort, no van vindre vestits d'astròlegs ni
tampoc hi van participar les magues de
València. Com a lector d'aquesta seua
publicació he de concloure que la primera
desfilada sota la responsabilitat del nou equip
de govern ha estat, es veu, millor i millor
organitzada que les d'anys anteriors. Més
original, més àgil, més nostrada, més alegre
fins i tot. Sempre hi ha qui hi troba coses
millorables. Diuen que no tots els xiquets van
tindre caramels (gominoles per al cas), però és
que hi ha qui va no per endolcir el moment,
sinó per treure el budell de mal any. Tampoc,
com en les darreres ocasions, va participar la
banda de música, que dóna sobretot
solemnitat a la festa. Una llàstima. Eso, Xaro,
no te lo perdonaré jamás. Jamás. 

Els tafaners insisteixen en els clàssics. El
poble està ple de porcales incívics. Ple potser
siga exagerat, però n'hi ha uns quants, sí. La
imatge de contenidors buits i bosses
d'escombraries pel terra forma part del
paisatge urbà benicarlando amb una assiduïtat esfereïdora. I
també les bosses plenes de material reciclable embotides en
una paperera. I les bosses a la soca d'un arbre. Ja es pot
esforçar el pobre Periquet, que treballa com ningú a la colla
d'agranadors, que no hi ha res a pelar. Quan jo era menut no
calia tanta gent per tindre el poble net. Sí, Benicarló era més
menut i no hi havia contenidors però no teníem tanta merda
(perdó per l'exabrupte) pels carrers. I això que igual Borso
com Ximo el Mut no tenien fama de córrer massa; de fer-ho
bé sí, però de córrer molt, no. 

També torna el grup de batxillers a burxar en l'herbassar i
el desastre general que hi ha a la Mar Xica. Ja em fa ois
parlar-ne. Només apuntar que podria passar que algun dia
algú prenguera mal justet al costat del toll perquè ha caigut (fa
mesos) lo bordillo i no l'ha arreglat ningú. I passarà un xiquet,
o un vell o un encantat parlant amb el uasap i es trencarà un
cama o un colze o el cap, o tot, la cama, el colze i el cap. I
després tot seran presses i corrillos. En menys d'un mes serà
la festa de la carxofa i les jornades gastronòmiques. I vindrà
gent de fora i no podrà passejar per la vora de la mar. Ni de la
mar de la costa nord, ni del passeig del Gurugú, ni la del port
ni cap. A vore si des de l'ajuntament o des d'on siga es
comença a moure tot perquè qualsevol dia vindrà l'estiu i ens

agarraran una altra vegada amb els pixats al ventre. 

També li ha tocat el rebre a la directora de l'Ángel Esteban.
Estic convençut que la prioritat d'aquesta senyora són les
criatures a les quals atén. A partir d'ací, com diuen en castellà,
«cada maestrillo tiene su librillo» i si ella i el seu equip directiu
van pensar que el que convenia era fer el trasllat des dels
barracons a les noves instal·lacions en un sol dia, ben fet que
van fer. Només faltaria. No es pot treballar a gust de tothom ni
de totdon i el càrrec que té li suposa prendre decisions, que
poden agradar o no, però que s'han de prendre. Enhorabona
a Mar Orero i als membres de la seua junta per la paciència
que han tingut durant tots aquests anys i per no haver-ho
enviat tot a pastar fang després de tantes i tantes promeses
incomplertes. Per cert, amb aquesta escola queda ben cobert
tot el tema d'infraestructures per a primària a Benicarló. És
més, gosaria dir que segurament a hores d'ara deu sobrar
alguna línia. Què passarà?, es traslladaran els alumnes del
Catalán al nou centre o bé tancaran alguna aula a la
Consolació? Em jugo un pèsol que si algú ha de sortir
escaldat de tot açò no seran precisament les mongetes. Al
temps. 

I no res més. Ja tenim ací les falles. Visca les falles. 

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

text EL LECTOR

El pressupost de la Mancomunitat de la Taula del Sénia
(MdTS) per a enguany serà de 293.516,16, més del doble
que el del 2015 que era de 117.000 euros. 

Un pressupost que ha de ser ratificat en l'assemblea que la
mancomunitat que se celebrarà en l'Ajuntament de Morella el
pròxim 15 de gener. La gerent de la MdTS, Tere Adell, va
explicar que aquest increment es deu als tres nous projectes
que s'impulsaran enguany, com són el taller d'ocupació
subvencionada pel SERVEF, un projecte d'ocupació finançada
pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el conveni de
col·laboració amb la Fundació Banc Santander. Així mateix,
Adell anunciava que en aquesta mateixa assemblea es triarà
al nou president de la mancomunitat, que reemplaçarà en el
càrrec a la primera edil de Càlig, Ernestina Borrás. A més, el
mateix dia es commemorarà el desè aniversari d'aquesta
mancomunitat que està integrada per 27 municipis, (15 són
del nord de Castelló, 9 del sud de Tarragona i 3 de Terol).

El pressupost de la Mancomunitat de la Taula del Sénia 

text NAT LIA SANZ
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10, 9, 8, 7... Desconnexió!

Espereu, espereu, què us ha
semblat les primeres respostes de
l'Estat al «desafio soberanista» un
cop investit el nou president?
Nosaltres esperàvem veure Mariano
Rajoy en compareixença per
congratular-se i felicitar una
comunitat autònoma que havia
arribat a consolidar un govern
després de mesos de negociacions,
és una cosa que, diuen, dóna
estabilitat; també, innocents!, ens
pensàvem que teníem un rei a
l'alçada que podia rebre en
audiència ciutadans que discrepen
personalment del sistema
monàrquic però que, en definitiva,
han estat elegits pels votants i són
representants d'institucions
democràtiques de l'Estat, com ara
un parlament autonòmic; i encara
ens crèiem que la lletra del BOE era

asèptica i insensible a les reaccions
primàries dels humans contrariats ...
però no. La resposta de l'Estat no

sembla anar més enllà de l'«ahora
no t'ajunto y además no te dejo la
goma». 

ve de la p gina anterior

Joan Benesiu, Gegants de gel
Barcelona, Edicions del Periscopi
Premi Llibreter 2015 

La narrativa valenciana es troba en un moment molt
dolç, per la diversitat i la qualitat dels seus autors. A les
generacions més consagrades de Joan F. Mira o Ferran
Torrent, s’han afegit novel·listes que van adquirint gruix i
importància, com Martí Domínguez o Vicent Usó. En els
darrers anys han aparegut noves veus, com Xavier Aliaga
o Manuel Baixauli, que a més han sumat una bona
recepció de públic i crítica; és l’anomenat "efecte
Baixauli", en la línia del qual cal afegir ara Joan Benesiu.

Gegants de gel és una novel·la que aplega diverses
narracions breus al voltant d’un fil argumental comú. Cinc
persones provinents de diverses parts del món passen els
darrers dies de l’any a la ciutat argentina d’Ushuaia,
l’extrem austral del món, i es troben en el bar Katowice,
regentat per una propietària d’origen polonés. En aquest
ambient expliquen les respectives històries de com han
arribat en aquest lloc tan peculiar en uns dies tan
significatius.

Així, ens trobem amb diverses narracions que totes
inclouen, d’una manera o una altra, la vivència de la
frontera vital, del límit existencial. La crisi familiar i laboral
del francés Guillaume Housseras té un caràcter força
íntim; l’anglés Peter Borum explica la història del seu fill
adolescent que xatejava amb desconeguts, amb
conseqüències imprevisibles; el mexicà Nemesio Coro
trasllada una narració en l’àmbit convuls del narcotràfic; la
polonesa Dominika recorda el periple del seu pare durant
la Segona Guerra Mundial. Tots els personatges, en certa
forma, han estat abocats per la seua experiència a tastar
la frontera a Ushuaia.

Entremesclades amb les històries principals, o en els
interludis, el narrador aprofita per introduir trames
secundàries basades en fets reals: la matança de 1968 a
la Plaça de les Tres Cultures a Mèxic; la guerra de les
Malvines; la història de l’anarquista Simón Radowitzky; la
presència de Witold Gombrowicz a Buenos Aires.
Benesiu barreja així la ficció amb la realitat, augmentant
la complexitat de la novel·la, que presenta un joc
d’intertextualitat molt interessant. Això és reforçat per
l’abundància de referències culturals i cinematogràfiques
explícites (potser massa explícites). Aquesta complexitat
textual podria haver abocat la novel·la a la confusió i a la
dificultat lectora, però no és així. Benesiu aconsegueix fer
un relat coherent, exigent i alhora amé, amb els
ingredients molt ben equilibrats.

L’excusa del marc comú per aplegar narracions no és
original, ni de bon tros (des del Decameró fins tants
altres), però en aquest cas, a través de la figura del
narrador, aquest marc pren una mica més d’entitat, i
passa a primer pla. I és aquest context allò que ajuda a
atorgar coherència i lligam a les diverses històries. La
ciutat d’Ushuaia i els seus voltants, descrits amb una gran
capacitat per a la creació d’ambients, assoleixen un sentit
simbòlic sobre la frontera existencial. El cosmopolitisme,
motivat per la procedència diversa dels personatges,
propicia una reflexió sobre la influència dels orígens en
cadascú de nosaltres. Tot, a més, a través d’un estil que
en molts moments assoleix un grau considerable de
lirisme.

Estem d’enhorabona, doncs. Joan Benesiu
(pseudònim de Josep Martínez Sanchis) se’ns apareix
com una de les veus narratives més personals,
complexes i hàbils que han aparegut en la literatura
catalana en general. I es mostra capaç d’assolir quelcom
tan difícil com unir exigència i profunditat amb amenitat.

Gegants de gel: la frontera vital
text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

CONTACTA AMB 

“LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  

mail: veubenicarlo@gmail.com
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Presències en un lloc fantasmal

Certament quan un mariner hi
cala les peces no pot posar la mà al
foc que no tindrà alguna sorpresa. I
el mateix ocorre amb la xarxa on
estem tots enxarxats, que de
vegades et trobes amb coses d'allò
més curioses. I si no, ací us
n'ensenyem una que fa referència al
nostre "ajuntafem" i que podeu
trobar a Facebook. I és que un
tafaner que estava mig avorrit a
Nadal, navegant (això sí, a rem»)
entre fartera i fartera per la xarxa
d'Internet, es va trobar per atzar un
perfil, com hem dit abans, bastant
curiós i, en certa manera,
incomprensible. S'ha batejat
"Ajuntafem de Benicarló" i no sabem
amb quina finalitat oculta, no ho
sabem, tot i la pudor que el nom
destil·la. I és que, a més, la cosa té
tan poca lliga com el fet que
l'esmentat lloc web no mostra cap
activitat pública des d'aquell dia de
novembre de 2015... en què a algú
se li va encendre la bombeta i va
llançar aquest repte al ciberespai.
Repte, per dir-li d'alguna manera, si
el que pretenia era insinuar que ací
la merda (fem) és cosa habitual a
l'Ajuntament o que a la Casa gran,
d'això, n'entenen molt. Ara bé, si la
cosa ja és sorprenent, també
sorprèn la llista dels 18 amics que té
el perfil: Rosana Marzà, Josep
Barberà, Marta Escudero, Gregorio
Segarra, Juan Gomis... Algú ens ho
pot explicar? Veieu en aquestes
presències un cas per a Iker

Jiménez? 

Més fantasmes

Va, que ja que hem començat
parlant per la xarxa i de
l'Il·lustríssim, doncs continuarem pel
mateix camí. I així, també hem
descobert que a ca la Baronessa
sembla que van una mica despistats
pel que fa a les activitats del Nadal.
Mireu la sorpresa que ens vam
endur quan a l'intentar consultar les
activitats nadalenques que es
promocionen des de l'Ajuntament,
ens vam trobar... que encara teníem
Benicarlandia! Sí, el que llegiu,
aquell parc de Nadal, que va sorgir
ara fa un grapat d'anys, quan era
regidor de cultura, el benicarlando
més benicarlando d'entre els
benicaralandos, Paco Flos. Que no
us ho creieu? Podeu mirar la imatge
que fiquem que ho corrobora. I si
així i tot encara sou escèptics i us
penseu que és un muntatge nostre
com tots els altres, ací teniu l'enllaç,
ben claret, per si voleu mirar-lo

vosaltres directament:
www.ajuntamentdebenicarlo.org/
fes/pfes-nadal.php3?g_idioma=c .
Això sí, al clicar la paraula
Benicarlandia, que fa d'enllaç, ens
duu a la pàgina corresponent que
diu ben claret que "Actividades
Culturales, Nadal Jove i
Benicarlandia, Página disponible
solo en valenciano. Disculpen las
molestias". Perfecte, per una
vegada, tot i que siga una activitat,
presumptament desapareguda,
almenys només ho és en valencià.
El que no sabem si en la època del
regidor Flos açò de l'internet
funcionava. Ho haurem d'esbrinar. I
una altra cosa: a mi no m'han
demanat mai disculpes «por estar
disponible solo en castellano» res
de res. Quin metge ho mira això? 

En peregrinació a la nova escola 

Què vos pensàveu, que amb allò
de la setmana passada, del trasllat
de l'escola de l'Àngel Esteban,
estava tot dit? Que què!, com diu el

text LA COLLA DE TAFANERS

clàssic. Doncs, res de res. Per
l'amor de Déu, què poc coneixeu el
personal. Com que ningú ho
contarà, ací estem nosaltres, que no
hem alçat el cul del terra, per seguir
minut a minut el misteriós (ara ho
entendreu) cas del trasllat de l'Angel
Esteban. Es veu que com no en
tenien prou per al trasllat inicial,
resulta ser que demanaren dos dies
de "butla" per acabar la mudança.
Fins ací tot pot semblar normal. Així,
una vegada acabat, i tot
suposadament clar, els alumnes no
havien de reincorporar-se a l'escola
fins el dia 11 de gener, dilluns.
Almenys, així pareix ser que ho van
entendre... tots els que no eren de
l'escola (així ho deia a la informació
que s'havia repartit). El dia d'actes,
tot preparat, hi eren els municipals,
la premsa i els curiosos, a tres
quarts de nou formats davant la
porta de la nova escola per
immortalitzar... el moment. Quin
moment? Allí que no hi havia ni una
rata (literal). Els agents de l'ordre
cridant a la centraleta per donar part
de l'abducció dels xiquets i muntant
el dispositiu de recerca del personal
desaparegut. Quin desgavell! I
sabeu on estaven? Doncs la
senyora directora els havia citat a
tots a l'antiga escola, per a, des
d'allí, en processó solemne (amén),
anar tots junts fins al nou centre
escolar. Com els castellonencs
quan van baixar del castell vell a la
Plana guiats per Ximén Pérez
d’Arenós o com els jueus travessant
les aigües del Mar Roig... Tot molt
bonic. Però avui dia cal notificar a
l'Ajuntament aquesta mena de
cerimònies i, per descomptat, a la
policia, que a punt d'hora estaven
formats per regular el trànsit a
l'escola nova. Què? Ja sabeu qui
mana en aquesta escola? Bé, la
qüestió és que els xiquets ja estan
allà i ara comença la faena... dels
tècnics i operaris de la Brigada
municipal d'obres que han de
subsanar les moltes deficiències
(vulgo apanyar pífies o solucionar
nyaps) que té el nou centre escolar.

Després d'haver-los posat a caldo
de gatet!

Sensibilitats ferides

Ja s'ha embolicat el palangre
lingüístic amb El Chiringuito de
Pepe, que incomprensiblement
tornen a emetre per la tele. No tenim
massa clar el que ha passat però
sembla ser que en algun moment va
sortir el nom del poble més proper al
nostre per la banda de llevant i...
mecatxins ja!, aquestos castellans,
va i utilitzen el topònim en castellà. I
clar, allí que se n'han assabentat i
s'han posat a les tres pedretes
omplint la xarxa amb el nom oficial
en català. A vore, què volien, que
n'aprengueren el primer dia... fent la
sèrie a "la ciudad en el mar"? Si no
saben dir Sabadell, que és més gran
i hi fan assemblees que posen i
lleven presidents, com volen que
pronuncien òs?

Problemes de fonètica

Ara que, amb el nomenament del
130è president de la Generalitat
catalana se'ls ha girat faena! Ja
corren per la xarxa  multitud de
memes que fan al·lusió a la
proverbial aplicació dels castellans
a pronunciar correctament noms en
les altres llengües d'Espanya.
Potser ja ha passat a la història
l'Àrtur amb què ens han castigat
durant anys i panys, com si fóra més
difícil pronunciar Artur que Rajoy,
igualment aguda, però ara hauran
d'heure-se-les amb el Molt
Honorable President Carles
Puigdemont i Casamajó. Jas, cóc!
Els tirarem una maneta, va. Ací va la
transcripció del nom a l'alfabet
fonètic internacional: [kaɾɫəs
pudʒdəˈmon i kəzəmə'ʒo]. De res... 

ve de la p gina anterior
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entendreu) cas del trasllat de l'Angel
Esteban. Es veu que com no en
tenien prou per al trasllat inicial,
resulta ser que demanaren dos dies
de "butla" per acabar la mudança.
Fins ací tot pot semblar normal. Així,
una vegada acabat, i tot
suposadament clar, els alumnes no
havien de reincorporar-se a l'escola
fins el dia 11 de gener, dilluns.
Almenys, així pareix ser que ho van
entendre... tots els que no eren de
l'escola (així ho deia a la informació
que s'havia repartit). El dia d'actes,
tot preparat, hi eren els municipals,
la premsa i els curiosos, a tres
quarts de nou formats davant la
porta de la nova escola per
immortalitzar... el moment. Quin
moment? Allí que no hi havia ni una
rata (literal). Els agents de l'ordre
cridant a la centraleta per donar part
de l'abducció dels xiquets i muntant
el dispositiu de recerca del personal
desaparegut. Quin desgavell! I
sabeu on estaven? Doncs la
senyora directora els havia citat a
tots a l'antiga escola, per a, des
d'allí, en processó solemne (amén),
anar tots junts fins al nou centre
escolar. Com els castellonencs
quan van baixar del castell vell a la
Plana guiats per Ximén Pérez
d’Arenós o com els jueus travessant
les aigües del Mar Roig... Tot molt
bonic. Però avui dia cal notificar a
l'Ajuntament aquesta mena de
cerimònies i, per descomptat, a la
policia, que a punt d'hora estaven
formats per regular el trànsit a
l'escola nova. Què? Ja sabeu qui
mana en aquesta escola? Bé, la
qüestió és que els xiquets ja estan
allà i ara comença la faena... dels
tècnics i operaris de la Brigada
municipal d'obres que han de
subsanar les moltes deficiències
(vulgo apanyar pífies o solucionar
nyaps) que té el nou centre escolar.

Després d'haver-los posat a caldo
de gatet!

Sensibilitats ferides

Ja s'ha embolicat el palangre
lingüístic amb El Chiringuito de
Pepe, que incomprensiblement
tornen a emetre per la tele. No tenim
massa clar el que ha passat però
sembla ser que en algun moment va
sortir el nom del poble més proper al
nostre per la banda de llevant i...
mecatxins ja!, aquestos castellans,
va i utilitzen el topònim en castellà. I
clar, allí que se n'han assabentat i
s'han posat a les tres pedretes
omplint la xarxa amb el nom oficial
en català. A vore, què volien, que
n'aprengueren el primer dia... fent la
sèrie a "la ciudad en el mar"? Si no
saben dir Sabadell, que és més gran
i hi fan assemblees que posen i
lleven presidents, com volen que
pronuncien òs?

Problemes de fonètica

Ara que, amb el nomenament del
130è president de la Generalitat
catalana se'ls ha girat faena! Ja
corren per la xarxa  multitud de
memes que fan al·lusió a la
proverbial aplicació dels castellans
a pronunciar correctament noms en
les altres llengües d'Espanya.
Potser ja ha passat a la història
l'Àrtur amb què ens han castigat
durant anys i panys, com si fóra més
difícil pronunciar Artur que Rajoy,
igualment aguda, però ara hauran
d'heure-se-les amb el Molt
Honorable President Carles
Puigdemont i Casamajó. Jas, cóc!
Els tirarem una maneta, va. Ací va la
transcripció del nom a l'alfabet
fonètic internacional: [kaɾɫəs
pudʒdəˈmon i kəzəmə'ʒo]. De res... 

ve de la p gina anterior
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10, 9, 8, 7... Desconnexió!

Espereu, espereu, què us ha
semblat les primeres respostes de
l'Estat al «desafio soberanista» un
cop investit el nou president?
Nosaltres esperàvem veure Mariano
Rajoy en compareixença per
congratular-se i felicitar una
comunitat autònoma que havia
arribat a consolidar un govern
després de mesos de negociacions,
és una cosa que, diuen, dóna
estabilitat; també, innocents!, ens
pensàvem que teníem un rei a
l'alçada que podia rebre en
audiència ciutadans que discrepen
personalment del sistema
monàrquic però que, en definitiva,
han estat elegits pels votants i són
representants d'institucions
democràtiques de l'Estat, com ara
un parlament autonòmic; i encara
ens crèiem que la lletra del BOE era

asèptica i insensible a les reaccions
primàries dels humans contrariats ...
però no. La resposta de l'Estat no

sembla anar més enllà de l'«ahora
no t'ajunto y además no te dejo la
goma». 

ve de la p gina anterior

Joan Benesiu, Gegants de gel
Barcelona, Edicions del Periscopi
Premi Llibreter 2015 

La narrativa valenciana es troba en un moment molt
dolç, per la diversitat i la qualitat dels seus autors. A les
generacions més consagrades de Joan F. Mira o Ferran
Torrent, s’han afegit novel·listes que van adquirint gruix i
importància, com Martí Domínguez o Vicent Usó. En els
darrers anys han aparegut noves veus, com Xavier Aliaga
o Manuel Baixauli, que a més han sumat una bona
recepció de públic i crítica; és l’anomenat "efecte
Baixauli", en la línia del qual cal afegir ara Joan Benesiu.

Gegants de gel és una novel·la que aplega diverses
narracions breus al voltant d’un fil argumental comú. Cinc
persones provinents de diverses parts del món passen els
darrers dies de l’any a la ciutat argentina d’Ushuaia,
l’extrem austral del món, i es troben en el bar Katowice,
regentat per una propietària d’origen polonés. En aquest
ambient expliquen les respectives històries de com han
arribat en aquest lloc tan peculiar en uns dies tan
significatius.

Així, ens trobem amb diverses narracions que totes
inclouen, d’una manera o una altra, la vivència de la
frontera vital, del límit existencial. La crisi familiar i laboral
del francés Guillaume Housseras té un caràcter força
íntim; l’anglés Peter Borum explica la història del seu fill
adolescent que xatejava amb desconeguts, amb
conseqüències imprevisibles; el mexicà Nemesio Coro
trasllada una narració en l’àmbit convuls del narcotràfic; la
polonesa Dominika recorda el periple del seu pare durant
la Segona Guerra Mundial. Tots els personatges, en certa
forma, han estat abocats per la seua experiència a tastar
la frontera a Ushuaia.

Entremesclades amb les històries principals, o en els
interludis, el narrador aprofita per introduir trames
secundàries basades en fets reals: la matança de 1968 a
la Plaça de les Tres Cultures a Mèxic; la guerra de les
Malvines; la història de l’anarquista Simón Radowitzky; la
presència de Witold Gombrowicz a Buenos Aires.
Benesiu barreja així la ficció amb la realitat, augmentant
la complexitat de la novel·la, que presenta un joc
d’intertextualitat molt interessant. Això és reforçat per
l’abundància de referències culturals i cinematogràfiques
explícites (potser massa explícites). Aquesta complexitat
textual podria haver abocat la novel·la a la confusió i a la
dificultat lectora, però no és així. Benesiu aconsegueix fer
un relat coherent, exigent i alhora amé, amb els
ingredients molt ben equilibrats.

L’excusa del marc comú per aplegar narracions no és
original, ni de bon tros (des del Decameró fins tants
altres), però en aquest cas, a través de la figura del
narrador, aquest marc pren una mica més d’entitat, i
passa a primer pla. I és aquest context allò que ajuda a
atorgar coherència i lligam a les diverses històries. La
ciutat d’Ushuaia i els seus voltants, descrits amb una gran
capacitat per a la creació d’ambients, assoleixen un sentit
simbòlic sobre la frontera existencial. El cosmopolitisme,
motivat per la procedència diversa dels personatges,
propicia una reflexió sobre la influència dels orígens en
cadascú de nosaltres. Tot, a més, a través d’un estil que
en molts moments assoleix un grau considerable de
lirisme.

Estem d’enhorabona, doncs. Joan Benesiu
(pseudònim de Josep Martínez Sanchis) se’ns apareix
com una de les veus narratives més personals,
complexes i hàbils que han aparegut en la literatura
catalana en general. I es mostra capaç d’assolir quelcom
tan difícil com unir exigència i profunditat amb amenitat.

Gegants de gel: la frontera vital
text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis

CONTACTA AMB 

“LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  

mail: veubenicarlo@gmail.com
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Veig que també han sucumbit a la moda
aquesta de l'anàlisi detallada de la cavalcada
dels Reis (reixos o reixons segons altres
versions pretesament benicarlandes). Ací, per
sort, no van vindre vestits d'astròlegs ni
tampoc hi van participar les magues de
València. Com a lector d'aquesta seua
publicació he de concloure que la primera
desfilada sota la responsabilitat del nou equip
de govern ha estat, es veu, millor i millor
organitzada que les d'anys anteriors. Més
original, més àgil, més nostrada, més alegre
fins i tot. Sempre hi ha qui hi troba coses
millorables. Diuen que no tots els xiquets van
tindre caramels (gominoles per al cas), però és
que hi ha qui va no per endolcir el moment,
sinó per treure el budell de mal any. Tampoc,
com en les darreres ocasions, va participar la
banda de música, que dóna sobretot
solemnitat a la festa. Una llàstima. Eso, Xaro,
no te lo perdonaré jamás. Jamás. 

Els tafaners insisteixen en els clàssics. El
poble està ple de porcales incívics. Ple potser
siga exagerat, però n'hi ha uns quants, sí. La
imatge de contenidors buits i bosses
d'escombraries pel terra forma part del
paisatge urbà benicarlando amb una assiduïtat esfereïdora. I
també les bosses plenes de material reciclable embotides en
una paperera. I les bosses a la soca d'un arbre. Ja es pot
esforçar el pobre Periquet, que treballa com ningú a la colla
d'agranadors, que no hi ha res a pelar. Quan jo era menut no
calia tanta gent per tindre el poble net. Sí, Benicarló era més
menut i no hi havia contenidors però no teníem tanta merda
(perdó per l'exabrupte) pels carrers. I això que igual Borso
com Ximo el Mut no tenien fama de córrer massa; de fer-ho
bé sí, però de córrer molt, no. 

També torna el grup de batxillers a burxar en l'herbassar i
el desastre general que hi ha a la Mar Xica. Ja em fa ois
parlar-ne. Només apuntar que podria passar que algun dia
algú prenguera mal justet al costat del toll perquè ha caigut (fa
mesos) lo bordillo i no l'ha arreglat ningú. I passarà un xiquet,
o un vell o un encantat parlant amb el uasap i es trencarà un
cama o un colze o el cap, o tot, la cama, el colze i el cap. I
després tot seran presses i corrillos. En menys d'un mes serà
la festa de la carxofa i les jornades gastronòmiques. I vindrà
gent de fora i no podrà passejar per la vora de la mar. Ni de la
mar de la costa nord, ni del passeig del Gurugú, ni la del port
ni cap. A vore si des de l'ajuntament o des d'on siga es
comença a moure tot perquè qualsevol dia vindrà l'estiu i ens

agarraran una altra vegada amb els pixats al ventre. 

També li ha tocat el rebre a la directora de l'Ángel Esteban.
Estic convençut que la prioritat d'aquesta senyora són les
criatures a les quals atén. A partir d'ací, com diuen en castellà,
«cada maestrillo tiene su librillo» i si ella i el seu equip directiu
van pensar que el que convenia era fer el trasllat des dels
barracons a les noves instal·lacions en un sol dia, ben fet que
van fer. Només faltaria. No es pot treballar a gust de tothom ni
de totdon i el càrrec que té li suposa prendre decisions, que
poden agradar o no, però que s'han de prendre. Enhorabona
a Mar Orero i als membres de la seua junta per la paciència
que han tingut durant tots aquests anys i per no haver-ho
enviat tot a pastar fang després de tantes i tantes promeses
incomplertes. Per cert, amb aquesta escola queda ben cobert
tot el tema d'infraestructures per a primària a Benicarló. És
més, gosaria dir que segurament a hores d'ara deu sobrar
alguna línia. Què passarà?, es traslladaran els alumnes del
Catalán al nou centre o bé tancaran alguna aula a la
Consolació? Em jugo un pèsol que si algú ha de sortir
escaldat de tot açò no seran precisament les mongetes. Al
temps. 

I no res més. Ja tenim ací les falles. Visca les falles. 

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

text EL LECTOR

El pressupost de la Mancomunitat de la Taula del Sénia
(MdTS) per a enguany serà de 293.516,16, més del doble
que el del 2015 que era de 117.000 euros. 

Un pressupost que ha de ser ratificat en l'assemblea que la
mancomunitat que se celebrarà en l'Ajuntament de Morella el
pròxim 15 de gener. La gerent de la MdTS, Tere Adell, va
explicar que aquest increment es deu als tres nous projectes
que s'impulsaran enguany, com són el taller d'ocupació
subvencionada pel SERVEF, un projecte d'ocupació finançada
pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i el conveni de
col·laboració amb la Fundació Banc Santander. Així mateix,
Adell anunciava que en aquesta mateixa assemblea es triarà
al nou president de la mancomunitat, que reemplaçarà en el
càrrec a la primera edil de Càlig, Ernestina Borrás. A més, el
mateix dia es commemorarà el desè aniversari d'aquesta
mancomunitat que està integrada per 27 municipis, (15 són
del nord de Castelló, 9 del sud de Tarragona i 3 de Terol).

El pressupost de la Mancomunitat de la Taula del Sénia 

text NAT LIA SANZ
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La comissió de Creixement Econòmic de la
Diputació de Castelló ha  aprovat un conveni de
col·laboració amb la Federació Provincial de
Confraries de Pescadors per a la promoció i
desenvolupament del sector pesquer a Castelló.

L'objectiu d'aquest acord és tant potenciar el sector
com promoure el consum de peix local. “Es tracta d'una
partida de 6.000 euros per a ajudar a un sector estratègic
de la província de Castelló, encara que no és l'única cosa
que el Govern Provincial fa per a dinamitzar la pesca
castellonenca. És tan important ajudar directament al
sector com promocionar la qualitat de les seues captures
entre els consumidors, especialment els castellonencs”,
ha explicat Pablo Roig, diputat responsable de l'àrea de
Desenvolupament Rural. Cal tenir en compte que la
Diputació de Castelló desenvolupa diverses iniciatives, que
inclouen l'ajuda a la comercialització dels productes pesquers
autòctons a través de la marca Castelló Ruta de Sabor.
Gràcies a ella li obri les portes de grans superfícies. La
Diputació de Castelló també ha impulsat durant enguany la
posada en valor del producte pesquer de la província a través
de subvencions als ajuntaments que tinguen en els seus
municipis port pesquer, confraria i llotja, perquè realitzen
accions en col·laboració amb les confraries de pescadors. 

El principal objectiu de la línia d'ajudes als ajuntaments és
la promoció i posada en valor de la imatge del sector pesquer
artesanal a la societat i, al mateix temps, fomentar el consum
del peix fresc peix en la costa castellonenca. També donar a
conèixer i posar en valor les diferents espècies autòctones,
contribuint a sensibilitzar a la població dels seus valors
nutricionals. Són exemples d'activitats subvencionables en el
marc d'aquestes ajudes activitats com degustacions, rutes o
jornades gastronòmiques, sempre que es vincule a altres

productes representatius de la província. També campanyes
de promoció del consum de peix fresc i del sector artesanal
pesquer provincial. Visites a les llotges per a presenciar el
desembarcament i la subhasta de peix, especialment a xiquets
i joves. O, per exemple, demostracions o jornades culinàries
de divulgació de les espècies menys comercials. La formació
al sector també s'ha contemplat en aquestes ajudes, sent
subvencionables activitats com la prevenció de riscos laborals,
formació per a la innovació, foment del relleu generacional,
noves tècniques, certificats professionals, confecció de xarxes
o manipulador d'aliments. Una aposta pels productes de
Castelló Ruta de Sabor La promoció de l'activitat dels sectors
tradicionals de la província de Castelló forma part del treball de
la Diputació per posar en valor els productes agroalimentaris
autòctons de la província amb la marca ‘Castelló Ruta de
Sabor’. Una marca de la qual ja formen part més de 60
productors d'una dotzena de sectors de la província i que ha
arribat a grans cadenes comercials.

AJUDES PROVINCIALS A LA PESCA

text i fotos NAT LIA SANZ

Martí Domínguez és doctor en Biologia i professor
de periodisme a la Universitat de València. Col·labora
regularment en El País, La Vanguardia i El Temps.
Dirigeix la revista científica Mètode, per aquesta tasca
va rebre el Premi Nacional de Periodisme. És autor de
les novel·les Les confidències del comte de Buffon
(Premi Andrómina, Crexells i de la Crítica de la
Universitat de València), El secret de Goethe (Premi
Prudenci Bertrana i de la Crítica de la Universitat de
València), El retorn de Voltaire (Premi Josep Pla) i El
fracassat. És autor de l’assaig El somni de Lucreci
(Premi Carles Rahola). 

La seua darrera novel·la La sega (Ed. Proa),
editada fa unes setmanes ens transporta a les
muntanyes del Maestrat interior, on en la segona
meitat dels anys 40 i principis dels 50 del segle passat
es va desenvolupar una autèntica guerra entre els
maquis i la Guàrdia Civil, al mig de la qual es van
trobar els habitants dels masos de la zona que en van
patir les conseqüències. Sobre el contingut de la
novel.la hem mantingut la següent entrevista.

Aquesta novel·la és d’una temàtica totalment
diferent a les anteriors que havies escrit. Com naix la
idea d’escriure-la?

Tinc un mas al Penyagolosa. Quan el vaig comprar, em
vaig trobar un màuser amagat. Vaig començar a
preguntar, i varen començar a aparèixer temibles històries
de repressió, de maquis i guàrdies civils. Allò va ser el
germen d’aquesta novel·la tan dura, però que enllaça
amb les anteriors des del punt de vista de la lluita de la
raó contra el fanatisme. 

Per què vas decidir que la veu narrativa fóra un
xiquet?

Els masovers quan m’explicaven el que havien viscut,
sempre em deien: jo era un xiquet de set o vuit anys quan
va passar açò o açò altre... Per això, després de donar-li
moltes voltes, vaig triar aquesta veu, que em sembla
honesta.

Em resulta molt interessant la figura del mestre
don Arcadi, intentant transmetre la cultura enmig de
la barbàrie del moment. Per què introdueixes aquest
personatge en la novel·la?

Durant la Segona República, hi hagueren moltes
escoles rurals. I molts mestres que varen fer una gran
tasca. Don Arcadi pertany a aquesta escola de Giner de
los Ríos: és un homenatge a aquells mestres, que en

molts casos s’hi deixaren la pell.

S’observa en la novel·la un clar intent de reproduir
la parla de la zona. L’aparició del mestre don Carles,
pretén ser un homenatge a Carles Salvador?

Sí. És una mescla de Salvador i Coromines. Crec que
Carles Salvador també engendra aquesta figura de
mestre, d’il·lustrat que creu que el conreu de la cultura pot
canviar el món. He intentat reproduir el llenguatge del
Maestrat, però sense caure massa en un patois local.
Almenys, les paraules són les del lloc. 

Quina ha estat la repercussió posterior de tota
aquella repressió en el Maestrat?

Entre altres coses, l’abandonament dels masos. Es va
passar molta por, i moltes injustícies, durant quasi deu
anys. Els masovers varen fugir a la Plana, o a Barcelona,
tan aviat com pogueren.

La teua vessant de naturalista apareix al llibre; els
animalets, els fòssils, les plantes...per a mi aquesta
part del llibre és molt bonica, quan Goriet i els dos
mestres comencen a classificar-los, sembla que
comença un moment d’esperança, però ràpidament
xocarà amb la brutalitat que ve a continuació.

Sí, està buscat aquest contrast. Goriet ho té tot per
davant: malgrat la mort injusta del pare, pot estudiar, i
podria arribar a ser un bon mestre, o potser fins i tot
alguna cosa més... Però la realitat no perdona, ni la
barbàrie.

Alguns personatges, com ara el metge per
exemple, tot i que podrien estar enquadrats en el
bàndol dels vencedors presenten un alt grau

ENTREVISTA A MARTÍ DOMÍNGUEZ
text JOSEP MANUEL SAN ABD N

La Guàrdia Civil ha detingut a un home i una dona,
veïns de Benicarló, com suposats autors d'un delicte
d'estafa. 

L'actuació es va iniciar arran d'una denúncia presentada en
la caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló, en la qual un
taxista indicava que havia estat víctima d'una estafa. El mateix
havia estat requerit telefònicament per una dona, que li va
indicar que havia de desplaçar-se des de Benicarló a
Saragossa, amb motiu de la defunció de la seua àvia. El
taxista va accedir a realitzar el servei, però una vegada
arribats A Saragossa, la jove va fugir del lloc amb ajuda d'un
baró que l'estava esperant, sense abonar l'import del viatge.
Per aquest motiu, els agents van iniciar una investigació, que
va donar com resultat la identificació, localització i detenció

d'un home i una dona, de 23 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com presumptes autors d'un delicte d'estafa. Les
diligències instruïdes juntament amb els detinguts van ser
remeses al Jutjat d'Instrucció nº 2 de Vinaròs. L'actuació ha
estat realitzada per efectius de la Guàrdia Civil de Benicarló.

TAXISTA ESTAFAT

text NAT LIA SANZ
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El projecte està a càrrec del professor César
Luna del cicle formatiu de grau superior
d'Energies Renovables del Centre Integrat Públic
d'FP Benicarló, que ha dissenyat i està en procés
de fabricació d'un nou cotxe que competirà en la
Shell Eco-marathon Europe 2016, que tindrà lloc a
Londres el mes de juny. La Shell Eco-marathon és
una prova en la qual estudiants d'FP Superior i
Universitats de tot el món, competeixen per
aconseguir el menor consum possible amb
prototips completament artesanals.

El vehicle, de disseny més pràctic que compertirà
en la categoria Urban Concept i de nom e-Seven,
anirà alimentat per bateria elèctrica, amb carrosseria
de plàstic i xassis d'alumini.Encara que el centre ja
havia participat en altres competicions amb el vehicle
Solar-GT, un prototip alimentat també amb bateria
elèctrica, aquesta serà la primera edició de la SheIl
que ho farà en la categoria d'Urban Concept i amb un
vehicle fabricat íntegrament a Benicarló.

La presentació tindrà lloc en la Primavera
Educativa que se celebrarà el mes de maig a
València.

Nou projecte d'innovació educativa al CIPFP Benicarló

text CIPFP Benicarló

d’humanitat. Em sembla que has volgut fugir de
maniqueismes entre bons i dolents. És cert?

He intentat evitar els estereotips. El metge no pogué
triar bàndol, com tantes altres persones durant la guerra.
Per altra banda, també els maquis maten i torturen. Allò
fou una carnisseria generalitzada: tots contra tots.

“Un silenci dens es va abatre sobre aquells dies...”
diu Goriet al final de la novel·la. Pretens amb la
novel·la recuperar la memòria històrica d’aquells
fets? Sembla que va ser difícil que els qui van viure
aquells temps en volgueren parlar.

El fet de ser veí m’ha obert algunes portes. Saben qui
sóc, i alguns masovers s’han animat a parlar. També he
participat en les activitats del Grup per la Memòria
Històrica de Castelló. Tot plegat, el que apareix a la
novel·la és real, encara que les biografies estan creuades
per a evitar situacions incòmodes. Fins i tot el capità
Mata, és un personatge autèntic, que va aplicar les ordres
de Franco amb gran efectivitat. Gràcies a la seua
tenacitat i crueltat, es va acabar amb els guerrillers i ell
fou ascendit a coronel. Matar eixia a compte, aleshores.

ve de la p gina anterior

Diuen que a Mozart no li feia ningú cas. A la seua època, la
música era com una mena de fil musical, però en directe. Poc
a poc, l’educació musical ha anat evolucionant i ha fet que els
concerts (o qualsevol tipus d’espectacle) es facen perquè
estem asseguts i gaudint del bon fer dels artistes. I en silenci.
A la nostra época, el silenci als espectacles és interpretat com
una mostra de bona educació. Fa un parell d’anys, si no
recordo malament, una companyia teatral va parar una
representació a l’auditori municipal, durant el cicle de teatre de
Nadal. L’actor va assegurar que no podia concentrar-se en la
representació si no hi havia silenci a la sala i va demanar a qui
no estiguera interessat en  l’espectacle, que abandonara la
sala. Va tornar al principi de l’obra i no es va sentir ni una
mosca. Quantes vegades, des d’aquell moment, he desitjat
que algú fera el mateix. Des del meu estimat director de la
Coral Polifònica Benicarlanda, David Rubiera, al no menys
estimat director de la banda de música, Pablo Anglés. Pel mig,
organitzadors de concerts com ara el Conservatori de Música
Mestre Feliu i companyies de renom que s’han pujat a
l’escenari de l’Auditori Municipal.

Silenci, senyors, silenci. I respecte. Tant al que està actuant
(des de l’escenari s’escolta tot) com al que teniu al costat. És
lamentable que hom faça un buit a la seua agenda, deixant
moltes vegades temps lliure de costat, per anar a gaudir d’un

concert. Per exemple, les audicions del conservatori. Ple de
gom a gom. Però no de públic ansiós d’escoltar el gran treball
que allí s’està fent amb els alumnes. No. De veïns, familiars i
amics que només venen a escoltar al xiquet i que els importe
ben poc el que fan la resta o el que vol escoltar el qui tenen al
costat. I xerra que xerra fins que li toca el torn. Va passar
també al concert de Santa Cecilia de la Coral i també al de la
banda. Fins i tot xiquets corrents pel passadís central. Quina
llàstima. Quina pena de temps malbaratat en hores d’assaig.
Tot llançat a perdre pels que van a escalfar la cadira a
l’auditori. O els que van a berenar, que també els hi ha.
Senyors. De veres. Ja ho veuran per la tele. I deixen als qui
ens agrada anar als concerts i al teatre gaudir amb el bon fer
de les entitats d’este municipi. I deixen que tots treballem per
elevar el nivell cultural d’este poble. Que possibilitats hi ha
moltes, vist els espectacles que ens estan oferint. I vostes,
fasen el favor que quedar-se a casa amb la seua mala
educació. De veres que surtirem guanyant tots. Vostes perquè
no tindran que aguantar (literal, sentit a un concert) eixos
rotllos patateros. I nosaltres, perquè podrem gaudir lliurement
del bon fer dels nostres artistes. Gracies i si volen, ens veiem
als bars. A l’auditori no els vull vore mai més. 

SILENCI, SENYORS, SILENCI

text NAT LIA SANZ

Benicarló obrirà l'aparcament subterrani de l'Avinguda
Méndez Núñez, popularment conegut com el de les
monges, abans que finalitze el mes de gener. 

Així ho ha anunciat l'alcaldessa del municipi, Xaro Miralles,
qui va desvetllar que “ja s'han solucionat tots els problemes”
derivats en la seua major part perquè les obres de construcció
van finalitzar fa més de tres anys i des d'aqueixa data, la
infraestructura ha romàs tancada al públic. El consistori s'ha
vist obligat a desemborsar 10.000 euros per a resoldre les
deficiències detectades. Entre unes altres, s'han hagut de
revisar o reposar els extintors, el mecanisme de l'ascensor i el
grup electrogen. A més, s'ha procedit a una neteja a fons i
repintat del sòl, a més de la fossa de l'ascensor que estava
inundada. D'altra banda, s'ha hagut de reparar el sistema
d'obertura de les portes, per al qual ja ha avançat Miralles,
s'han consignat 75.000 euros per a la substitució de les
mateixes i del sistema d'obertura. La intenció del consistori és
que, de moment, l'aparcament siga gratuït durant un temps
que es considerarà de proves. Paral·lelament, s'estudiarà el
millor sistema de gestió per a les instal·lacions. Així, es
remena la possibilitat que siga el propi consistori qui
assumisca aquest treball, o atorgar-lo a la mateixa
concessionària que ja gestiona l'aparcament subterrani de la
plaça de la Constitució.

BENICARLÓ OBRIRÀ AQUEST MES L'APARCAMENT DE LES MONGES 

text NAT LIA SANZ
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particulars. També està previst l'augment del ICIO, que ja en
l'exercici anterior va recaptar 50.000 euros més dels
pressupostats. Respecte al deute, Flos va destacar que per
culpa de la sentència pendent de pagament de l'avinguda
Corts Valencianes, la partida se situa en 10,6 milions
d'euros. Cal recordar que Benicarló va aconseguir fraccionar
el pagament de la sentència urbanística que el va
condemnar a pagar 1,5 milions d'euros a l'empresa Odemira
per una expropiació per a la construcció de la segona fase
de l'avinguda de Corts Valencianes. Així, els representants
de Odemira van acceptar el pagament en cinc anys. Durant
el primer trimestre de 2013 es van abonar 298.253, que eren
els interessos de la sentència. Els pagaments es
prorratejaran a raó d'anualitats de 321.000 euros fins al
2018. D'aquesta manera, Benicarló satisfarà el deute al qual
el va condemnar el TSJCV en sentència ferma.

COMPROMÍS ESQUERRA PARLA DE
RESPONSABILITAT POLÍTICA

Compromís Esquerra Republicana de Benicarló va
detallar que els pressupostos municipals aprovats dilluns
passat “fan una aposta clara per la participació ciutadana”.
Marta Escudero, portaveu de la formació i sòcia de l'equip de
govern amb el PSPV, va explicar que “es destinen un 600%
més que l'any passat”, quan va haver una xicoteta partida
per a la creació del Portal de Transparència. Les intencions
són impulsar aquest sector “i preparar el terreny per a uns
pressupostos participatius en el 2017”. A més, les intencions
de l'equip de govern són renovar la web municipal, un
instrument molt utilitzat per la ciutadania. “L'ajuntament ha
de ser modern i àgil. Per primera vegada es contempla
inversió per a la implantació de l'administració electrònica”,
va subratllar. Escudero també va remarcar l'augment en la
partida destinada a l'ajuda social, que s'incrementa un 15%
respecte a l'últim exercici econòmic.

Pel que fa a la situació de l'Organisme Autònom de
Centres socials, que a Benicarló gestiona més de tres
milions d'euros de pressupost, Escudero va reconèixer que
“necessita una revisió a fons”. La portaveu va explicar que
“en el tema de personal, per exemple, no hi ha els mateixos
convenis que amb els treballadors de l'ajuntament, el que és
un greuge comparatiu”. El tema d'Intervenció o les
contractacions “tampoc és com en el consistori”, duplicant
esforços que, al seu entendre, haurien d'anar encaminats en
la mateixa línia. “Cal començar a utilitzar recursos de
l'ajuntament”, va dir. L'edil es va mostrar esperançada pel
futur de l'organisme i el treball que des d'ell es realitza ja que
va remarcar que la Generalitat valenciana “ja s'ha posat al
dia del deute. Tot apunta que enguany s'augmentaran les
ajudes, per la qual cosa nosaltres tindrem més recursos”.

VOT EN CONTRA DE L’OPOSICIÓ
Els pressupostos van ser aprovats amb els vots en contra

del PP i Ciudadanos. Així el Partit Popular assegurava que
“no és el moment” de pujar l'IBI als benicarlandos. A més, el
regidor Pedro García demanava la retirada dels
pressupostos atés que, al seu entendre, “hi ha un error”. Al

seu entendre, la partida destinada a la compra dels vehicles
de neteja i recollida de RSU, que ascendeix a 229.416
“apareix finançada com un préstec, quan no hauria de ser
així perquè s'hauria de fer amb recursos propis”. García
centrava el seu debat a l'entorn d'aquest punt. Tant, que
l'Interventor es va veure obligat a intervenir per a explicar
que la llei permet realitzar aquest tràmit i que, per tant, no
havia lloc a la retirada dels pressupostos. 

Benjamín Martí, portaveu de Ciudadanos, va lamentar
“l'escassa inversió per a l'ocupació del pressupost de 2016”.
Martí considera que “els pressupostos no tenen en compte
la situació de necessitat de la major part dels benicarlandos
i els trasllada a ells, amb un important increment d'impostos,
la responsabilitat del sanejament dels comptes de
l'ajuntament”. A més, va lamentar  “la falta d'estratègia per a
preparar el futur de Benicarló”. Ciudadanos Benicarló troba a
faltar “polítiques de foment de l'activitat empresarial,
inversions en comerç, Indústria, agricultura i pesca, i
l'obertura d'una finestreta única per a facilitar la ràpida posa
en marxa de noves activitats. Ajudar a la creació de llocs de
treball hauria de ser la màxima prioritat per al consistori i no
altres partides supèrflues en les quals a més de comptar
amb una dotació excessiva no estan prou coordinades”, va
assenyalar Martí. 

Així mateix, l'edil ha subratllat que “C’s no pot votar a
favor d'uns comptes en les quals s'ha incrementat la pressió
impositiva a través de l'IBI i l'impost de vehicles de tracció
mecànica, amb el que cada veí pagarà un 10 per cent més
que en 2015”. De la mateixa manera, considera que la
ciutadania “mereix i espera que les administracions
públiques siguen un exemple per a la nostra societat i
engeguen processos d'optimització i racionalització de la
despesa i una minuciosa selecció de les inversions que es
van a realitzar, igual que ho fan totes les famílies i empreses
de la nostra localitat” Per al portaveu, per tant, “es tracta
d'uns pressupostos que per a res contemplen les necessitats
reals de Benicarló ni dels seus habitants, i no obeeixen a cap
estratègia de futur, conformant-se tan sols a pal·liar les
necessitats més apressants d'uns ciutadans a costa d'uns
altres, sense cap plantejament de futur”.

ve de la pàgina anterior

La nova ocupació que s’està creant es
caracteritza per la temporalitat, la consolidació del
treball a temps parcial i la devaluació salarial. El
nostre col·laborador Raül Burriel analitza les xifres
d’ocupació.

Mariano Rajoy afirma estar satisfet amb els resultats de
l’economia espanyola en l’any 2015. Exposa el creixement del
PIB, l’augment de l’ocupació i la disminució de l’atur com a
indicadors irrefutables del final de la crisi i la recuperació
econòmica. És innegable l’evolució positiva d’aquestes
dades, però un cop més estem davant d’un us esbiaixat i
partidista dels indicadors econòmics i laborals. Aquests són
constructes artificials que cal interpretar de manera acurada,
quan no han estat directament construïts conscientment per
tal de donar suport a una determinada visió de l’economia i les
relacions laborals. Per exemple, en el cas del PIB, cada cop
hi ha més consens en considerar que és un mal indicador del
benestar d’una societat. Un altre exemple és la manera que el
govern del PP ha estat usant les dades d’atur registrat o
d’afiliació a la seguretat social per a justificar la recuperació de
l’ocupació, quan tenen una funció i una interpretació distinta.

Anem a considerar alguns trets del mercat laboral d’aquest
passat 2015, tenint en compte que encara no disposem de
totes les dades necessàries. Podrem fer una anàlisi més
acurada quan a final de més comptem amb les dades de
l’EPA del quart trimestre de 2015.

Des de pràcticament el començament de la crisi s’ha
manifestat una important caiguda de la població valenciana en
general i de la població activa en particular (aquelles persones
en edat de treballar que realment estan disponibles per fer-
ho). Aquests darrers anys la crisi ha desincentivat tant als
valencians com als estrangers la recerca de treball en el
nostre territori. Durant aquest any 2015 hem constatat que ha
continuat la caiguda de població, encara que la de població
activa s’ha estabilitzat. A igual creació d’ocupació, la caiguda
de la població activa comporta una disminució de l’atur. Una
part important de la disminució de l’atur els darrers trimestres
ha estat degut a la caiguda de la població i de la població
activa, no tant a la creació de nous llocs de treball.

Per una altra banda, trobem que la nova ocupació que
s’està creant es caracteritza per la temporalitat (pràcticament
el 92% dels nous contractes en 2015 eren temporals, front a
un 8% d’indefinits), la consolidació del treball a temps parcial
(al voltant del 20%, un fenomen quasi desconegut en el
mercat de treball valencià i que s’ha duplicat des de 2007) i la
devaluació salarial (entre el 7% i el 25%, segons les fonts). Un
panorama marcat per la precarietat en el més profund sentit
de la paraula. En aquesta línia, alguns experts vaticinen un
2016 amb més ocupació, però també amb més precarietat.
Per col·lectius, i sense dades molt concretes encara per al cas

valencià, com sempre els joves i les dones solen mostrar
indicadors laborals pitjors que els de la mitjana.

Recentment el premi Nobel Joseph E. Stiglitz recordava en
un article que la desigualtat mata, i mostrava com s’ha reduït
l’esperança de vida dels estatunidencs amb menors
ingressos. Si pensem que en el cas de l’Estat espanyol el
creixement del PIB no s’ha traslladat ni a l’augment de les
pensions, ni al del SMI, ni tan sol al dels salaris pactats per la
patronal i els sindicats sistèmics, no és estrany que ens
preocupe el futur immediat. El 20% de les persones més
riques tenen avui uns ingressos un 25% superiors al que
tenien abans de la crisi, en 2007; mentre que el 20% de les
més pobres estan igual. Les rendes de les famílies han perdut
poder adquisitiu respecte a les elits extractives i aquestes
diferències d’ingressos entre classes socials són el generador
de desigualtats en totes les facetes socials i econòmiques de
les famílies. Aquesta crisi econòmica ha tingut una clars
guanyadors i una clars perdedors.

Finalment volia fer una crida als actuals governants
valencians. Necessitem unes millors estadístiques
econòmiques i laborals a nivell de País Valencià. Les
estadístiques que s’ofereixen tant en l’Institut Valencià
d’Estadística com en el SERVEF són clarament millorables.
No és possible fer una bona intervenció si no es compta amb
les dades per a fer un bon diagnòstic.

Raül Burriel és Psicòleg del Treball i les Organitzacions i
Tècnic d’Ocupació.

L’ocupació al País Valencià, entre la recuperació i la precarització
text RAÜL BURRIEL foto PEDRO

INTERSINDICAL VALENCIANA
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Benicarló va aprovar dilluns passat el seu pressupost
municipal per al 2016, que ascendeix a més de 21
milions d'euros. A ells cal sumar els més de tres milions
d'euros que s'invertiran en l'Organisme Autònom de
Centres Socials especialitzats. 

L'edil d'Hisenda, Carlos Flos, va assenyalar que els
comptes han suposat un augment de la xifra total en un 8%
respecte a la de l'any passat. Flos va reconèixer la tardança
a aprovar els comptes, que va justificar al·legant que “són
els primers que fem aquest equip de govern i els primers de
l'interventor municipal”, el que ha obligat a rectificar-los en
més d'una ocasió. Entre altres novetats, s'han realitzat
“canvis en l'estructura i el repartiment de partides”. Així,
apareix una partida nova en el pressupost de despeses, que
s'ha denominat “fons de contingència i altres imprevistos.
Bàsicament va destinat a cobrir despeses que s'han quedat
pendents del pressupost anterior”. Entre uns altres, els més
de dos-cents mil euros que no tenien consignació
pressupostària, o els 368.000 euros reclamats per l'empresa
encarregada de la recollida d'escombraries i neteja en el
municipi. El consistori va rebre el requeriment de l'empresa,
que va al·legar que la revisió de preus a la qual estàvem
obligats no s'havia realitzat. “Hem demanat tres informes:
dos interns dels nostres tècnics que asseguren que
l'empresa té raó en la seua reclamació. I altre de l'equip
d'advocats que tenim contractat, que també dóna la raó a
l'empresa”, va explicar l'edil. En aquesta partida també
apareixen els 96.000 euros que el consistori ha de pagar a
Pavasal pels interessos en el retard del pagament dels
treballs d'urbanització del sector 7.

XICOTETES INVERSIONS
En el capítol de les inversions, el consistori ha apostat per

diverses “inversions menudes en molts llocs”, arribant, en
millores, a les 53 inversions. Un dels més beneficiats és el
pavelló poliesportiu, on s'invertirà “en la renovació del tatami,
les cistelles, la instal·lació d'un rocòdrom o el sanejament de
les columnes de la façana”. En total, 15.200 euros d'inversió
en aquest equipament esportiu. No és, no obstant això, la
partida més elevada, que se l'emporta els terrenys de la
Sentencia Odemira amb 321.000 euros. Li segueixen de
prop els vehicles del servei de neteja i recollida de RSU, que
suposaran una inversió de 229.416 euros.

La renovació dels parcs infantils és altra de les prioritats
de l'equip de govern, que també aposta per l'engegada del
Pla d'Accessibilitat. Així, s'invertirà a fer més transitable la
Plaça de la Constitució, o en la compra d'un cadafal adaptat
per a la setmana de festes Patronals. Aquest últim suposarà
una inversió de 8.000 euros. Flos va explicar que “tots els
anys es munten taulons de qualsevol manera, pel que hem
apostat per fer cadafal adaptat”. Els sis mil euros que
s'inverteixen en la compra a terminis de l'edifici de la Escola
de la Mar situada en el port, apareixen ara en el capítol

d'inversions. “el secretari considera que ha d'anar ací perquè
a la llarga, serà nostre”, va explicar l'edil.

INVERSIONS CULTURALS
Els comptes municipals també es fixen en la renovació

d'instruments musicals o la millora de l'edifici de la banda de
música. A més, s'ha previst la compra de material
bibliogràfic, prestatgeries o la millora de les instal·lacions de
l'Arxiu Municipal. “Els nostres documents no estan en el
millor estat de conservació, per la qual cosa millorarem
aquest aspecte”, va dir l'edil. El MUCBE també mereix
l'atenció dels comptes municipals, amb la compra de focus i
deshumidificadors D'altra banda, es reserva una partida per
a la compra o expropiació de terrenys, en vistes a
l'adquisició dels terrenys on ha aparegut el poblat ibèric del
Mas de Fabra. L'adaptació d'una platja per a gossos, també
té una consignació pressupostària en els actuals comptes.
L'edil d'Hisenda va explicar que “s'estan remenant diverses
possibilitats. Una d'elles és fer-lo en Aiguaoliva, ja que
Vinaròs també la té en aquella zona”. Respecte a les obres
públiques, apareixen consignades partides destinades a la
pavimentació de la Plaça de Blasco Ibáñez, el reasfaltat de
la Fossa del Pastor o l'habilitació del local del Tossal dels
Figueres, entre unes altres. Una altra de les inversions es
destinarà a condicionar l'aparcament subterrani de la plaça
de la UA19 o de les Monges. Ràdio Benicarló també serà
objecte de millores, tant en les seues instal·lacions com en
l'equip.

AUGMENTEN ELS INGRESSOS
D'altra banda, Flos va avançar que en l'apartat

d'ingressos, “hi haurà un increment per la revisió del
cadastre. Benicarló està molt per sota dels índexs marcats
per la llei, pel que, poc a poc, es procedirà a l'augment
progressiu d'aquest impost”. S’evitarà així un increment en
una sola fase que gravaria excessivament les butxaques

BENICARLÓ INCREMENTA EL SEU PRESSUPOST MUNICIPAL

textREDACCIÓ

L'Ajuntament de Benicarló ha reconegut els últims
èxits esportius de 16 esportistes benicarlandos. Dos
atletes, 12 gimnastes i dos ballarins han estat els
protagonistes d'un acte que ha servit per mostrar l'elevat
nivell que ha assolit l'esport a Benicarló.

El saló de plens de l'Ajuntament s'ha tornat a omplir avui
d'esportistes que han aconseguit importants èxits esportius en
les darreres setmanes. Fins a 16 esportistes, molts d'ells ja
habituals en aquest tipus de reconeixements, han rebut la
felicitació de l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i del
regidor d'Esports, Carlos Flos, que han agraït una vegada més
l'esforç i la dedicació dels esportistes, dels entrenadors, dels
clubs i també de les famílies.

Les gimnastes de l'equip infantil del Club Mabel (Maria Añó,
Noa Ros, Helena Andrei, Leire Rovira, Alba Ciurans y Patricia
Saura) han encetat els reconeixements, per haver quedat
campiones de la Copa d'Espanya i subcampiones d'Espanya
en el campionat d'Espanya de conjunts a nivell absolut. Les
seues companyes de l'equip júnior (Sara González , Marta
Soliva, Anna Feliu, Elisa Prades, Ruth Pastor y Dominique
Prado) també han estat reconegudes per haver quedat
campiones d'Espanya en el campionat d'Espanya de conjunts
a nivell absolut celebrat a Valladolid el passat mes de
desembre. La seua entrenadora, Manola Belda, ha reconegut

l'esforç que suposa estar en l'elit de la gimnàstica rítmica i ha
anunciat que continuaran treballant per aconseguir nous èxits
per a Benicarló.

L'atletisme ha estat representat pel triatleta Daniel Esbrí,
del Club Triatló Basiliscus, que ha rebut un reconeixement per
haver quedat subcampió d'Espanya de triatló en categoria
sub23 a Eivissa el passat mes d'octubre. I per la també
triatleta Marta Lluch, campiona d'Espanya en el seu grup
d'edat (30-35 anys) en el mateix Campionat d'Espanya de
Triatló de llarga distància d'Eivissa.

L'últim reconeixement ha estat per als ballarins Nassim El
Habbas i Nayara Palazón, que practiquen ball esportiu de
competició en la modalitat wheelchair. Els dos germans van
quedar en cinquena posició en el Campionat del Món 2015
celebrat a Roma on van competir davant de 162 parelles de 25
països diferents.

Pluja de reconeixements esportius a l'Ajuntament

text i foto AJUNTAMENT DE BENICARL 

Resultats obtinguts pels equips del Club Bàsquet Benicarló el
cap de setmana passat:

Sènior autonòmic 74, San José 81
Sènior B 61, Vall d'Uixó 49
Júnior masculí 78, Vall d'Uixó 40
Júnior femení 66, Nou Basket B 48
Cadet masculí 53, Horta Godella 74
Cadet femení 44, Vinaròs 49
Vinaròs 30, Benicarló 66
Infantil masculí verd 98, Amics Castelló C 21

Almassora 68, Infantil masculí blau 65

El sènior autonòmic no aconsegueix eixir de la zona perillosa de la
taula, mentre el nostre junior masculí segueix sense conèixer la
derrota. El club espera es culmine la temporada amb l'ascens a la
categoria que, com a mínim, els correspon. Per la seua banda, el
cadet masculí ha replegat la primera derrota davant un potent Horta
Godella. Els equips femenins donen bones notícies, amb les victòries
de les junior i les infantils, i la derrota de les cadets, davant d'un
Vinaròs, al que en tot moment van posar contra les cordes.

Bàsquet: El sènior autonòmic torna a perdre a casa, 
mentre que el junior segueix sense conèixer la derrota
text i fotos VICENT FERRER
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“La cavalcada de Reis”Per Xavi Burriel

EL CÒMIC

Carxofa: per a l'ajuntament per haver renovat la decoració exterior de l'oficina de turisme fent-la
més atractiva visualment. Una aposta necessària per emfatitzar aquelles festes culturals i
gastronòmiques que són motor econòmic de la nostra població. Ara només fa falta que el que han fet
visualment s'ho creguen de debò i no tanquen l'oficina en les dates de més afluència de visitants (o
siga, eixes dates). Cas contrari no servirà de res. Ho veure'm aviat... i sabrem si la carxofa ha valgut
la pena. O haurem d'anar amanint la panissola.

Panissola: per a l'oposició de l'ajuntament d'este poble. Quin espectacles més patètic el que van
donar en el Ple de pressupostos passats. El PP volia que es retiraren perquè deien no s'ajustava a la
normativa i Ciudadanos criticava la despesa elevada d'algunes partides com la del departament de
valencià. En el primer cas una lliçó tècnica, magistral, de l'interventor municipal, va fer la cara roja al
portaveu popular, en el segon, el regidor d'hisenda li va recordar al portaveu "ciutadà", que en eixes
partides hi estaven inclosos el sous dels funcionaris (què, suposadament, han de cobrar per la seua
feina, no?). En fi, es pot estar en contra del pressupost amb arguments polítics o de prioritat inversora
però no donant la sensació de no haver-se'ls mirat.

CARXOFA i PANISSOLA

Malgrat tot allò que esperàvem, al final els líders de la
categoria es van emportar els tres punts que hi havia en
joc. Òbviament els aficionats locals teníem l'esperança de
vore com els nostres guanyaven als de l'Alt Palància que
vindrien a jugar-nos de tu a tu i el partit seria vibrant i
intens. Què va ser allò que ens vam trobar? Una
inqüestionable obvietat. Com no podia ser d'una altra
manera, aquest equip de mercenaris del futbol van vindre
a fer el seu partit. Una defensa molt bona, ben col·locada
i contundent, un mig camp solvent i una davantera de
molta qualitat. Amb aquest material, és molt difícil que
algú els sorprenga. L'escagarransit resultat que va
reflectir el marcador al final dels noranta minuts ho diu tot
i és un excel·lent resum d'allò que va passar al camp:
mínim esforç, màxim rendiment. Aquest grup de
professionals del futbol van demostrar que amb qualitat
no cal córrer. Ells venien a emportar-se els tres punts i
prou. No en volien més. Res de golejades, ni de posar
massa la cama, ni de grans galopades per la banda, ni de
grans jugades, ni de combinacions galàctiques. No res de
tot això. La seua veterania els permetia tindre el partit
controlat i mantindre la porteria a zero fins que arribara la
seua jugada. I va arribar a la segona part amb un duríssim
xut de fora de l'àrea que, amb la inestimable ajuda del fort
vent, va fer un estrany que va descol·locar el nostre porter
i va fer cap al fons de la xarxa.

Au, missió complerta. Ja tenien allò que volien. Ara només
era qüestió d'aguantar el resultat i esperar que passaren els
minuts i tres punts cap a casa. Els nostres ho van intentar, van
córrer, van lluitar, però sempre es trobaven amb l'ordenada
defensa de l'equip blanc que desbaratava totes les nostres
jugades. Alguna ocasió vam tindre, però no va poder ser. Una
vegada més, la veterania i l'ofici dels mercenaris del futbol va
obtenir la seua recompensa. Però nosaltres amb la cara ben

alta pensat que si els de la seu del bisbat sogorbí hagueren
vingut amb un equip format per jugadors del seu poble i
voltants els haguérem fet un tratge i se n'haurien emportat un
bon grapat. Però el futbol és així i sempre hi ha algun primo
disposat a gratar-se la butxaca per tal d'aconseguir pujar
l'equip del seu poble a la tercera divisió fins que es canse
d'amollar pasta o tinga un altre caprici, que serà quan aquest
equip començarà el camí invers cap al lloc del quan no
haguera tingut que sortir mai. Jo pronostico que els veurem
baixar de la mateixa manera que ara els veiem pujar i també
dic que de més grosses se n'han vist. Al final el temps i les
circumstàncies ens posen a cadascú al nostre lloc, encara que
d'anomalies sempre n'hi haurà.

Ara a mirar cap al futur i a mantenir-nos a la part alta de la
classificació. De moment som sisens a un punt de tercer i a
quatre del segon. Hi ha molts d'equips a poca distància de
punts. De moment nosaltres tornem a jugar a casa, lo primer
partit de la segona volta contra l'Alqueries. Al partit d'anada els
vam guanyar per zero a dos. Actualment ocupen la catorzena
posició i tenen dotze punts menys que nosaltres. Diguem que
el resultat normal seria una victòria del CDB, però ja se sap
que al futbol no hi ha enemic petit.

Pel que fa a la situació familiar, he de dir que el Nadal
poques coses ha canviat. Si jo ja pensava que la cosa no
podia anar pitjor, no ha estat així. Ara la mama li ha dit al papa
que li done la meitat dels diners del banc perquè ha sentit a la
tele que la meitat són d'ella. Ens ha dit que s'ha acabat, que
ella vol viure la seua vida, que vol ser lliure i que ja fa massa
anys que es troba reprimida a casa. Total que ha anat a una
clínica de cirurgia estètica i que es vol fer no sé quantes
operacions. Llavors el papa li ha dit que ell es comprarà un
cotxe esportiu. Jo em trobo enmig d'aquestes disputes veient,
amb pànic, com els papàs pretenen dilapidar la meua herència
amb bajanades i disputes conjugals que només porten a un fi:
que m'hauré de posar a buscar feina perquè ja veig que d'ells
no podré viure.  

LA LLEI DEL MÍNIM ESFORÇ

text i foto VICENT T. PERIS

Ara a mirar cap al futur i a mantenir-nos a la part alta de la classificació.
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Un pressupost d'anar per casa per a una oposició
despistada

Bé, el nou govern municipal ja ha ficat em marxa, millor
dit aprovat, el seu pressupost municipal, òbviament, com era
d'esperar, amb el vot contrari de l'oposició. No anem ací a
fer una anàlisi exhaustiva del seus comptes, no és la nostra
feina, el que anem a fer és repassar aquells aspectes
destacables o que tenen importància per a la ciutadania. I
això només ho podrem fer si separem clarament el que
s'arrossega d'exercicis anteriors del que és estrictament
d'aquest pressupost.

Així, haurem de gratar-nos la butxaca, abans, per a pagar
la sentència del cas Odemira, on a l'equip de govern a
anterior del PP se li va oblidar enviar advocat, i que ens
costarà als ciutadans, enguany, 321.00 euros. A més, els
368.000 euros que reclama l'empresa de la recollida
d'escombraries per la revisió de preus que s'havia de fer i
que a algú, també, se li va oblidar fer. També, els 96.000
euros a Pavasal d'interessos, per l'endarreriment en el
pagament dels treballs del Secor 7. I per últim, 200.000
euros, sense consignació pressupostària. No res, abans de
començar ja sortim amb un dèficit estructural de quasi 1
milió d'euros.

Aleshores, què queda d'inversions reals? Doncs, si fem
cas del que ha dit el regidor d'hisenda, xicotetes, en molts
llocs, amb un total d 53: al Pavelló Poliesportiu, camions de
la neteja, parcs infantils, Edifici de l'Escola de la Mar, la ràdio

municipal, el MUCBE, i un "xicotet" rosari d'eixes xicotetes
inversions que, en total, ni de bon tros, s'aproparan al vora
miló d'euros que hem de pagar per la inoperància o
negligència política del govern anterior.  Només una cosa
curiosa, que sorprén una mica, és el cadafal adaptat per
valor de 8.000 euros. Compte, sorprén perquè tal volta el
que s'hauria de fer és que deixen d'haver camions i tractors,
particulars, i només hi hagués una graderia pública que
agafés tota la façana, que fos adaptada, per a tota la
ciutadania sense distinció. Almenys, així seria per a tots i no
discriminatòria per a ningú.

I com s'ha de finançar tot açò, òbviament amb els
impostos que, en el cas del cadastre els hi tocarà una
pujada important perquè, segons sembla, no s'ha fet des de
fa temps i, segons el regidor de la pela, s'ha d'equiparar amb
el que marca la llei. Potser tinga raó el regidor o potser no,
tot i que pot resultar una excusa peregrina que l'oposició
hauria de saber aprofitar atés que, a millor, hi ha d'altres
mecanismes per augmentar la recaptació sense incrementar
aquesta base impositiva. Uns mecanismes que, si l'equip de
govern actual no els veu, els hi hauria de marcar aquesta
oposició, que sembla massa despistada criticant aspectes
tècnics, o si hi ha massa despesa en algunes partides,
sense considerar que, en elles, també hi ha els sous dels
funcionaris, els quals, al cap i a la fi, també cobren. I és que,
no s'ha d'oblidar que aquesta és la despesa més gran del
consistori.

Veure'm el treball que és fa a partir d'ara.
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Dissabte 9-01-2016 a la piscina de 25 m Benimàmet, va
tindre lloc el campionat autonòmic de llarga distància. El
club Natació Benicarló va estar representat per 2
nedadors.

Una gran Ester Segura, molt motivada, sobre una distància
de 3000 metres, va obtindre una fantàstica medalla de bronze
en la categoria júnior, amb un temps de 37.40.43 M. Aquesta
marca, a més, a més, és nou rècord del club natació Benicarló
en la  prova.

Ester, amb les seues grans actuacions en proves llargues,
està marcant una època a la història del fons femení del club
natació Benicarló.

L’aleví David García, per la seua part, debutava a la llarga
distància en una prova de 2000 metres i aconseguia una
meritòria setena posició amb un temps de 25.33.27 M.

CONTROLS MÀSTER A TURÍS I A VILA-REAL

José Joaquín Dieste, sempre actiu, va participar en 2
proves al control provincial Màster de València que es va
disputar a Turís dissabte 9-01-2016.

Dieste va nadar els 400 lliures i els 100 lliures i va tindre
una bona actuació. 

Per altra part, el CNB va presentar un equip de 10
nedadors al segon control Màster de la província de Castelló
que es va disputar a Vila-real el diumenge 10-01-2016.

Els participants benicarlandos foren: Alex López, Marcos
Fuente, Javier Roca, Jordi Curto, Eva García, Damián Vidal,

Joaquín Dieste, Miguel Piñana, Leyre García y Jose Luís
Beltrán.

A destacar la victòria de Miguel Piñana als 50 esquena on,
amb un temps de 28.76 M, ens demostrà que encara està per
a donar guerra com a absolut, a poc que s’ho propose.

En conjunt, el grup de veterans benicarlandos competiren
amb gran il·lusió i esforçant-se en la millora de les seues
marques personals, donant bon exemple a les noves
generacions de nadadors del club.

MEDALLA DE BRONZE D’ESTER SEGURA A BENIMÀMET 

text i foto CNB
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